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Voorwoord 

Deze afstudeerscriptie is de voltooiing van mijn bacheloropleiding Cultureel Erfgoed aan de 

Reinwardt Academie in Amsterdam (onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).  

Tijdens deze studie heb ik mij met veel interesse verdiept in de verschillende kanten van het 

erfgoedveld, in projectgroepen en individueel. Dit gebeurde op theoretisch vlak maar ook praktisch 

in de vorm van stages in het werkveld, de minor en de projectopdrachten voor diverse 

erfgoedinstellingen. Voor deze projectopdrachten heb ik meegeschreven aan verschillende 

tentoonstellingsontwerpen, een implementatieplan, een strategisch ondernemingsplan en een 

adviesrapport. In het derde jaar, heb ik mij door middel van de minor Exhibition Direction 

gespecialiseerd in het ontwerpen, opbouwen en coördineren van een tentoonstelling in 

verschillende erfgoedinstellingen. Als onderdeel van deze minor heb ik in samenwerking met drie 

medestudenten een tentoonstellingsproject uitgevoerd voor de Hermitage Amsterdam: 

Impressionisme: sensatie & inspiratie (tentoonstellingsperiode: 16 juni 2012 t/m 27 januari 2013).  

 

Tweemaal tijdens mijn studie ben ik het werkveld ingegaan door middel van een stage. De eerste 

stage was in het tweede studiejaar. Toen vertrok ik naar Antwerpen (september 2010 t/m januari 

2011) en werkte ik met veel plezier op de collectieafdeling van het ModeMuseum.  

In het vierde jaar koos ik voor een stage in een galerie met hedendaagse kunst: Walls Gallery in 

Amsterdam. Hiermee trad ik buiten het traditionele erfgoedveld en maakte ik kennis met de 

commerciële kant van de kunstwereld. Ik had geen ervaring met galeries en het verkopen van kunst. 

Gedurende mijn stage bij Walls Gallery (september 2012 t/m maart 2013) is mijn interesse voor de 

galeriesector en het werken met talentvolle kunstenaars vergroot. Ik kwam in contact met 

verschillende mensen uit de galeriesector: van kunstkopers en kunstenaars tot galeriehouders en 

beursorganisaties. Daarnaast sprak ik regelmatig met de eigenaresse van Walls Gallery over 

ontwikkelingen in de galeriebranche. Uiteindelijk deed het mij besluiten mijn scriptie te schrijven 

over het onderwerp: drempelverlaging voor jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar) in galeries met 

hedendaagse kunst.  

 

Er is een aantal mensen die ik wil bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze 

scriptie. Allereerst wil ik Bob Crezee, mijn afstudeerbegeleider vanuit de Reinwardt Academie, 

bedanken voor zijn ondersteuning en feedback tijdens het schrijven van deze scriptie. Marloes van 

Vugt, de eigenaresse van Walls Gallery, wil ik bedanken voor de mogelijkheid om haar galerie als 

casestudy in dit onderzoek te gebruiken. Daarnaast wil ik de geïnterviewden hartelijk bedanken voor 

hun medewerking: Ricardo Burgzorg, Lotte Godfroy, Julia van der Meer en Alexander Ramselaar.  

Ten slotte ben ik mijn familie en vrienden dankbaar voor de steun en het vertrouwen, die zij mij 

gedurende de scriptieperiode hebben geboden.  

 

 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

 

Denise Heijtel, 15 januari 2014. 
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Samenvatting  

Tot op de dag van vandaag heeft de Nederlandse galeriebranche te maken met de gevolgen van de in 

2008 uitgebroken, wereldwijde economische crisis. Deze crisis maakte een eind aan de Great Art 

Bubble, de periode 2006-2008 waarin de internationale hedendaagse kunstmarkt florissante tijden 

doormaakte. Als gevolg van de crisis wordt er minder kunst verkocht en voor galeries is het moeilijk 

om zich staande te houden. Het aantal galeries neemt af: de Nederlandse galeriebranche bestond in 

2007 nog uit 2.065 galeries, in 2013 was dit aantal gedaald tot 1.795 galeries. Ook de totale omzet 

van de Nederlandse galeriebranche is in die periode sterk gedaald: van 100 miljoen euro in 2007 tot 

80 miljoen euro in 2012.  

Door deze ontwikkelingen is het voor galeries van belang dat zij kritisch kijken naar hun 

klantenbestand en eventueel hun activiteiten aanpassen om nieuwe klantgroepen te bereiken. Het 

klantenbestand van de meeste galeries bestaat nu veelal uit 45-plussers en de gemiddelde leeftijd 

van een kunstkoper in Nederland is 57 jaar. De klantgroep die in de meeste galeries 

ondervertegenwoordigd is, zijn de jonge kunstkopers in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar.  

Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag: Hoe kunnen galeries met hedendaagse kunst 

jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) beter bereiken? Het onderzoek is uitgevoerd met als 

casestudy Walls Gallery: een hedendaagse kunstgalerie gevestigd in Amsterdam, die zich actief inzet 

om meer jonge kunstliefhebbers te bereiken. 

 

Uit het onderzoek blijkt, dat de klantgroep jonge kunstkopers alle kenmerken heeft om een 

kunstkoper te worden. Zij worden alleen nog te weinig aangesproken door galeries. Jonge 

kunstkopers zijn hoogopgeleid, wonen samen of zijn getrouwd en hebben vaak interesse in lifestyle. 

Zij kopen kunst (het vaakst schilderijen, zeefdrukken/prints, fotografie en werk op 

papier/tekeningen) ter decoratie van de woning, ter verrijking van het leven en om iets unieks te 

bezitten. Deze kunst wordt veelal aangeschaft in een galerie of in het kunstenaarsatelier en via het 

internet. Het internet wordt, naast bezoeken aan galeries of kunstbeurzen, ook gebruikt ter 

voorbereiding op een kunstaankoop.  

De meeste (potentiële) jonge kunstkopers ervaren een drempel om een galerie binnen te stappen en 

kunst te kopen. Deze drempel wordt veroorzaakt, doordat zij de galerie ervaren als niet uitnodigend 

(kil, chique, rustig, hautain). Ook de afstandelijke houding en benadering van de galeriehouder naar 

deze kunstkopers werpt een barrière op. Daarbij zijn veel jonge kunstkopers onzeker door hun 

onbekendheid met de galeriewereld.  

 

Om het klantenbestand van een galerie uit te breiden met jonge kunstkopers, dienen galeriehouders 

meer ondernemerschap te tonen en in te zetten op extra activiteiten/programma’s gericht op deze 

klantgroep. Hierbij kan gedacht worden: aan het uitbreiden van het galerieassortiment met lifestyle 

artikelen uit de mode-, interieur- en designbranche, aan het organiseren van pop-up exposities op 

locaties waar deze doelgroep komt (festivals, hotels, restaurants en cafés) en aan het vergroten van 

het online galerieaanbod. Daarnaast kunnen meer jonge kunstkopers bereikt worden door het 

organiseren van events die raakvlakken hebben met de mode, design, muziek, literatuur en 

actualiteit. Ook kunnen events georganiseerd worden om beginnende kunstkopers kennis laat maken 

met de galeriewereld. Het gaat erom dat er laagdrempeligheid wordt gecreëerd, zodat er ook voor 

de jonge kunstkopers een niveau is om in de gelaagde galeriewereld in te kunnen stappen.  
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Summary  

Till now the Dutch gallery industry had to deal with the consequences of the global economic crisis. 

This crisis ended the Great Art Bubble, a period between 2006-2008 during which the contemporary 

international art market went through prosperous times. As a result of the crisis, less art was sold 

and galleries are facing difficult times. The amount of galleries has decreased: in 2007 the 

Netherlands had 2.065 galleries, in 2013 this number had dropped to 1.795. Furthermore the total 

revenue within the Dutch gallery market has decreased; from 100 million euros in 2007 to 80 million 

euros in 2012.  

 

Because of these developments, it is important for galleries to critically review their customer base 

and when necessary adjust their activities to attract new client groups. The customer base of most 

galleries exists for the larger part of people over the age of 45, the average age of the Dutch art 

buyer is 57.  The less represented client group within galleries are young art buyers between the age 

of 25 and 45. This thesis tries to answer the question: What can galleries with contemporary art do to 

attract young art buyers (25 to 45 years of age)? This research was performed with Walls Gallery, a 

contemporary art gallery in Amsterdam which is actively working to reach more young art lovers, as 

case study.  

 

The research shows that the customer base of young art buyers shows all the signs of becoming art 

buyers. Until now, galleries fail to appeal young art buyers. Young art buyers are highly educated, life 

together or are married and often have interests in lifestyle. They buy art (most often paintings, 

screen printings/fine-prints, photography and works on paper/drawings) for the purpose of 

decorating their house, to enrich their lives, or to own something unique. This art is often purchased 

in a gallery, in the artist's studio and over the Internet. The Internet is, besides visits to art galleries or 

art fairs, often used in preparation for an art purchase. 

 

Most (potential) young art buyers experience a mental barrier to visit a gallery and buy art. This is 

caused by the feeling that the gallery itself is not inviting them (chill, chic, quiet, haughty). 

Furthermore the approach and attitude of the gallery owner is raising a barrier. In addition, many 

young art buyers are uncertain due to their unfamiliarity with the gallery world. 

 

To increase the amount of young art buyers, the gallery owners should show more entrepreneurship 

and focus on extra programs and activities which are aimed at this new customer group. Examples 

are: expanding the range of offerings with lifestyle products from the fashion, interior and the 

designer branch and to organize pop-up exhibitions on locations aimed at this customer group 

(festivals, hotels, restaurants or cafes) and increase the galleries online offerings. Furthermore young 

art buyers can be reached by organizing events which focus on fashion, design, music, literature and 

topicality. These events can be organized, to get starting art buyers acquainted with the gallery 

world. Purpose is to allow easy access to the gallery, so young art buyers are able to step into the 

diverse world of galleries. 
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1. Inleiding  

Dit hoofdstuk dient ter introductie op het onderwerp van deze scriptie. Ten eerst wordt de 

aanleiding tot het onderzoek beschreven en wordt de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen van 

het onderzoek uitgewerkt. Vervolgens wordt de methode van onderzoek uitgelegd en wordt het 

onderzoek afgebakend met een theoretisch kader. Tot slot wordt de opbouw van de scriptie 

beschreven.  

1.1. Aanleiding 
 

Door de in 2008 uitgebroken wereldwijde economische crisis heeft ook de galeriebranche te maken 

met een sterke teruggang. Kunstkopers kopen minder kunst en besteden ook een lager bedrag. 

Galeries hebben hierdoor te maken met een forse omzetdaling (in 2007 bedroeg de omzet van de 

gehele Nederlandse galeriebranche 100 miljoen euro, in 2012 was dit bedrag gedaald tot 80 miljoen 

euro1). Voor enkele galeries heeft dit ertoe geleid dat zij hun galeriedeuren moesten sluiten. Het is 

daarom van belang dat galeries kritisch kijken naar hun klantenbestand en zo nodig de activiteiten 

aanpassen om nieuwe klantgroepen te bereiken. Op deze wijze kunnen galeries hun inkomsten op 

peil houden en daarmee de bestaanszekerheid van de galerie versterken.  

Het klantenbestand van galeries bestaat op dit moment veelal uit 45-plussers. Dit blijkt uit het 

Herhalingsonderzoek vraagzijde naar beeldende kunst van de Nederlandse Galerie Associatie. Door 

de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de leeftijd van de gemiddelde 

kunstkoper naar verwachting nog stijgen.2 

De klantgroep die ondervertegenwoordigd is in het klantenbestand van de meeste galeries is de 

jonge kunstkoper in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar, hoewel deze groep wel alle kenmerken heeft om 

kunstkoper te worden. Zij zijn hoogopgeleid, hebben interesse in lifestyle en zijn vaak een starter op 

de woningmarkt.  

Het vermoeden bestaat dat jonge kunstkopers een drempel ervaren om een galerie binnen te 

stappen om kunst te kopen en daardoor kiezen zij eerder voor een reproductie aan de muur van 

woonwinkels, zoals IKEA. Of deze groep jonge kunstkopers inderdaad een te hoge drempel ervaart bij 

galeries en de reden waarom zij een drempel ervaren, blijft onduidelijk.  

 

Dit afstudeeronderzoek onderzoekt hoe jonge kunstkopers beter bereikt kunnen worden door 

galeries. Het onderzoek is uitgevoerd met de casestudy Walls Gallery. Walls Gallery (ook wel Walls 

genoemd) zet zich actief in om jonge kunstliefhebbers te bereiken. De resultaten van het onderzoek 

worden vervolgens zo geanalyseerd, dat dit leidt tot een algemeen advies aan hedendaagse kunst 

galeries die hun klantenbestand willen uitbreiden met meer jonge kunstkopers.  

 

  

                                                           
1 E. Oude Elferink, “Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling”, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-
galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml (25 mei 2012), geraadpleegd 5 
september 2013.  
2 E. Cachet, e.a., Nederlandse Galerie Associatie, Herhalingsonderzoek vraagzijden naar beeldende kunst. (Amsterdam, 2010),  
http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2010-vraagzijde.pdf, 10 en 11.  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
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1.2. Hoofdvraag en deelvragen  
 

Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

Hoe kunnen galeries met hedendaagse kunst jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) beter 

bereiken? 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is een zestal deelvragen geformuleerd. Elke deelvraag is 

onderzocht en hieruit zijn resultaten voortgekomen. De resultaten op deze deelvragen leiden samen 

tot het antwoord op de hoofdvraag. Hieronder zijn de zes deelvragen weergegeven en worden kort 

geïntroduceerd.  

 

Deelvraag 1: Hoe ziet de Nederlandse galeriebranche met hedendaagse kunst er op dit moment 

uit?  

 

Om te kunnen onderzoeken hoe galeries jonge kunstkopers beter kunnen bereiken, wordt eerst een 

beeld geschetst van de galeriesector. Er wordt ingegaan op het ontstaan van de Nederlandse 

galeriesector en hoe deze sector er op dit moment uitziet. Ook komen de ontwikkelingen, die nu 

gaande zijn in de galeriesector in Nederland, aan bod.  

 

Deelvraag 2: Wat is het huidige klantenbestand van Walls Gallery? 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met als casestudy Walls Gallery. Deze galerie zet zich actief in om de 

galerie laagdrempeliger te maken voor jonge kunstkopers. Tot op heden is geen onderzoek gedaan of 

deze klanten worden bereikt. Daarom is onderzocht wie de klanten van Walls zijn en in hoeverre 

jonge kunstkopers deel uitmaken van dit klantenbestand.  

Deelvraag 3: Waarom moet het klantenbestand worden uitgebreid met jonge kunstkopers? 

 

De galeriebranche staat door de economische crisis onder druk. De gehele sector heeft te maken met 

een terugval van het aantal kunstverkopen en sommige galeries gaan zelfs failliet. Om als galerie te 

kunnen voortbestaan, is het belangrijk om op zoek te gaan naar nieuwe klantgroepen. De jonge 

kunstkoper is nog minimaal vertegenwoordigd in het klantenbestand van de meeste galeries.  

 

Deelvraag 4: Wie zijn de jonge kunstkopers? 

 

Deze deelvraag onderzoekt de potentiële jonge kunstkopers: de kunstkopers die nog niet in contact 

zijn gekomen met een galerie of waarvan nog onbekend is of zij al galeries bezoeken. Deze potentiële 

jonge kunstkopers hebben wel de kenmerken om kunstkoper te worden, maar zij hebben deze stap 

(waarschijnlijk) nog niet gezet. Mogelijk ervaren zij een galerie als hoogdrempelig.  
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Deelvraag 5: Wordt er een drempel ervaren om een galerie binnen te gaan en kunst te kopen?  

 

Deze deelvraag wordt gecombineerd met het onderzoek van deelvraag 4. Er wordt onderzocht of 

jonge kunstkopers in de praktijk een drempel tot galeries ervaren bij het kopen van kunst. Wanneer 

er inderdaad sprake is van een drempel, wordt de reden hiervan onderzocht.  

 

Deelvraag 6: Waaruit bestaat het portfolio aan activiteiten/programma’s van een galerie die zich 

richt op het bereiken van jonge kunstkopers?  

 

Het portfolio-analyse model van de museologe Kersti Krug wordt toegepast op het galeriewezen.  

Aan de hand van dit model worden de verschillende activiteiten/programma’s van galeries om jonge 

kunstkopers te bereiken, geanalyseerd. Zo wordt duidelijk of de jonge kunstkopers door dit portfolio 

worden bereikt en of de galerie haar missie/doelstelling blijft nastreven.  

 

1.3. Methode van onderzoek  
 

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast om antwoord te kunnen geven op de 

deelvragen van het onderzoek. De gebruikte onderzoeksmethoden worden in deze paragraaf 

toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deskresearch, fieldresearch, kwalitatief 

onderzoek en kwantitatief onderzoek.  

 

1.3.1.  Deskresearch 

Er is onderzoek gedaan in diverse bestaande onderzoeksgegevens en/of informatiebronnen 

(secundaire bronnen) om kennis te verkrijgen over de onderwerpen die betrekking hebben op het 

onderzoek. Deze onderzoeksmethode wordt deskresearch genoemd en vindt ter voorbereiding 

plaats op de fieldresearch.3 Om antwoord te geven op de deelvragen van deze scriptie is 

deskresearch uitgevoerd via onderzoek in literatuur, krantenartikelen, marktonderzoeken en 

databasen.  

 

1.3.1.1.  Literatuuronderzoek en krantenartikelen 

Allereerst is er onderzoek uitgevoerd op het internet. Dit ter oriëntatie op het onderzoek of ter 

verdieping van een specifiek onderwerp. Ook zijn diverse literaire bronnen geraadpleegd.  

De belangrijkste worden hier genoemd.  

Het boek Passie of professie: Galeries en kunsthandel in Nederland (Truus Gubbels), waarin een 

uitgebreid overzicht wordt gegeven van de ontwikkelingen van de galerie en de kunsthandel in 

Nederland. Het boek Positioning The Art Gallery: Het Amsterdamse galeriewezen in een 

internationale context (Jan van Adrichem, e.a.), dat het galeriewezen in Amsterdam van 1945 tot nu 

beschrijft. En het boek Iets wat zo veel kost, is alles waard: Verzamelaars van moderne kunst in 

Nederland (Renée Steenbergen), waarin onderzoek is gedaan naar kunstkopers en kunstverzamelaars 

en hun relatie met galeries, musea en kunstenaars.  

  

                                                           
3 R. Mulder, De kunst van cultuurmarketing. (Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2008), 300.  
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Naast literaire bronnen zijn ook krantenartikelen geraadpleegd, afkomstig uit de Volkskrant en het 

Parool (de artikelen zijn fysiek of online geraadpleegd). Verder is de documentaire The Great Art 

Bubble4 bekeken van de Engelse filmmaker en kunstrecensent Ben Lewis. Hij onderzocht in 2008 de 

internationale kunstmarkt op het moment dat er een enorme hausse was op hedendaagse kunst 

waardoor, mede door het uitbreken van wereldwijde kredietcrisis, de kunstmarkt instortte.  

 

1.3.1.2.  Marktonderzoeken en databasen 

De Nederlandse Galerie Associatie heeft in 2007 en in 2010 een markonderzoek uitgevoerd naar de 

vraag- en aanbodzijde van de moderne en hedendaagse kunstmarkt in Nederland. Beide 

onderzoeken zijn geraadpleegd.  

Voor cijfermatige gegevens, is gebruik gemaakt van twee online databasen. Uit de database van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna afgekort als CBS) en van de Kamer van Koophandel (hierna 

afgekort als KvK) zijn cijfers opgevraagd over de omvang van de galeriebranche in Nederland.  

 

1.3.2.  Fieldresearch 

Voor een deel van de onderwerpen waren geen bestaande onderzoeksgegevens en/of 

informatiebronnen beschikbaar. Daarom is ook fieldresearch uitgevoerd en zijn aan de hand van een 

zelf uitgevoerd onderzoek nieuwe gegevens verworven.5 Er kan op verschillende manier 

fieldresearch worden gedaan. De onderzoeksmethoden, die zijn uitgevoerd om antwoord te vinden 

op de deelvragen van dit onderzoek zijn: diepte-interviews, enquêtes, een omzetanalyse en een 

deelname aan een symposium.  

 

1.3.2.1.  Diepte-interviews  

In het kader van het onderzoek hebben vier diepte-interviews plaatsgevonden met professionals uit 

de Nederlandse kunstwereld. Een diepte-interview is een vorm van kwalitatief onderzoek waar 

tijdens het gesprek op een diepgaande manier informatie wordt verkregen over meningen, motieven 

en opinies van de geïnterviewde.6  

De vier interviews duurde variërend van 45 minuten tot 1,5 uur en de gesprekken zijn met een voice-

recorder opgenomen. Voorafgaand aan de interviews waren de vragen opgesteld, deze dienden als 

gespreksrichtlijn. Tijdens het gesprek was ook ruimte voor input vanuit de geïnterviewde zelf. Na 

afloop van elk interview is het gesprek uitgewerkt en ter controle toegezonden aan de 

geïnterviewde.  

Met de navolgende personen heeft een interview plaatsgevonden: Julia van der Meer (eigenaresse 

van de Mini|Galerie uit Amsterdam: een galerie die betaalbare hedendaagse kunst exposeert met 

tijdelijke exposities in de woonkamer van haar appartement), Ricardo Burgzorg (directeur van  

My first Art Collection: een stichting die trainingsprogramma’s organiseert om kunstliefhebbers 

kennis te laten maken met de verschillende kanten van het verzamelen van kunst), Lotte Godfroy 

(fair manager bij de Affordable Art Fair Amsterdam: een internationale kunstbeurs gericht op 

hedendaagse kunst tot maximaal 5.000 euro) en Alexander Ramselaar (een 45-jarige 

kunstverzamelaar met een collectie van zo’n 150 kunstwerken). In bijlage 1 t/m 4 zijn de interviews 

bijgevoegd. 

                                                           
4 Ben Lewis (regie), The Great Art Bubble, (Ben Lewis Television, 2009), uitgezonden zondag 7 juni 2009. Geraadpleegd op Close up Gemist 
op 24 september 2013.  
5 Mulder, 300. 
6 Mulder, 306. 
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Daarnaast hebben er regelmatig op informele wijze gesprekken plaatsgevonden met Marloes van 

Vugt (eigenaresse van Walls Gallery) over ontwikkelingen die te maken hebben met Walls Gallery.  

 

1.3.2.2.  Enquêtes  

Er zijn twee enquêtes opgesteld en deze zijn online verstuurd naar de respondenten. Een enquête is 

een vorm van kwantitatief onderzoek waarmee cijfermatige gegevens over de doelgroep worden 

verworven.  

De eerste enquête heeft het klantenbestand van Walls Gallery onderzocht. Deze enquête is in 

samenwerking met de eigenaresse van Walls opgesteld, omdat zij ook behoefte had beter inzicht te 

krijgen in haar klanten. Een deel van de enquêtevragen is minder relevant voor deze scriptie, omdat 

deze specifiek gericht zijn op bepaalde activiteiten van Walls.  

De tweede enquête is gericht op de potentiële kunstkopers in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud. In 

deze enquête is ook onderzocht of er wel of niet een drempel wordt ervaren om kunst te kopen in 

een galerie. Deze enquête bestaat voor een deel uit vragen, die ook gesteld zijn in de enquête naar 

het klantenbestand van Walls, waardoor de gegevens uit de beide enquêtes op deze onderdelen met 

elkaar vergeleken kunnen worden.  

 

1.3.2.3.  Omzetanalyse  

Uit verschillende informatiebronnen (de databasen van het CBS en de KvK, diverse krantenartikelen 

en de onderzoeken van de Nederlandse Galerie Associatie) blijkt dat de omzet van de galeriesector in 

Nederland de afgelopen jaren is gedaald. Daarom zijn ook de omzetcijfers van Walls Gallery 

geanalyseerd om na te gegaan of deze galerie, net als de landelijke galeriebranche, te maken heeft 

met een omzetdaling. Deze omzetanalyse is in de scriptie, in verband met bedrijfsgeheimhouding, 

niet in absolute omzetcijfers weergegeven, maar via een procentueel verschil.  

 

1.3.2.4.  Deelname symposium 

Op 16 december 2013 is deelgenomen aan het symposium De Galerie: Shaken, stirred & extended, 

Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel en daarbuiten.7 Dit symposium is georganiseerd 

door de Nederlandse Galerie Associatie en is tot stand gekomen met steun van de Aegon 

Kunstcollectie. Het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag was de locatie van het symposium.  

Het symposium ging over de verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel en daarbuiten. De 

laatste jaren wordt hedendaagse beeldende kunst namelijk door diverse instellingen op verschillende 

manieren en plekken gepresenteerd, waardoor de positie van de galerie in de traditionele vorm ter 

discussie staat.  

Er waren diverse sprekers op het symposium (in totaal achttien) zoals: Guus Broos (voorzitter van de 

Nederlandse Galerie Associatie van 2004-2013), Birgit Donker (directeur van het Mondriaan Fonds), 

Niek Hendrix (kunstenaar en oprichter van de website Lost Painters), Nathalie Hartjes (coördinator 

van het Gallerist Programm bij De Apple), Fons Hof (directeur van Art Rotterdam) en Michiel 

Hogenboom (mede-initiatiefnemer van We Like Art).  

 

  

                                                           
7 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
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1.4. Theoretisch kader  
 

In deze paragraaf worden de belangrijkste begrippen uit het onderzoek omschreven aan de hand van 

verschillende theoretische bronnen. Op deze wijze wordt afgebakend wat wel en wat niet binnen het 

kader van het onderzoek valt. Ook wordt helder hoe de verschillende begrippen geïnterpreteerd 

moeten worden, gezien vanuit de hoofdvraag van het onderzoek: Hoe kunnen galeries met 

hedendaagse kunst jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) beter bereiken? Op deze wijze wordt een 

theoretisch kader gevormd, dat de basis vormt van het onderzoek. Het theoretisch kader is 

opgebouwd uit de begrippen galerie, hedendaagse beeldende kunst en jonge kunstkopers.  

 

1.4.1.  Galerie 

Galeries zijn er in allerlei soorten en maten. Zo zijn er galeries gericht op een bepaalde kunststroming 

(zoals figuratieve kunst, Art Nouveau of kunst van de CoBrA-groep) of die gericht zijn op een 

bepaalde kunstvorm (zoals fotografie, schilderkunst of keramiek). Ook zijn er galeries die werken met 

jonge, net afgestudeerde kunstenaars of juist alleen met internationaal toonaangevende 

kunstenaars. De ene galerie exposeert kunst van traditionele kunstenaars, de andere meer van 

experimentele kunstenaars. Bovendien zijn er ook galeries die alle bovengenoemde vormen met 

elkaar combineren. Maar wat voorop staat bij alle galeries is, dat zij kunst exposeren en te koop 

aanbieden aan het publiek. Zij hebben een belangrijke positie binnen de kunstwereld: ‘Galeries 

fungeren als schakel in de keten van productie, distributie en receptie van beeldende kunst. Als 

gatekeepers vervullen ze in principe een belangrijke rol in de selectie, oordeelvorming en 

waardebepaling van eigentijdse beeldende kunst.’8 

Een galerie organiseert exposities (tentoonstellingen) waar kunst wordt geëxposeerd 

(tentoongesteld) van kunstenaars. De kunstwerken heeft de galerie vaak in consignatie van de 

kunstenaars genomen. Het kunstwerk blijft dan in eigendom van de kunstenaar, maar de galerie 

beheert het werk totdat het verkocht is.9  

 

Een tentoonstelling wordt in de reader Project Tentoonstellen10 omschreven als: ‘Een 

communicatiemiddel gericht op grotere publieksgroepen dat met behulp van visuele en ruimtelijke 

methoden (tentoonstellingstaal11) informatie, ideeën en gevoelens over wil dragen, met betrekking 

tot de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving (objecten).’ Voor zowel musea als voor 

galeries geldt, dat door het tentoonstellen van kunst een object betekenis krijgt. Hiermee wordt een 

boodschap overgedragen aan de bezoekers van de tentoonstelling.  

Een galerie is een instelling die werkt vanuit commercieel oogpunt, met het doel de kunstwerken te 

verkopen. In een galerietentoonstelling zijn de objecten dan ook de belangrijkste vorm van de 

tentoonstellingstaal. Ter ondersteuning wordt in een galerie ook gebruik gemaakt van de 

tentoonstellingstaal verlichting, om de kunstwerken nog beter tot hun recht te laten komen.  

Ten opzichte van een museale tentoonstelling, wordt in een galerie minder gebruik gemaakt van de 

tentoonstellingstaal tekst, geluid, interactieve media en ruimtelijke vormgeving.  

 

                                                           
8 T. Gubbels, Passie of professie: Galeries en kunsthandel in Nederland. (Abcoude: Uitgeverij Uniepers, 1999), 11.  
9 R. Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland. (Amsterdam: Vassallucci, 2002), 126.   
10 H. Meeter, Project Tentoonstellen: sheets, hand-outs en bibliografie. (Amsterdam: Reinwardt Academie, 2011), 7 en 31. 
11 Voorbeelden van tentoonstellingstaal zijn objecten, ruimtelijk en grafische vormgeving, kleur en materiaal, verlichting, contextuele 
presenaties, illustraties en modellen, audio(-visuele) media, multi-media, geluid, geur en tekst.  
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Naast het tentoonstellen van kunst, is het verkopen van kunst essentieel voor het voortbestaan van 

een galerie. Zonder kunstverkoop is er geen bestaansrecht voor galeries en wordt kunst alleen 

tentoongesteld in musea (en kunstpresentatie instellingen).12  

Onder Nederlandse kunstkopers is de galerie het belangrijkste aankoopkanaal voor kunst. Ook 

bezoeken kunstkopers de galerie nog steeds het meest wanneer zij zich oriënteren op een eventuele 

kunstaankoop.13 De galeriehouder heeft hierbij de rol van intermediair en hij bemiddelt als een 

klantvriendelijke expert tussen de kunstenaar en de kunstkoper. Het is belangrijk om als 

galeriehouder goodwill te creëren bij de klanten om hen aan de galerie te binden en een vast 

klantenbestand op te bouwen.  

Om galeriehouder te worden, is geen specifieke opleiding noodzakelijk. De meeste galeriehouders 

hebben het vak geleerd in de praktijk in de vorm van leerling-meester, maar er zijn ook 

galeriehouders die zonder enige ervaring zelf een galerie zijn gestart.14 Het is een onbeschermde 

beroepsgroep.15 

 

In Nederland zijn er twee organisaties die zich inzetten voor de Nederlandse galeriesector. Galeries 

kunnen zich aansluiten bij de Nederlandse Galerie Associatie (hierna afgekort als NGA) en de 

Nationale Associatie van Gehonoreerde Galerieën (hierna afgekort als NAGG). In deze scriptie wordt 

de galeriesector aangeduid met verschillende benamingen met dezelfde betekenis: galeriebranche, 

galeriewereld of galeriebestel.  

De NGA is een organisatie waar de overheid, culturele instellingen, de media en het bedrijfsleven 

terecht kunnen voor verschillende aangelegenheden met betrekking tot galeries zoals subsidies, 

juridische zaken en kunstbeurzen.16 De NGA ziet zich als vertegenwoordiger van galeries met 

hedendaagse kunst en voert ook marktonderzoek uit in deze sector.  

De NAGG is een organisatie waar kunstliefhebbers en potentiële kunstkopers informatie kunnen op 

doen over verschillende kwaliteitswaarden van een galerie, zoals de openingstijden, de 

vertegenwoordigde kunstenaars en de omvang van de galerieruimte.17 

De manier waarop de NGA en NAGG werken is verschillend. Beiden hebben zij op hun website 

omschreven wat zij onder een galerie verstaan en welke eisen zij aan een galerie stellen om lid te 

kunnen worden. De aspecten waaraan een galerie moet voldoen, komen deels met elkaar overeen.  

 

De NGA omschrijft een galerie als volgt: ‘Onder professionele galeries wordt verstaan galeries die 

ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en die vaste openingstijden hanteren.’ Daarnaast 

moet een galerie voldoen aan de volgende aspecten:18  

- een galerie dient te zijn een zelfstandige onderneming op profitbasis die tot doel heeft 

hedendaagse kunst ten toon te stellen, te promoten en te verkopen in een daarvoor 

geschikte tentoonstellingsruimte; 

  
                                                           
12 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
13 Cachet, e.a., 16. 
14 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
15 Steenbergen, 86 en 118.   
16 Nederlandse Galerie Associatie, “Wat doen wij?”, http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wat-doen-wij/, geraadpleegd 12 december 
2013.  
17 Nationale Associatie van Gehonoreerde Galerieën, “Kwaliteiten en classificatie van Nederlandse Galerieën”,  
http://www.nagg.nl/kwaliteiten-en-classificatie/, geraadpleegd 12 december 2013. 
18 Nederlandse Galerie Associatie, “Huishoudelijk reglement” (versie 12 december 2005), http://nederlandsegalerieassociatie.nl/lid-
worden/huishoudelijk-reglement-nga/, geraadpleegd 12 december 2013.  
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- de galerie dient voornamelijk met eigen (levende) kunstenaars te werken; 

- als hoofdactiviteit verkoop, promotie van beeldende kunst en educatieve begeleiding te 

hebben; 

- minimaal 4 exposities per jaar te houden; 

- minimaal 20 uur per week geopend te zijn voor het publiek gedurende 40 weken per jaar;  

- exposities kenbaar te maken door middel van het versturen van uitnodigingen, 

advertenties, vermelding in agenda’s van (kunst)tijdschriften en activiteitenagenda’s e.d.; 

- de uitgaven van catalogi e.d. te verwezenlijken, die tot doel hebben de kunstenaar te 

promoten; 

- ten minste twee jaar te bestaan. 

 

Bij de NAGG moet een galerie gevestigd zijn in Nederland en voldoen aan de volgende aspecten:19  

- ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel; 

- minimaal twaalf maanden bestaan; 

- primair beeldende kunst verkopen; 

- minimaal 35 m2 expositie- en verkoopruimte hebben; 

- minimaal twee exposities per jaar hebben. 

 

De bovengenoemde theoretische omschrijvingen worden als uitgangspunt genomen in deze scriptie 

voor het begrip galerie. De belangrijkste kenmerken van een galerie voor deze scriptie zijn, dat de 

galerie gevestigd moet zijn in Nederland en hedendaagse beeldende kunst moet verkopen en 

exposeren. Wat er wordt verstaan met het begrip hedendaagse beeldende kunst en waarom er 

gekozen is voor deze afbakening, komt in paragraaf 1.4.2. aan bod.  

Het onderzoek is beperkt tot alleen hedendaagse kunstgaleries in Nederland, om het onderzoek 

beheersbaar te maken binnen de tijdsspanne van dit onderzoek. De galeriesector in Nederland 

verschilt namelijk met de galeriesectoren in andere landen en wanneer de galeriesector wereldwijd 

onderzocht wordt, moet er met meer complexere ontwikkelingen rekening worden gehouden. Er 

wordt wel verwezen naar ontwikkelingen buiten Nederland, als deze in verband staan met de 

Nederlandse galeriesector.  

 

1.4.2.  Hedendaagse beeldende kunst 

Hedendaagse beeldende kunst (kort gezegd hedendaagse kunst) wordt ook wel eigentijdse of actuele 

beeldende kunst genoemd. Hiermee wordt de kunst bedoeld die na 1945 vervaardigd is.20 

Hedendaagse beeldende kunst kan ook gedefinieerd worden als kunst die vervaardigd is na 1960.21  

Het is kunst van de tegenwoordige tijd en (in de meeste gevallen) zijn de kunstenaars nog niet 

overleden. Dat kunstenaars nog leven, kan voor kunstkopers en kunstverzamelaars een reden zijn om 

hedendaagse kunst aan te schaffen. Het is dan mogelijk in contact te komen met de maker van het 

kunstwerk. Hierdoor kan het kopen en/of verzamelen van hedendaagse kunst gezien worden als een 

sociale aangelegenheid.22 Bij expositie-openingen in galeries zijn daarom vaak de exposerende 

                                                           
19 Nationale Associatie van Gehonoreerde Galerieën, “Kwaliteiten en classificatie van Nederlandse Galerieën”,  
http://www.nagg.nl/kwaliteiten-en-classificatie/, geraadpleegd 12 december 2013. 
20 W.D.M. van der Valk, Nederlandse Galerie Associatie, Galeries in hedendaagse beeldende kunst 2010. (Zoetermeer, 2010), 
http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2010-aanbodzijde.pdf, 5.  
21 Steenbergen, 10.   
22 Steenbergen, 15.   
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kunstenaars aanwezig. Een kunstkoper die langer bezig is en zich heeft ontwikkeld tot een 

kunstverzamelaar, bouwt zo een netwerk op van contacten, waaronder met kunstenaars.  

 

Onder hedendaagse beeldende kunst vallen verschillende vormen van kunst. In dit onderzoek wordt 

beeldende kunst afgebakend tot: schilderijen, fotografie, zeefdrukken/prints, werk op 

papier/tekeningen, keramiek, sculpturen, glaskunst en video/filmkunst. Reproducties gekocht bij 

woonwinkels zoals IKEA vallen dus niet onder de definitie van hedendaagse beeldende kunst. Deze 

definitie is ook gebruikt bij de vragen in de twee enquêtes behorende bij deze scriptie.  

Daarnaast wordt in dit onderzoek hedendaagse beeldende kunst afgebakend als de kunst van na 

1960, met de nadruk op levende kunstenaars. Verder richt dit onderzoek zich op het aanbod 

hedendaagse kunst van galeries die gevestigd zijn in Nederland. Hedendaagse kunst dat op andere 

plekken aan publiek getoond en verkocht wordt, vallen buiten het kader van dit onderzoek.  

 

1.4.3.  Jonge kunstkopers  
Met dit onderzoek wordt onderzocht hoe galeries met hedendaagse kunst jonge kunstkopers beter 

kunnen bereiken. Hierbij zijn jonge kunstkopers afgebakend als kunstkopers in leeftijd van 25 t/m 45 

jaar oud. Er zijn verschillende onderzoeken in afweging genomen voor de definiëring van deze 

leeftijdscategorie.  

 

Uit het markonderzoek Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland,23 dat in 2010 

in opdracht van de NGA is uitgevoerd onder 326 kunstkopers in Nederland blijkt, dat incidentele 

kunstkopers (zij hebben de afgelopen drie jaar één tot twee kunstwerken aangeschaft) gemiddeld 57 

jaar zijn. Frequente kunstkopers (zij hebben de afgelopen drie jaar drie of meer kunstwerken 

aangeschaft) zijn gemiddeld 58 jaar. De meeste kunstkopers in Nederland kopen dus pas op latere 

leeftijd kunst. De verwachting is dat deze leeftijd door de vergrijzing van de bevolking zal toenemen. 

Over de periode 2007-2010 is de leeftijd van kunstkopers al gestegen. Uit het marktonderzoek van de 

NGA in 2007 bleek namelijk, dat de gemiddelde kunstkopers in Nederland 52 jaar was.24  

Het is dus belangrijk dat ook de jongere generatie (25 t/m 45 jaar oud) meer wordt aangesproken 

door galeries zodat zij eerder de stap zetten om kunst te kopen. Een groot deel van deze groep is 

geïnteresseerd in kunst, maar is er nog niet bewust mee bezig. Daarom wordt met dit onderzoek 

geprobeerd erachter te komen hoe galeries voor deze groep laagdrempeliger kunnen worden. Het 

deel van deze groep die wel de stap zet kunst te kopen, doet meestal in de leeftijd tussen de 20 en 

30 jaar zijn/haar eerste kunstaankoop.25 Daarom is juist van belang dat deze groep jonge kunstkopers 

meer bereikt wordt door galeries.  

 

In het onderzoek wordt de nadruk gelegd op kunstkopers en minder op kunstverzamelaars. Een 

kunstverzamelaar is: ‘Een meer dan regelmatig koper die vooral kunstwerken van na 1960 bezit, die 

ten minste vijf jaar achtereen kunst heeft gekocht en minimaal dertig unica in zijn bezit heeft.’26  

Voor het onderzoek is de 45-jarige kunstverzamelaar Alexander Ramselaar geïnterviewd.  

                                                           
23 Cachet, e.a., 10 en 11.   
24 K. Bosch, e.a., Nederlandse Galerie Associatie, Vraagonderzoek naar hedendaagse beeldende kunst.(Amsterdam, 2007),  
http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Marktonderzoek-2007-vraagzijde.pdf, 35.  
25 Steenbergen, 71.   
26 Steenbergen, 10.   
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In de twee enquêtes die zijn uitgevoerd, wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele kunstkopers 

(zij hebben de afgelopen drie jaar één tot twee kunstwerken aangeschaft) en frequente kunstkopers 

(zij hebben de afgelopen drie jaar drie of meer kunstwerken aangeschaft).  

 

1.5.  Opbouw scriptie  
 
Deze scriptie is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken die opgedeeld zijn in meerdere paragrafen. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie van de galeriesector in Nederland op twee niveaus 

beschreven. Op het niveau van één galerie, Walls Gallery (de casestudy in dit onderzoek) en op het 

niveau van de gehele galeriesector in Nederland. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 

ontwikkelingen in de Nederlandse galeriebranche. Daarbij worden ontwikkelingen toegelicht vanaf 

de Gouden Eeuw tot en met het heden.  

In hoofdstuk 4 wordt door middel van een enquête het klantenbestand van Walls Gallery 

geanalyseerd en worden drie ijkpersonen van kunstkopers geformuleerd. Daarna volgt in hoofdstuk 5 

een beschrijving van de gevolgen van de economische crisis voor de Nederlandse galeriesector.  

De tweede enquête van dit onderzoek komt in hoofdstuk 6 aan bod. Dit is een enquête onder de 

potentiële jonge kunstkopers, waarbij ook ingegaan wordt op de hoogdrempeligheid van galeries. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 het portfolio-analysemodel van de museologe Kersti Krug toegepast 

op het galeriewezen. Aansluitend wordt in hoofdstuk 8 de conclusies en de aanbevelingen van het 

gehele onderzoek verwoord. Tot slot zijn de bronnenlijst, de afbeeldingenlijst en de overige bijlagen 

toegevoegd.  
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2. Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het galeriewezen beschreven op twee niveaus. 

Allereerst op het niveau van één galerie, namelijk de galerie die als casestudy dient in deze scriptie: 

Walls Gallery. Er wordt ingegaan op het expositieprogramma, de kunstenaars, de doelgroep en de 

missie van deze galerie.  

Vervolgens wordt op niveau van de hele galeriesector gekeken naar de omvang (de grootte) van deze 

sector in Nederland en geanalyseerd wordt hoe deze sector zich ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de branchecijfers van het CBS en de KvK.  

 

2.1.  Walls Gallery als casestudy  
 

Walls Gallery (ook wel Walls genoemd) is in 2002 opgericht en is gevestigd aan de Prinsengracht in 

Amsterdam, vlakbij het Leidseplein en het Spiegelkwartier. In 2010 is de galerie overgenomen door 

de huidige eigenaresse Marloes van Vugt. Walls organiseert zes tot acht keer per jaar een expositie 

met een dynamische mix van hedendaagse kunst. In deze exposities worden werken getoond van de 

veelbelovende kunstenaars, die deel uit maken van het vaste portfolio van de galerie. Dit vaste 

portfolio bestaat uit de volgende kunstenaars: Silas, Sander Dekker, Lennard Schuurmans, Paul Tas, 

Martine Johanna, KAMP HORST en ROYALSTEEZ. Deze kunstenaars vertegenwoordigt Walls ook op 

kunstbeurzen in Nederland, zoals de Affordable Art Fair in Amsterdam en Art at the Warehouse in 

Rotterdam. Daarnaast werkt de galerie met interessante gastexposanten uit binnen- en buitenland.  

Op deze manier exposeert Walls een gevarieerd kunstaanbod van schilderijen, fotografie, illustraties 

tot beeldhouwkunst, grafische kunst en street art. Deze kunst wordt verkocht vanaf ongeveer  

50 euro, waardoor Walls een breed koperspubliek weet te trekken.  

 

Walls zet zich actief in om jonge kunstkopers te bereiken en heeft het afgelopen jaar verschillende 

vernieuwingen doorgevoerd om een betere aansluiting bij deze doelgroep te vinden en haar positie 

in de kunstwereld te versterken. Zo heeft de galerie eind 2012 een nieuw logo en een nieuwe 

website gelanceerd.  

Walls wil daarbij meer zijn dan een plek met kunst aan de muur en ziet zichzelf daarom ook als een 

art house oftewel een galerie+. Onderdeel hiervan is de, in juni 2013, geopende concept store in het 

achterste deel van de galerie, genaamd: P737 (deze naam verwijst naar het adres Prinsengracht 737 

waar Walls gevestigd is). In de concept store wordt interieur design, mode en illustraties verkocht 

van verschillende talentvolle Nederlandse designontwerpers.  

De galerieruimte van Walls kan ook gehuurd worden voor verschillende events waar kunst centraal 

staat. Zo worden er diners, workshops, borrels, (pers)presentaties, productlanceringen, feestjes 

georganiseerd en zijn er regelmatig yogalessen in de galerie te volgen. 

Met de activiteiten, naast de kunstexposities, probeert Walls jonge kunstkopers te bereiken die op 

de eerste plaats voor een event komen of de design in de concept store. Deze activiteiten hebben 

een lagere drempel, maar laat deze doelgroep wel kennis maken met kunst, waardoor zij mogelijk in 

de toekomst een kunstaankoop gaan doen. Deze combinatie van activiteiten in Walls maakt het 

mogelijk de missie van de galerie uit te dragen, namelijk: ‘Walls wil kunst toegankelijker maken voor 

een breder publiek.’ Walls staat er dus open voor het galeriewezen toegankelijker te maken voor 

jonge kunstkopers. Om deze reden is de galerie gekozen als casestudy van dit onderzoek.  
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2.2.  De omvang van de Nederlandse galeriebranche 
 

Dit onderzoek richt zich op galeries met hedendaagse beeldende kunst. Het exacte aantal van dit 

type galeries in Nederland is moeilijk te achterhalen. Wel kan een beeld worden gegeven van de 

gehele galeriebranche in Nederland die verschillende soorten kunst vertegenwoordigt.  

De omvang van Nederlandse galeriebranche wordt door twee instanties bijgehouden, namelijk: het 

CBS en de KvK. De branchecijfers van beide instanties verschillen echter van elkaar. Nadat 

mailcontact gelegd is met beide instanties, is duidelijk geworden, dat dit verschil te maken heeft met 

de manier waarop beide instanties tellen. Galeries kunnen onder twee branchecodes vallen, 

waardoor zij in een andere vorm kunnen staan ingeschreven in het handelsregister.  

Als een bedrijf zich registreert bij het Handelsregister van de KvK krijgt deze een SBI-code (Standaard 

Bedrijfsindeling-code) toegekend. Deze code geeft de belangrijkste activiteit van het bedrijf aan. De 

SBI-code wordt vastgesteld door het CBS, die op basis van deze code bedrijven indeelt naar hun 

hoofdactiviteiten en zo de omvang van de bedrijfstak registreert.27  

 

De twee SBI-codes waaronder galeries kunnen vallen, zijn:28 

1. 91022 – Kunstgalerieën en expositieruimten.  

Het CBS omschrijft deze klasse als volgt:29 

- samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van kunstvoorwerpen door het 

beschikbaar stellen van expositieruimte; de wisselende collectie is eigendom van de 

kunstenaar; 

- exposeren van kunstvoorwerpen zonder over een vaste collectie te beschikken. 

- deze klasse omvat niet: musea (91021 ) en uitlenen van kunstvoorwerpen (91012). 

Bij de KvK valt deze klasse onder de branche: Galerie en Expositie30 (sector: overig, subsector: 

kunst, cultuur en amusement).  

 

2. 47783 – Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen.  

Het CBS omschrijft deze klasse als winkels in:31  

- w.o. schilderijen, etsen, gravures en andere kunstvoorwerpen; 

- w.o. prenten en posters; 

- w.o. lijsten voor schilderijen, foto's, posters, spiegels enz.; 

- w.o. religieuze artikelen; 

- eventueel in combinatie met: het houden van kunstexposities; 

- deze klasse omvat niet: het exploiteren van kunstexpositieruimte zonder verkoop (91022). 

Bij de KvK valt deze klasse onder de branche: Kunst32 (sector: detailhandel, subsector: non-

food).  

                                                           
27 Kamer van Koophandel, “Overzicht SBI-codes”, http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-
handelsregister/overzicht-sbi-codes/?refererAliasStat=sbi, geraadpleegd 22 oktober 2013.  
28 Kamer van Koophandel, SBI codering 2012. (Woerden, 2012), http://www.kvk.nl/download/Standaard%20Bedrijfs%20Indeling%20 
(SBI)_tcm14-191363.pdf, 32 en 50.  
29 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Bedrijven; bedrijfstak/branche (SBI 2008), grootte, rechtsvorm, 1 januari” (versie 3 juli 2013), 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0&D2=829,1348, geraadpleegd 22 oktober 2013.  
30 Kamer van Koophandel, “Branche-overzicht: Galerie en expositie”, http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/ 
overig/kunst_cultuur_amusement/galerie_en_expositie/, geraadpleegd 22 oktober 2013. 
31 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Bedrijven; bedrijfstak/branche (SBI 2008), grootte, rechtsvorm, 1 januari” (versie 3 juli 2013), 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0&D2=829,1348-1349&D3=a&HDR=G2&STB 
=G1,T&CHARTTYPE=1&SWITCHLEGEND=1&VW=T., geraadpleegd 22 oktober 2013.  
32 Kamer van Koophandel, “Branche-overzicht: Kunst”, 

http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/detailhandel/non-food/kunst/, geraadpleegd 22 oktober 2013. 

http://www.kvk.nl/download/Standaard%20Bedrijfs%20Indeling
http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0&D2=829,1348-1349&D3=a&HDR=G2&STB
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2.2.1. Branchecijfers CBS 

Het CBS publiceert jaarlijkse cijfers over de beide SBI-codes. Dit wordt gedaan in de online database 

van het CBS: StatLine. Uit deze database blijkt, dat er in 2012 in totaal 1.200 Winkels in schilderijen, 

lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen (SBI-code 47783) waren. In 2013 zijn dit er 

1.075 (laatst gewijzigd op 3 juli 2013). Het aantal Kunstgalerieën en expositieruimten (SBI-code 

91022) is kleiner. Zowel in 2012 en 2013 waren er 720 kunstgalerieën en expositieruimten.33    

In de periode 2007-2013 is het aantal Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en 

religieuze artikelen afgenomen van 1.400 bedrijven in 2007 tot 1.075 bedrijven in 2013. Een 

vermindering van 325 bedrijven in zes jaar. Deze cijfers geven geen inzicht in de reden van de 

afname. Het betreft een totaalcijfer waaruit niet is af te leiden hoeveel bedrijven in die tijd zijn 

gestopt of gestart. Opvallend is, dat in deze periode het aantal Kunstgalerieën en expositieruimten is 

toegenomen van 665 bedrijven in 2007 tot 720 bedrijven in 2013. In deze branche is dus sprake van 

een toename van 55 bedrijven.  

Als er voor de periode 2007-2013 gekeken wordt naar de totale omvang van de galeriebranche (dus 

het aantal bedrijven van beide SBI-codes bij elkaar opgeteld), dan is het totaal aantal bedrijven 

afgenomen met 270 bedrijven: van 2.065 bedrijven in 2007 tot 1.795 bedrijven in 2013.  

In tabel 1 en in figuur 1 is de totale omvang van de Nederlandse galeriebranche weergegeven en is 

een afname van het aantal bedrijven over de periode 2007-2013 te zien.  

 
Tabel 1: Omvang van de Nederlandse galeriebranche (*voorlopige cijfers). 

 

 
Figuur 1: Afname van het aantal bedrijven in de Nederlandse galeriebranche (periode 2007-2013). 

                                                           
33 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Bedrijven; bedrijfstak/branche (SBI 2008), grootte, rechtsvorm, 1 januari” (versie 3 juli 2013), 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0&D2=829,1348-1349&D3=a&HDR= 
G2&STB=G1,T&CHARTTYPE=1&SWITCHLEGEND=1&VW=T., geraadpleegd 22 oktober 2013.  
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Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Onderwerpen Perioden 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 

47783 Winkels in kunstvoorwerpen Totaal bedrijven aantal 1.400 1.365 1.380 1.320 1.275 1.200 1.075 

91022 Kunstgalerieën en expositieruimten Totaal bedrijven aantal 665 650 675 675 695 720 720 

Totale omvang galeriebranche Nederland 2.065 2.015 2.055 1.995 1.970 1.920 1.795 
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2.2.2.  Branchecijfers KvK 

De KvK geeft per branche een overzicht van het aantal ingeschreven ondernemingen in het 

Handelsregister. Hierbij maakt zij net als het CBS onderscheid tussen de twee SBI-codes. De KvK geeft 

anders dan het CBS dat doet, niet het aantal ondernemingen aan van de voorgaande jaren, maar 

alleen het aantal ondernemingen van een bepaalde periode.  

In de periode juli 2013 (het meest recente gegeven) waren er in 1.19434 Winkels in schilderijen, 

lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen (SBI-code 47783) en 1.17335 Kunstgalerieën 

en expositieruimten (SBI-code 91022).  

In totaliteit bestaat de galeriebranche in Nederland (dus het aantal ondernemingen van beide SBI-

codes bij elkaar opgeteld) uit 2.367 ingeschreven ondernemingen. Of er een stijging of daling is van 

het aantal onderneming ten opzichte van vorige periodes is niet te achterhalen. Wel wordt er 

aangegeven hoeveel starters en stoppers de branche heeft in die periode.  

Bij Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen stopten zeven 

bedrijven, tegen één bedrijf dat startte. Bij Kunstgalerieën en expositieruimten stopten drie 

bedrijven, maar tegelijk startten er vier bedrijven. In tabel 2 en figuur 2 de totale omvang van de 

Nederlandse galeriebranche weergegeven en is een afname van het aantal ondernemingen voor de 

periode juli 2013 te zien.  

Net als bij de cijfers van het CBS is dus bij de KvK bij Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, 

kunstvoorwerpen en religieuze artikelen sprake van een daling van het aantal ondernemingen en bij 

Kunstgalerieën en expositieruimten van een lichte stijging.  
 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Omvang van de Nederlandse galeriebranche (periode juli 2013). 

 
Figuur 2: Omvang van de Nederlandse galeriebranche (periode juli 2013).  

                                                           
34 Kamer van Koophandel, “Branche-overzicht: Kunst”, http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/ 

detailhandel/non-food/kunst/, geraadpleegd 22 oktober 2013. 
35 Kamer van Koophandel, “Branche-overzicht: Galerie en expositie”, http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/ 
overig/kunst_cultuur_amusement/galerie_en_expositie/, geraadpleegd 22 oktober 2013. 
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47783 Winkels in kunstvoorwerpen Juli 13 1.194 7 1 
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Totale omvang galeriebranche Nederland 2.367     

http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/
http://www.kvk.nl/ondernemen/brancheinformatie/branchewijzer/
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2.2.3.  Vergelijking branchecijfers CBS en KvK 

Het aantal dat het CBS en de KvK registreert, verschilt per SBI-code. Als gekeken wordt naar 2013 

waren er volgens het CBS 1.075 Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en 

religieuze artikelen, de KvK registreerde daarentegen 1.194 bedrijven. De verschillen tussen deze 

aantallen zijn niet heel groot. Dit is wel het geval bij Kunstgalerieën en expositieruimte: het CBS 

registreerde 720 bedrijven, terwijl het volgens de KvK 1.173 bedrijven waren. Waarom deze 

aantallen van elkaar afwijken, is niet te herleiden. In figuur 3 zijn de verschillen tussen de gegevens 

van het CBS en de KvK voor de periode 2013 weergegeven.  

 
Figuur 3: Vergelijking omvangcijfers CBS en KvK.  

 

De vraag blijft waarom een galeriehouder zich bij Kunstgalerieën en expositieruimten inschrijft en 

niet bij Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen. Deze 

verwarring wordt versterkt wanneer in het Handelsregister gekeken wordt onder welke SBI-code een 

aantal bekende galeries uit Amsterdam vallen.36 Hieruit bleek dat:  

- Jaski Art Gallery, Flatland Gallery, Galerie Roger Katwijk en Galerie Mokum vallen onder 

Kunstgalerieën en expositieruimten (91022); 

- Walls Gallery, Mini|Galerie, Galerie Wouter van Leeuwen en Galerie Van Zomeren vallen 

onder Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen 

(47783).  

Alle van deze bovengenoemde galeries exposeren en verkopen kunst van verschillende kunstenaars, 

maar onduidelijk is waarom zij in verschillende branches staan ingeschreven. Navraag bij de KvK leidt 

niet tot duidelijkheid.  

 

  

                                                           
36 Hierbij is het belangrijk te melden dat de SBI-code van een onderneming alleen in de adressenselectie is opgenomen als zij geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen het gebruik van de adresgegevens.  
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3. De ontwikkelingen in de Nederlandse galeriebranche  

Om inzicht te krijgen in de galeriebranche in Nederland is onderzocht hoe deze is ontstaan en 

uiteindelijk is doorontwikkeld tot het huidige galeriebestel. Er wordt zo antwoord gegeven op 

deelvraag één van dit onderzoek: Hoe ziet de Nederlandse galeriebranche met hedendaagse kunst er 

op dit moment uit? 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een historisch overzicht gegeven van het ontstaan van de 

huidige galeriebranche. In het tweede deel wordt toegelicht hoe galeries ondernemen in de huidige 

tijd.  

 

3.1. Het ontstaan van het galeriebestel 
 

De galerie heeft zich in verschillende fases ontwikkeld tot een professionele onderneming met een 

galeriehouder als de leidende kracht van de onderneming. Hieronder volgt een historisch overzicht 

van deze ontwikkelingen vanaf de periode van de Gouden Eeuw tot het heden. Daarbij wordt zowel 

op nationaal als internationaal niveau gekeken naar ontwikkelingen in de kunstwereld. De focus ligt 

op de Nederlandse galeriesector, maar om een compleet mogelijk beeld te creëren van de 

ontstaansgeschiedenis van deze sector wordt ook wereldwijd naar de kunstmarkt gekeken.  

 

3.1.1.  Voor het eerst handel in eigentijdse kunst 

In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, is in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (de 

Noordelijke Nederlanden) sprake van een enorme economische bloei en ontwikkelt Amsterdam zich 

tot het belangrijkste handelscentrum van de wereld.37 Ook de kunst profiteert hiervan. De 

economische expansie zorgt voor een toename van de welvaart van de burgerij en daarbij ook de 

belangstelling voor (en de vraag naar) kunst. Voorheen was het verzamelen van kunst alleen 

voorbehouden aan kerkelijke en adellijke mecenassen. Door de verbeterde welvaart ontstaat in de 

Republiek een massamarkt voor de kunst en voor het eerst wordt er een echte handel in eigentijdse 

kunst gedreven. Dit was uniek in vergelijking met andere landen.38  

Onder dit brede koperspubliek is vooral veel vraag naar kleine schilderijen met taferelen van 

stillevens, landschappen en genrestukken. Deze schilderijen dienen als decoratie van de woning.  

De kunstenaars profiteren van de toenemende vraag en produceren in een korte tijd veel werken 

(van hoog niveau). Om deze grote aantallen kunstwerken te verhandelen, ontstaat de behoefte aan 

kunsthandelaren. Toch blijven veel kunstenaars hun werken zelf verkopen op bijvoorbeeld de markt 

of de kermis. Hierdoor kan de kunsthandel nog geen belangrijke positie innemen in de groeiende 

handel in eigentijdse kunst.  

Aan het eind van de Gouden Eeuw (rond 1680) stagneert de economie, met als gevolg dat de vraag 

naar eigentijdse kunst enorm afneemt. De handel beperkt zich dan tot oude kunst en tot topkunst 

van de Hollandse Meesters, zoals Frans Hals, Jan Steen en Rembrandt van Rijn.39  

 

  

                                                           
37 M. van Riessen, e.a. Orientatie op geschiedenis, Basisboek voor de vakdocent. (Assen: Van Gorcum, 2008), 248.  
38 Riessen, van, e.a., 244.  
39 Gubbels, 15.   
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3.1.2. De “ideologische” kunsthandelaar 

In het begin van de 19e eeuw, de periode van de industriële revolutie, neemt de vraag naar 

eigentijdse kunst weer toe en daardoor ook de vraag naar kunsthandelaren. De industrialisatie 

(waarbij productieprocessen volop gemechaniseerd worden40) zorgt voor een nieuwe groep rijke 

zakenlieden die belangstelling hebben voor moderne kunst. Deze kunst wordt in Nederland op dat 

moment veelal tentoongesteld door kunstenaarsverenigingen of overheidsinstellingen. Door de 

toegenomen vraag naar eigentijdse kunst gaan ook kunsthandels tentoonstellingen organiseren met 

werk van jonge kunstenaars. Dit doen zij in toonruimtes (de voorloper van de galerie) of zij 

organiseren een private view in hun eigen huis.41 De kunsthandelaren nemen kunstwerken in 

consignatie (in beheer van een kunstenaar) en bij verkoop ontvangt de handelaar een deel van het 

verkoopbedrag.  

In deze periode professionaliseert de kunsthandel zich langzaam verder. Vooral in Parijs, dat vanaf de 

tweede helft van de 19e eeuw het handelscentrum is voor moderne kunst, is een enorme toename 

van het aantal kunsthandels. In het Parijse kunstklimaat ontstaat ook een type kunsthandelaar die 

gezien wordt als de voorloper van de huidige galeriehouder: de “ideologische” kunsthandelaar.42 

Truus Gubbels omschrijft in Passie of Professie: galeries en kunsthandel in Nederland dit type 

kunsthandelaar (naar een citaat uit R. Moulin, The French Art Market: a sociological view, blz. 14) als 

volgt: ‘De kunsthandelaar-nieuwe-stijl was vooral gericht op de ontdekking, promotie en exclusieve 

vertegenwoordiging van een, meestal beperkt, aantal kunstenaars en op het creëren van een 

afzetgebied van werken van kunstenaars waar op dat moment nog geen vraag naar was.’43  

Paul Durand-Ruel was de eerste kunsthandelaar die volgens dit principe zijn kunsthandel had. Hij 

verhandelde met succes werken van de toen nog niet geliefde impressionistische kunstenaars, zoals 

Claude Monet, Eduard Manet en Camille Pissarro. Na Paul Durand-Ruel volgde meer kunsthandelaars 

die zich bezig hielden met eigentijdse kunst, zoals Ambroise Vollard en Daniel Henry Kahnweiler.44  

 

In vergelijking met Parijs durfden in Nederland maar weinig kunsthandelaren zich uitsluitend op 

eigentijdse kunst te richten. Nederlandse kunsthandels, de meeste van hen bevonden zich in 

Amsterdam, bleven eind 19e eeuw naast moderne kunst, ook oude kunst en etnografische objecten 

verhandelen. Zij deden dit, omdat zij het financieel te risicovol vonden om zich alleen op moderne 

kunst te richten. Belangrijke kunsthandels in Amsterdam waren toen: Kunsthandel Buffa & Zonen, 

Kunstzaal Van Lier en Kunsthandel Santee Landweer.45  

 

3.1.3.  In de jaren 50 eindelijk weer bloei  

De begin jaren van de 20e eeuw staan in het teken van economische crisis, oorlog en wederopbouw. 

In de jaren 30 is sprake van een wereldwijde crisis met enorme werkeloosheid (in Nederland de 

crisisjaren genoemd). De kunstmarkt heeft het hierdoor zwaar te verduren. De Tweede Wereldoorlog 

die volgt, verbetert de situatie voor de handel in eigentijdse kunst ook niet. De Duitse bezetter ziet 

kunst van de 20e eeuw als ontaard en veel kunsthandelaren richten zich daarom weer op oude 

kunst.46  

                                                           
40 Riessen, van, e.a., 318. 
41 Gubbels, 16.   
42 A. van Adrichem, e.a. Positioning The Art Gallery, Het Amsterdamse galeriewezen in een internationale context. (Amsterdam: Valiz,  
2012), 40. 
43 Gubbels, 18.   
44 Gubbels, 19.   
45 Adrichem, van, e.a., 40. 
46 Gubbels, 24.   
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Pas als in de loop van de jaren 50 de welvaart langzaam verbetert en mensen meer te besteden 

hebben, neemt de interesse in eigentijdse kunst weer toe. Deze groeiende interesse in eigentijdse 

kunst zorgt ervoor dat de vraag naar kunsthandels weer toe neemt. De kunsthandels die dan 

ontstaan, krijgen vanaf die tijd steeds vaker de naam galerie of toonzaal.47 Eén van de bekendste 

galeries in Nederland die in die tijd wordt opgericht is de Galerie Le Canard (in 1950 opgericht). Deze 

galerie bood experimentele kunstenaars, zoals Karel Appel en Anton Rooskens een plek om te 

exposeren. Ook organiseerde Galerie Le Canard culturele activiteiten met muziek, literatuur, proza, 

theater en politiek.48 De galerie groeide daardoor uit tot de belangrijkste ontmoetingsplek in 

Amsterdam voor de avant garde. Ondanks dat de galerie al in 195749 weer werd opgeheven, was het 

ingedutte culturele klimaat in Nederland door Galerie Le Canard weer wakker geschut.  

 

3.1.4.  Enorme stijging van het aantal galeries, maar financieel succes ontbreekt 

In de jaren 60 en 70 wordt het galeriebestel in Nederland verder doorontwikkeld en wordt de term 

galerie gangbaar. Door de aantrekkende economie neemt de welvaart toe en wordt ook de kunst 

toegankelijker voor een breder publiek. In die tijd openen in hoog tempo steeds meer galeries in 

eigentijdse kunst hun deuren en komt er ook ruimte voor experimentele galeries, zoals Art & Project, 

Galerie Riekje Swart en Galerie Helen van der Meij.50  

Het galeriebestel bestaat dan uit steeds meer specialistische galeries. Deze galeries richten zich op 

verschillende kunststromingen of specialiseren zich in nieuwe technieken, zoals grafiek, fotografie, 

keramiek, glas en sieraden.51 Door de verscheidenheid tussen de galeries ontstaat er voor het eerst 

een galeriewezen in Nederland: ‘Door schaalvergroting, differentiatie en specialisatie ontwikkelde 

het galeriebestel zich als een eigen métier met eigen regels en gewoonten, coalitievorming en 

organisatieverbanden.’52 

Toch blijft het voor veel galeriehouders in Nederland, vaak begonnen vanuit een grote passie voor 

kunst en daardoor sterk gedreven op hun idealisme, lastig hun galerie financieel succesvol te maken. 

De concurrentie tussen de galeries onderling is namelijk groot en steeds vaker verenigen kunstenaars 

zich en organiseren zij zelf tentoonstellingen. Ook instanties, zoals kunstuitlenen, hotels, winkels, 

cafés en banken, stellen eigentijdse kunst tentoon.53 Zelfs als in het begin van de jaren 80 wereldwijd 

een enorme hausse op kunst ontstaat (een ware art boom is gaande), blijft het op de Nederlandse 

kunstmarkt voor galeries lastig om commercieel succes te bereiken en te behouden. Dit laat zich in 

de praktijk zien, doordat galeriehouders de galerie combineren met andere werkzaamheden of voor 

het hoofdinkomen afhankelijk zijn van een partner. 

 

3.1.5.  Een eind aan de art boom  

De jaren 80 zijn turbulente tijden voor de kunstmarkt. Wereldwijd blijft de economie groeien en is de 

belangstelling voor kunst ongekend groot. Op veilingen worden recordbedragen gehaald voor zowel 

hedendaagse als oude kunst. De musea organiseren tentoonstellingen over de topkunstenaars van 

die tijd. Ook de Nederlandse kunstmarkt maakt goede tijden door. Er ontstaan nieuwe galeries, zoals 

                                                           
47 Gubbels, 38.   
48 Adrichem, van, e.a., 44. 
49 F. Oehlen, “#020today: Start tentoonstelling legendarische Galerie Le Canard” (versie 25 oktober 2010), 
http://hart.amsterdammuseum.nl/10897/nl/020today-start-tentoonstelling-legendarische, geraadpleegd 23 september 2013. 
50 Adrichem, van, e.a., 56. 
51 Gubbels, 99.   
52 Gubbels, 114.   
53 Gubbels, 120.   
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de huiskamergalerie The Living Room en Galerie Wim van Krimpen, beide gericht op hedendaagse 

kunst.54  

De beurskrach op Wall Street op 19 oktober 1987 (“Zwarte Maandag”) legt de financiële wereld plat, 

maar de art boom in de kunstwereld is niet te stoppen. Wat opvalt is, dat voor het eerst een 

neergang in de economie niet onmiddellijk leidt tot een neergang in de kunstwereld. Kort na “Zwarte 

Maandag” wordt zelfs het duurste kunstwerk ooit geveild voor 53,9 miljoen dollar: Irissen van 

kunstenaar Vincent Van Gogh.55 Pas drie jaar na de beurskrach, gelijktijdig met het uitbreken van de 

Golfoorlog (tijdens deze oorlog bezette Irak buurland Koeweit56), stort de kunstmarkt in 1990 in. 

Wereldwijd komt er dan een einde aan de jaren van enorme records en almaar groei op de 

kunstmarkt. De prijzen van hedendaagse kunst zakken in die periode met 30 tot 40 %.57  

 

Ook de Nederlandse galeriebranche merkt de gevolgen van het eind van de art boom, maar minder 

extreem dan de galeries in New York of Parijs. In Nederland krijgen vooral galeries met avant garde 

kunstenaars het moeilijk. De sterkste galeries overleven, andere fuseren of vragen in het slechtste 

geval hun faillissement aan.  

Doordat de presentatiefunctie vaak ten koste gaat van commercieel succes, ontstaat bij 

galeriehouders twijfel of de galerie de juiste vorm is voor het verhandelen van kunst. Enkele 

galeriehouders kiezen er daarom voor private dealer van een kunstenaar te worden of zij beginnen 

een kunstagentschap die meerdere kunstenaars vertegenwoordigt. Ook zijn er galeriehouders die 

teruggaan naar de combinatie kunsthandel-galerie of zelfs een galerie combineren met kunstuitleen 

en kunstadvisering.58  

Ondanks deze veranderingen in het Nederlandse galeriebestel, blijft deze sector bedrijfseconomisch 

gezien structureel te zwak om echt succesvol te zijn. Een veel gehoord punt van kritiek was dat 

galeriehouders meer bezig zijn met hun passie voor kunst, dan dat zij professioneel handel in kunst 

bedrijven: ‘Zij gedragen zich als een museum en leggen de nadruk op informatie en presentatie 

terwijl zij uiteindelijk toch een winkel zijn die het moet hebben van de verkoop. Het is dan ook geen 

wonder dat de meeste galeries weer snel verdwijnen en het slechts de minderheid vergund is om de 

artistiek-inhoudelijke dimensie te verbinden met economisch resultaat en daarmee hun dubbele 

identiteit van winkel én museum recht doen. Velen teren op idealisme en kunnen dat soms decennia 

lang blijven doen dankzij het inkomen van hun partner of op basis van tevredenheid met een 

bestaansminimum.’59 

 

3.1.6. De Great Art Bubble 

In de eerste jaren van de 21e eeuw trekt wereldwijd de economie weer aan. Dit valt samen met een 

enorme hausse op kunst in de periode 2006-2008 waarbij de prijzen van hedendaagse kunst stijgen 

tot wel 313 %.60 Niet alleen kunstwerken van bekende levende kunstenaars, zoals van Damien Hirst 

en Jeff Koons worden verkocht voor steeds hogere bedragen, maar ook de prijzen van werken van 

                                                           
54 Gubbels, 103 en 104. 
55 O. Velthuis, “Verzamelaars halen schouders op over beurscrisis” (versie 7 februari 2008), http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/ 
archief/article/detail/891761/2008/02/07/Verzamelaars-halen-schouders-op-over-beurscrisis.dhtml, geraadpleegd 25 september 2013. 
56 Geschiedenis 24. “In Europa+ 1991: de Golfoorlog” (versie 11 maart 2009), http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2009/maart/In-

Europa-1991-de-Golfoorlog.html, geraadpleegd 25 september 2013. 
57 Gubbels, 147.   
58 Gubbels, 167.   
59 Gubbels, 170.   
60 Adrichem, van, e.a., 134. 
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overleden kunstenaars, zoals Andy Warhol en Mark Rothko blijven maar stijgen. Daarnaast is kunst 

afkomstig uit China en India, de economisch opkomende landen, ongekend populair.  

Het is een periode waarin iedereen kunst koopt: van grote bestaande kunstverzamelaars, zoals 

Charles Saatchi tot Russische miljardairs, oliesjeiks, filmsterren en vastgoedbaronnen. Kunst wordt 

een handelswaar waarmee iemand status krijgt en iedereen aast op het beste en nieuwste 

kunstwerk.61 Ook galeries in Nederland maken florissante tijden door en de verkoop loopt goed.  

 

In mei 2008 stort in de Verenigde Staten de huizenmarkt in. Hiermee ontstaat een wereldwijde 

kredietcrisis en de wereldeconomie krimpt. Op de kunstmarkt is daarentegen van deze neergang nog 

niets te merken. De prijzen van kunst blijven stijgen waardoor de hedendaagse kunstzeepbel alleen 

maar groter wordt.  

Achteraf is vastgesteld, dat kunsthandelaren in die periode samenwerkten met veilinghuizen, zoals 

Sotheby’s, om de prijzen van kunstwerken op te drijven. Ook gaf Sotheby’s prijsgaranties af aan 

kunsthandelaren om topwerken binnen te halen. Sotheby’s beloofde de kunsthandelaren daarbij een 

minimumopbrengst, ook al werd het kunstwerk niet verkocht op de veiling. Deze prijsgaranties 

bedroegen in 2007 samen bijna 1 miljard dollar. De kunstmarkt blijkt dan verwikkeld te zijn in een 

systeem van manipulatie en de wil naar alsmaar meer.  

Een kunstenaar die een belangrijke rol hierin speelde, was Damien Hirst. Zijn kunstwerken zijn 

ongekend populair en met een atelier aan assistenten maakt hij een overvloed aan kunst. In 

september 2008 organiseert hij een veiling met zijn nieuwe, nog nooit getoonde werken bij 

veilinghuis Sotheby’s. Dit is uniek in de kunstwereld en galeries worden daarmee buitenspel gezet. 

Normaal gesproken wordt hedendaagse kunst van een nog levende kunstenaar namelijk via galeries 

verkocht en niet via publieke veilingen. De opbrengst van de veiling van Damien Hirst is van een 

enorm bedrag: 200 miljoen dollar in totaal.62 Er hangt echter een negatieve schaduw over de hoge 

opbrengst van de veiling van Damien Hirst. Kunstcritici menen dat zijn vaste galeriehouders,  

Larry Gagosian (Gagosian Gallery) en Jay Jopling (White Cube), hem ondersteunde door extra hoge 

bedragen te bieden op de kunstwerken, om zo de marktwaarde van Damien Hirst te verhogen.63  

In dezelfde week van deze veiling bereikt de economie een historisch dieptepunt in de wereldwijde 

financiële crisis die op dat moment gaande is. De Amerikaanse bank Lehman Brothers vraagt haar 

faillissement aan. Door dit alles is sprake van een enorm keerpunt in de kunstwereld. Vanaf dat 

moment lopen steeds meer kunstveilingen uit tot een mislukking. De prijzen van hedendaagse kunst 

kelderen naar beneden tot 63 %64 en kunsthandelaren komen in enorme schulden. De Great Art 

Bubble is gebarsten en de kunstwereld ligt helemaal plat. Tot op de dag van vandaag heeft de 

galeriebranche wereldwijd hier nog mee te maken.  

 

  

                                                           
61 Ben Lewis (regie), The Great Art Bubble, (Ben Lewis Television, 2009), uitgezonden zondag 7 juni 2009. Geraadpleegd op Close up Gemist 
op 24 september 2013. 
62 Ben Lewis (regie), The Great Art Bubble, (Ben Lewis Television, 2009), uitgezonden zondag 7 juni 2009. Geraadpleegd op Close up Gemist 
op 24 september 2013. 
63 Ben Lewis (regie), The Great Art Bubble, (Ben Lewis Television, 2009), uitgezonden zondag 7 juni 2009. Geraadpleegd op Close up Gemist 
op 24 september 2013. 
64 Adrichem, van, e.a., 134. 
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3.2.  Overleven in moeilijke tijden  
 

Nederlandse galeries merken ook de gevolgen van de financiële crisis en het barsten van de zeepbel 

op de internationale hedendaagse kunstmarkt. De kunstmarkt is stil komen te liggen en daardoor 

hebben galeries het zwaar. In hoofdstuk 5 wordt deze neergang nader toegelicht.  

Galeriehouders van nu zijn aangewezen op hun creativiteit en moeten ondernemerschap tonen om 

financieel te kunnen overleven. Zij worden gedwongen breder te denken en zich commerciëler op te 

stellen. Ricardo Burgzorg (directeur van My first Art Collection) bevestigt dit en geeft in het interview 

aan, dat het hem opvalt dat vooral de generatie jonge galeriehouders veel ondernemender is en 

bewust zoekt naar verschillende mogelijkheden om kunst te blijven verkopen in deze economische 

moeilijke tijd.65  

Dat galeries tegenwoordig meer ondernemerschap moeten tonen, werd eveneens benadrukt tijdens 

het symposium van de NGA.66 Guus Broos (NGA-voorzitter van 2004-2013) gaf aan dat er vier nieuwe 

vormen in de galeriesector zijn ontstaan, namelijk het agentschap voor beeldende kunst, de online 

galerie, de zwerfgalerie en een mengvorm van deze drie. Ook kunstverzamelaar Alexander Ramselaar 

laat in het interview blijken, dat het hem is opgevallen dat er nieuwe vormen ontstaan. Hij verwacht 

dat de bestaande fysieke galerie in essentie nog zal blijven bestaan en aangevuld wordt met deze 

nieuwe vormen.67  

Deze nieuwe vormen sluiten aan bij de voorbeelden van nieuwe initiatieven die hierna zijn 

uitgewerkt. Dit zijn: de galeries die naast kunst ook lifestyle artikelen verkopen, een steeds belangrijk 

wordende positie voor kunstbeurzen, een groeiende online kunstmarkt en de vaste galerieruimte 

maakt plaats voor exposities op tijdelijke locaties. Daarbij worden ook de kunstenaars steeds 

ondernemender en exposeren zij hun werk op locaties buiten het galeriewezen.  

 

3.2.1.  Galeries met een breder assortiment 

Het verkopen van kunst vraagt tegenwoordig meer inspanning. Veel galeries breiden daarom hun 

assortiment uit om extra inkomsten te generen. Naast kunst verkopen zij ook lifestyle artikelen uit de 

mode-, interieur- en designbranche, vaak gemaakt door jonge talentvolle ontwerpers. Dit met als 

doel zo een breder koperspubliek te bereiken. Naast de gangbare galeriebezoekers hopen zij kopers 

te trekken die in eerst instantie vooral voor de mode en de design komen, maar nu ook in contact 

komen met kunst en daardoor mogelijk een kunstwerk gaan aanschaffen. De galerie ontwikkelt zich 

op deze manier meer in de richting van een concept store of van een galerie met een shop-in-shop.  

Ook Walls Gallery heeft sinds juni 2013 een concept store: P737. In het achterste deel van de galerie 

worden interieur design, mode en illustraties/zeefdrukken verkocht van ontwerptalent uit 

Nederland.68 Deze uitbreiding van de galerie geeft mogelijkheden om nieuwe kunstkopers te 

bereiken. In het verlengde hiervan heeft Walls in september 2013 voor het eerst deel kunnen nemen 

aan Inside Design Amsterdam.69 Dit jaarlijks terugkerend designevenement wordt georganiseerd 

                                                           
65 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.   
66 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
67 A. Ramselaar, kunstverzamelaar, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 november 2013, Rotterdam.  
68 Walls Gallery. “Walls Gallery opent concept store!”, http://walls.nl/walls-gallery-opent-concept-store.html, geraadpleegd 12 oktober 

2013. 
69 ELLE Decoration. “Inside Design Amsterdam Deelnemers”, http://www.elle.nl/insidedesign/Deelnemers/(letter)/W, geraadpleegd 12 

oktober 2013. 
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door het tijdschrift ELLE Decoration. Door deelname aan dit evenement heeft Walls haar 

naamsbekendheid verder kunnen uitbreiden onder een nieuw publiek. 

Een andere galerie die haar assortiment heeft uitgebreid is Galerie Majke Hüsstege. Deze galerie met 

hedendaagse kunst van (inter)nationale kunstenaars, gevestigd in Den Bosch, opende onlangs de 

concept store: Outspoken.70 Sinds mei 2013 wordt in de achterruimte van deze galerie design, mode 

en kunst verkocht van gevestigde en opkomende ontwerpers/kunstenaars. Galerie Majke Hüsstege is 

onlangs gekozen tot de hoogst gewaardeerde galerie in Nederland en is de titel Galerie van het jaar 

2014 toegekend.71 Dat deze in de galeriewereld gewaardeerde galerie, ook naast kunst design is gaan 

verkopen, geeft aan dat deze ontwikkeling in de gehele sector geaccepteerd lijkt te worden.  

 

Steeds vaker worden ook gewone winkels ingericht als een concept store, waarin ook kunst wordt 

verkocht. Het betreft dan vaak betaalbare kunstwerken, zoals illustraties of zeefdrukken. Deze 

winkels worden als het ware miniwarenhuizen met een breed assortiment van unieke lifestyle 

collecties van verschillende merken en designers. De concept stores worden ook wel een alles-in-

een-winkel genoemd of een one stop shop.  

De artikelen worden in een concept store gemixt gepresenteerd, vaak in combinatie met een 

koffiebar of een barbershop. Hierdoor is er een unieke sfeer te beleven, waar kunst op een 

toegankelijke manier wordt aangeboden en een nieuw publiek in aanraking komt met het kopen van 

kunst. Zo wordt hun belangstelling voor kunst gewekt en mogelijk wordt de stap om kunst te kopen 

in een galerie daardoor minder groot.  

Galeries kunnen door de concept stores vooral jonge kunstkopers bereiken. Jonge kunstkopers zijn 

namelijk vaak in eerst instantie geïnteresseerd in lifestyle en kunst sluit hierbij goed aan. De toename 

van het aantal concept stores lijkt daarom positief door te werken voor de galeriebranche. 

Het fenomeen bestaat overigens al langer, maar de afgelopen tijd is de ene naar de andere geopend. 

Succesvolle voorbeelden in Amsterdam zijn: Hutspot, Anna + Nina, Hôtel Droog en Koko.72  In de 

jaren 90 zijn de eerste voorlopers van de huidige concept stores geopend die vandaag de dag nog 

een gevestigde naam zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Colette in Parijs, Cosmo Como in Milaan en in 

Amsterdam The Frozen Fountain.73  

 

3.2.2.  Deelname aan kunstbeurs belangrijker 

Het belang om als galerie deel te nemen aan een kunstbeurs is de afgelopen jaren toegenomen. 

Ondanks dat een beursdeelname een flinke investering vraagt (en dus een financieel risico met zich 

mee brengt) is het voor de galeriehouder belangrijk om op één of meerdere beurzen per jaar te 

staan. Een beursdeelname vergroot namelijk de naamsbekendheid en versterkt de positie van de 

galerie in de kunstwereld. Bovendien is een beurs in de huidige tijd de plek waar galeries het grootste 

deel van hun omzet boeken. Kunsthistoricus en econoom Olav Velthuis geeft in het artikel  

Minimal Art74 aan dat dit soms meer dan de helft van de totale jaaromzet van een galerie is. Hij 

noemt deze ontwikkeling daarom de “beursificatie” van de kunstmarkt. Ook Ricardo Burgzorg 

(directeur van My first Art Collection) bevestigt in het interview dat een groot deel van de 

                                                           
70 Galerie Majke Hüsstege. “Opening: Outspoken Concept Store” (versie 22 mei 2013), http://www.majkehusstege.nl/category/e-

historie/page/2/, geraadpleegd 12 oktober 2013. 
71 Galerie van het jaar. “Uitslag verkiezing Galerie van het Jaar 2014”, http://www.galerievanhetjaar.nl/uitslag2014.asp, geraadpleegd 25 

december 2013. 
72 M. van Gessel, “Miniwarenhuis”, PS: Het Parool, 31 mei 2013, 8 en 9.  
73 S. Luijters, “One stop shop”, PS: Het Parool, 12 oktober 2013, 14 en 15. 
74 O. Velthuis, “Minimal art. Essay: Het eind van de galerie”, De Volkskrant, 10 mei 2013, 2-4. 
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kunstverkoop voor galeries op de beurzen plaats vindt.75 De kunstkoper zelf, speelt ook een 

belangrijke rol binnen deze “beursificatie”. De kunstkoper van nu heeft geen tijd om in zijn, vaak al 

schaarse vrije tijd, allerlei galeries af te struinen. De kunstkoper gaat liever een paar keer per jaar 

naar een kunstbeurs voor een overzichtelijk kunstaanbod van verschillende galeries.76 Lotte Godfroy 

(fair manager bij de Affordable Art Fair Amsterdam) legt daarnaast uit, dat een kunstbeurs voor 

jonge kunstkopers laagdrempeliger kan zijn. Het idee één-op-één te moeten staan met een 

galeriehouder kan hen tegenhouden een galerie binnen te stappen. Op een kunstbeurs daarentegen 

lopen vele andere kunstkopers rond. 

De kunstbeurzen spelen in op deze ontwikkelingen. Dit blijkt uit het aantal nieuw opgerichte 

kunstbeurzen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Lotte Godfroy ziet deze toename van het 

aantal kunstbeurzen ook. In het interview geeft zij aan, dat de Affordable Art Fair daarom ook 

gekozen heeft voor een nieuwe beurslocatie voor de editie in 2013: ‘We moeten blijven verfrissen. 

De laatste jaren zijn veel nieuwe kunstbeurzen uit de grond gestampt en hiermee moet je blijven 

concurreren. Je kunt er niet van uitgaan, omdat wij al zo lang bestaan en het al zoveel jaren goed 

doen, dat je er verder niks moet veranderen. Je moet fris en hip blijven om ervoor te zorgen dat 

mensen blijven komen.’77 

 

3.2.3. Online kunstmarkt groeit  

Tegenwoordig is het via internet aanschaffen van producten, zoals boeken, elektronica en kleding, 

voor de meeste mensen doodnormaal geworden. In de kunstbranche wordt internet nog vooral 

geraadpleegd als oriëntatiemiddel op een kunstaankoop. Kopers zien een kunstwerk liever fysiek in 

een galerie of op een kunstbeurs dan vanaf een computerscherm. Ook kunstverzamelaar Alexander 

Ramselaar koopt liever geen kunst via internet. Wel is het internet voor hem een belangrijke 

informatiebron om zich te verdiepen in een kunstenaar: ‘Ik zou het zelf niet zo snel doen een werk 

online kopen. Dan moet ik het echt heel goed kennen, wil ik het online durven kopen. Maar zelfs met 

foto’s is er een groot verschil tussen de foto die je ziet op internet en in het echt. Het zit hem in de 

kwaliteit van de print, de korrel en kleurpallet, dat wil ik eerst in het echt zien. Vaak is een werk in 

het echt veel krachtiger.’78 

Toch is de ontwikkeling gaande dat kunst steeds vaker online wordt aangeschaft. Vooral de jonge 

generatie kunstkopers staat hiervoor open. Online kan de koper rustig en anoniem het kunstaanbod 

bekijken, zonder bang te zijn aangesproken te worden door een galeriehouder. Juist voor hen kan het 

online aanschaffen van een kunstwerk een eerst stap zijn in de galeriewereld.  

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om kunst via internet aan te schaffen verbeterd en 

uitgebreid, zowel vanuit de galeriebranche zelf als vanuit ander branches. Uit onderzoek is namelijk 

gebleken dat steeds meer galeries beschikken over een eigen website (93 % van alle galeries in 

Nederland) en dat bij 36 % van de galeries het mogelijk is online kunstaankopen te doen.79   

Ook Walls Gallery is gestart met een webshop waar een deel van de voorraad kunstwerken online 

wordt aangeboden.80  

                                                           
75 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.  
76 L. de, Voeght, “Is de promotiegalerie een utopie geworden?” (versie zomer 2011), http://www.rektoverso.be/artikel/de-promotiegalerie-

een-utopie-geworden, geraadpleegd 13 oktober 2013. 
77 L. Godfroy, fair manager Affordable Art Fair, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 september 2013, Amsterdam.  
78 A. Ramselaar, kunstverzamelaar, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 november 2013, Rotterdam. 
79 Valk, van der, 5.  
80 Walls Gallery. “Webshop Walls Gallery”, http://wallsgallery.tictail.com/, 14 oktober 2013.  
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Galeriehouders moeten, echter om de omslag van fysiek naar online minder groot te maken en ook 

succes te behalen met kunstverkoop via internet, nog stappen zetten. Dit bleek uit het interview met 

Ricardo Burgzorg (directeur van My first Art Collection): ‘Galeries moeten daarin stappen nemen. Ik 

ken geen galerie die de gehele collectie dat zij in stock heeft met prijs en al online heeft staan. Ze 

hebben soms wel wat online staan, maar als je wilt weten wat ze allemaal in stock hebben, moet je 

de galerie bellen of even langs gaan.’81 Dit wordt bevestigd door het marktonderzoek uit 2010 van de 

NGA waaruit blijkt, dat slechts 15 % van de galeries hun totale voorraad kunstwerken op de website 

heeft staan.82  

 

Galeries zijn niet de enige die kunst online verkopen en op steeds meer digitale verkooppunten kan 

kunst worden aangeschaft. De ene website is daarbij professioneler dan de andere en het aanbod 

verschilt sterk: van amateurkunstenaars tot topkunstenaars. Dat het aanbod zo divers is, blijkt al uit 

de resultaten op Google wanneer gezocht wordt op termen als “online kunst kopen”,  

“schilderij kopen” of “kunstwerk kopen”. Voor kopers is het online daardoor nog een enorme 

zoektocht om het juiste kunstwerk op een betrouwbare manier aan te schaffen.  

Een initiatief, dat onlangs is ontstaan en de online kunstmarkt overzichtelijker probeert te maken, is 

de webwinkel Amazon. Amazon is gestart met een kunstafdeling waar een selectie van zo’n 150 

kunsthandelaren, die gevestigd zijn over de hele wereld, kunstwerken aanbieden van allerlei 

kunstenaars. Fotografiegalerie Kahmann Gallery is de enige deelnemende kunsthandelaar uit 

Nederland. De prijs van de via Amazon aangeboden kunstwerken varieert van 20 dollar tot een werk 

voor 4,85 miljoen dollar.83 Of verkoop van kunst via deze webwinkel een succes wordt moet nog 

blijken. Deze initiatieven laten wel zien dat galeries actiever moeten worden met het online 

verkopen van kunst. Als zij hierin niet mee gaan, lopen zij het risico de jonge generatie kunstkopers 

die zich op hun gemak voelen op het internet, te missen. Ook bestaat de kans dat zij hun bestaande 

klanten verliezen aan de wildgroei van de vaak goedkopere online kunstaanbieders. Lotte Godfroy 

(fair manager bij de Affordable Art Fair Amsterdam) vermoedt, dat kunst ook vaker online wordt 

aangeschaft, omdat kopers zo de kosten van de galerie proberen te mijden.84 

Het is niet de verwachting dat de gehele kunstmarkt online gaat. Een fysieke galerie met een 

intermediair-expert (de galeriehouder) blijft nodig. ‘Kunst verkoopt namelijk niet vanzelf’, aldus  

Guus Broos (NGA-voorzitter van 2004-2013).85   

 

3.2.4. Tijdelijke exposities op verschillende locaties  

Sommige galeriehouders nemen de stap om hun galeriedeuren te sluiten en in andere vormen 

exposities te gaan organiseren met hun kunstenaars. Hiermee wordt op de vaste kosten van een 

galerie, zoals de huur bespaard. Er zijn ook galeriehouders die juist in deze tijd een galerie oprichten. 

Dit is dan niet een galerie op de traditionele manier met een vaste expositieruimte, maar er worden 

exposities georganiseerd op verschillende locaties. Wat beide type galeriehouders overeenkomt, is 

dat zij op verschillende locaties tijdelijk kunst exposeren van een groep kunstenaars. Het worden 

daarom ook zwerfgaleries genoemd.86 Op verschillende wijze wordt hieraan invulling gegeven.  

                                                           
81 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.  
82 Valk, van der, 19. 
83 S. Hustinx, “Amazon Art bezorgt Warhol gratis bij je thuis”, Het Parool, 14 augustus 2013, 14. 
84 L. Godfroy, fair manager Affordable Art Fair, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 september 2013, Amsterdam. 
85 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
86 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
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De vormen die hieronder worden besproken zijn: een galerie vanuit huis, een galerie met pop-up 

exposities en een kunstagentschap.  

 

3.2.4.1. Galerie vanuit huis 

Het organiseren van exposities vanuit de eigen woonkamer is een slimme manier om een galerie te 

houden zonder dure huurkosten. In de jaren 80 was The Living Room87 zo’n galerie. Een recent 

voorbeeld is de Mini|Galerie.  

De Mini|Galerie organiseert sinds 2011 exposities vanuit een appartement in het centrum van 

Amsterdam. Tot nu toe heeft deze galerie vier exposities van een week gehouden. Ook heeft de 

Mini|Galerie de afgelopen tijd deelgenomen aan kunstbeurzen in Nederland, zoals de KunstRai,  

de Affordable Art Fair, de Raw Art Fair en Art in RedLight.  

Een expositie vanuit een huis in plaats van een galerieruimte kan kopers afschrikken. Om de kunst te 

bekijken, moet via de voordeur iemands privé-omgeving binnen worden gestapt. Toch kan een 

woonkamergalerie laagdrempeliger zijn dan een gewone galerie. Vooral jonge kunstkopers kunnen 

zich meer aangesproken voelen met de persoonlijke sfeer van een woonkamergalerie. In het 

interview legt Julia van der Meer, eigenaresse van de Mini|Galerie, dit als volgt uit: ‘De Mini| Galerie 

is eigenlijk ontoegankelijk omdat het in mijn woonkamer is waar je niet zo snel naar binnen loopt, 

maar daardoor is het ook wel weer toegankelijk omdat het iets persoonlijks heeft.’88 

Deze vorm van tijdelijke exposities in een huiselijke context89 lijkt daarmee een alternatief voor de 

galerie met een vaste expositieruimte en is een manier om meer jonge kunstkopers te bereiken.  

 

3.2.4.2. Pop-up galeries 

Steeds vaker zijn in winkelstraten pop-up shops of pop-up stores te vinden. Voor een bepaalde 

periode opent een winkel haar deuren, om daarna weer te sluiten en te verdwijnen. Veel 

winkelpanden staan door de recessie langdurige leeg90 en kunnen daardoor voor een korte periode 

voor een vast en gunstig bedrag gehuurd worden. Pop-up stores worden niet alleen geopend door 

startende, kleine ondernemingen, maar ook steeds vaker openen grote bestaande bedrijven een 

tijdelijke store. Deze trend is door de modebranche ontdekt, later volgden restaurants, 

interieurwinkels, webwinkels en grote merken als Apple en Nike. Ook in de kunstwereld heeft deze 

trend haar intrede gedaan en steeds vaker worden exposities georganiseerd op tijdelijke en soms 

onverwachte locaties.  

Een galerie die veel succes heeft met haar pop-up exposities is No Man’s Art Gallery.91 Deze galerie, 

met het hoofdkantoor in Amsterdam, organiseert over de hele wereld tijdelijke exposities met lokale 

talentvolle jonge kunstenaars. Na afloop van een expositie in de ene stad, gaan de talenten mee naar 

de volgende stad waar de pop-up galerie zich dan opnieuw tijdelijk vestigt. In Amsterdam, Hamburg, 

Parijs, Kopenhagen, Shanghai en Mumbai zijn al pop-up exposities gehouden.92  

 

  

                                                           
87 Adrichem, van, e.a., 102. 
88 J. van der Meer, eigenaresse Mini | Galerie, geïnterviewd door Denise Heijtel, 8 juli 2013, Amsterdam. 
89 Nederlandse Galerie Associatie, Symposium: De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel 
en daarbuiten. Den Haag: 16 december 2013.   
90 Retail News. “Pop-up stores zijn een blijvertje”(versie 19 juli 2013) http://www.retailnews.nl/rubrieken/meer/algemeen/38061/--
8216pop-up-stores-zijn-een-blijvertje--8217.html, geraadpleegd 16 oktober 2013. 
91 E. Oude Elferink, “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”,  PS: Het Parool, 7 juni 2013, 6.   
92 No Man’s Art Gallery. “About us”, http://www.nomansart.com/No_Mans_Art/About.html, geraadpleegd 16 oktober 2013. 
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In het interview met Ricardo Burgzorg (directeur van My first Art Collection) kwam naar voren, dat 

deze exposities niet alleen in ruimtes, zoals winkelpanden worden gehouden, maar ook op 

onverwachte locaties, zoals op hotelkamers.93 De verwachting is dat pop-up exposities in de 

toekomst nog belangrijker zullen worden en een gangbare verkoopmethode voor kunst wordt. 

 

3.2.4.3. Het managen van kunstenaarscarrières 

Er zijn ook galeriehouders die besluiten helemaal te stoppen met het houden van een galerie en het 

deelnemen aan beurzen. In plaats daarvan beginnen zij een kunstagentschap, ook art agency 

genoemd. Als kunstagent vertegenwoordigen zij een vaste groep kunstenaars en verbinden hen met 

verschillende partijen in de kunstwereld, bijvoorbeeld galeries, verzamelaars of journalisten. 

Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de kunstenaars bij hun carrière.94 Ricardo Burgzorg 

(directeur van My first Art Collection) verwacht dat kunstagentschappen belangrijker zullen worden: 

‘Art agencies zijn managers van kunstenaars. Dit zal in de toekomst steeds groter worden.’95  

 

3.2.5. Kunstenaars exposeren op locaties buiten het galeriewezen 

Niet alleen de galeriehouder wordt ondernemender, maar ook de kunstenaar wordt actiever. Nu de 

verkopen in galeries moeizamer verlopen, nemen kunstenaars steeds vaker zelf het initiatief om hun 

kunstwerken verkocht te krijgen. Zij zoeken naar alternatieven en treden daarbij buiten het 

traditionele galeriewezen. Er zijn bijvoorbeeld kunstenaars die niet op een fysieke locatie exposeren, 

maar zij plaatsen foto’s van hun kunstwerken op een Facebook-pagina en verkopen zo de werken. Dit 

gebeurt zonder tussenkomst van een galerie. Facebook is voor deze kunstenaars de galerie 

geworden waar het werk gepresenteerd wordt aan het publiek.96  

Daarnaast zijn er kunstenaars die wel verbonden zijn aan een galerie, maar daarbij ook exposeren op 

andere locaties. Dit zijn locaties waar het niet om de kunst gaat, maar waar mensen komen voor 

andere doeleinden. Voorbeelden van deze locaties zijn kleding- en woonwinkels, restaurants, cafés, 

ziekenhuizen, banken of hotels. De kunstenaars doen dit met het doel naamsbekendheid te creëren 

onder een breder publiek. Een grotere naamsbekendheid moet leiden tot meer verkopen.  

Een kunstenaar bij Walls Gallery die hierin actief is, is de fotograaf Sander Dekker. Hij heeft op 

verschillende niet-galerielocaties geëxposeerd, waaronder in de Tilburgse vesting van Men_at_Work, 

de bar G’s Really Nice Place in Amsterdam en in diverse kleine modewinkels in Amsterdam.97  

Twee invloedrijke Nederlandse kunstenaars die sinds kort exposeren in een hotel in Amsterdam zijn 

Marcel Wanders en Atelier Van Lieshout. Marcel Wanders heeft het interieur ontworpen van het 

Andaz Hotel en ingericht met zijn kunstwerken.98 Atelier Van Lieshout heeft een vaste expositie in 

het art’otel.99 

Dat kunstenaars tegenwoordig ondernemender zijn en exposeren op plekken buiten het 

galeriewezen, betekent niet dat galeries in de toekomst niet meer nodig zijn. De meeste kunstenaars 

blijven dan ook trouw aan hun galeriehouder, maar verbreden zo alleen hun afzetmarkt.  

                                                           
93R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.  
94 Klerkx Art Agency. “FAQ.”, http://www.klerkxartagency.com/faq/, geraadpleegd 17 oktober 2013. 
95 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.  
96 A. Hoekstra, “Galerie Facebook”,  PS: Het Parool, 15 mei 2013, 8 en 9. 
97 Facebook-pagina. “Sander Dekker”, https://www.facebook.com/iamsanderdekker, geraadpleegd 17 oktober 2013. 
98 Marcel Wanders - product design & interior design. “Andaz Amsterdam”,  http://www.marcelwanders.com/interiors/andaz-amsterdam/, 
geraadpleegd 17 oktober 2013. 
99 Art’otels. “Atelier Van Lieshout”,  http://www.artotels.com/amsterdam-hotel-nl-1012-tm/nldaams/optional/artistinformation/detail, 
geraadpleegd 17 oktober 2013. 
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Ook Julia van der Meer (eigenaresse van de Mini|Galerie) is van mening, dat het galeriewezen door 

ondernemendere kunstenaars niet zal verdwijnen:100 ‘Toch denk ik dat deze ontwikkeling het nooit 

helemaal zal overnemen. De galerie zal altijd wel nodig blijven. Ik denk dat weinig kunstenaars de 

eigenschappen beschikken die je moet hebben om een galerie te houden. Als je echt ver wilt komen 

als kunstenaar, lukt het niet alleen. De meeste kunstenaars die groot zijn, hebben echt een galerie 

achter zich staan als promotieboost.’ 

  

                                                           
100 J. van der Meer, eigenaresse Mini | Galerie, geïnterviewd door Denise Heijtel, 8 juli 2013, Amsterdam.  
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4. Het klantenbestand van Walls Gallery  

Om de tweede deelvraag van dit onderzoek, Wat is het huidige klantenbestand van Walls Gallery?, te 

beantwoorden is een enquêteonderzoek gedaan onder het klantenbestand van Walls. In het eerste 

deel van dit hoofdstuk wordt deze onderzoeksmethode toegelicht en wordt uitgelegd hoe de 

vragenlijst is opgebouwd. Vervolgens zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. De resultaten zijn 

per enquêtevraag uitgewerkt. Het laatste deel van dit hoofdstuk bevat de conclusies van het 

onderzoek naar het klantenbestand van Walls en worden drie ijkpersonen van kunstkopers 

gedefinieerd. Daarna volgt de evaluatie van het enquêteonderzoek.  

 

4.1.  Enquête onder het klantenbestand van Walls Gallery 
 

Om inzichtelijk te krijgen hoe het klantenbestand van Walls is opgebouwd, is een kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête (ook wel vragenlijst genoemd). Met deze 

methode van onderzoek worden de klanten van Walls geanalyseerd met het uiteindelijk doel, een 

doelgroepanalyse van dit klantenbestand te maken.  

De enquête is opgesteld in samenwerking met de eigenaresse van Walls. Zij had ook de behoefte 

meer inzicht te krijgen in het klantenbestand en de wensen van de klanten. Het laatste deel van de 

vragenlijst bestaat daarom uit vragen die specifiek gericht zijn op Walls.  

 

Met de enquête is geprobeerd de volgende doelstellingen te bereiken:  

- inzicht krijgen in wie de klanten van Walls precies zijn (sociaal-demografische gegevens); 

- inzicht krijgen in hoeverre de klantgroep jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) in dit 

bestand vertegenwoordigd is; 

- inzicht krijgen in hoeverre de klanten actief zijn op het gebied van het bezoeken van galeries 

en het kopen van beeldende kunst; 

- inzicht krijgen in hoe de klanten een bezoek aan Walls ervaren en in hoeverre zij bepaalde 

activiteiten van de galerie waarderen.  

 

4.1.1. Verspreiding van de enquête onder de populatie  

De enquête is online opgesteld en verspreid via ThesisTools Online Enquêtes. De verspreiding vond 

plaats op twee manieren, namelijk via de mailinglijst en via de Facebook-pagina van Walls.  

De mailinglijst is een bestand waarin alle mailadressen van klanten en geïnteresseerden zijn 

opgeslagen. In totaal staan er 3.168 mailadressen101 op de lijst. Via de nieuwsbrief wordt het 

klantenbestand op de hoogte gebracht van een nieuwe expositie. Om zoveel mogelijk respons op de 

enquête te krijgen, is de oproep tot het invullen van de enquête in de nieuwsbrief van 25 juni 2013 

gedaan (in bijlage 5 is de nieuwsbrief bijgevoegd). In de nieuwsbrief was de URL om de webpagina 

van de vragenlijst te openen, opgenomen. Op 26 juni 2013 is eenzelfde soort bericht op de 

Facebook-pagina van Walls geplaatst (in bijlage 6 is het Facebook-bericht te lezen). Walls is actief op 

Facebook en heeft in de loop der jaren zo’n 1.895 vind-ik-leuks102 (ook wel volgers genoemd).  

                                                           
101 Het aantal mailadressen op de mailinglijst van Walls op 10 juli 2013: 3.168 mailadressen.  
102 Facebook-pagina. “Walls Gallery”, https://www.facebook.com/#!/WallsGallery?fref=ts, geraadpleegd 5 juli 2013. 

https://www.facebook.com/#!/WallsGallery?fref=ts
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Nadat de enquête twee weken online had gestaan, bleek dat de nieuwsbrief door slechts 33,4 % 

geopend was.103 Om meer respondenten te bereiken, is op 10 juli 2013 de oproep tot het invullen 

van de vragenlijst nogmaals opgenomen in de nieuwsbrief (in bijlage 7 is deze nieuwsbrief 

bijgevoegd). Vervolgens heeft de enquête in totaal drie weken online gestaan en is op 17 juli 2013 de 

enquête offline geplaatst.  

De enquête is verspreid onder een zo’n breed mogelijke populatie:104 3.168 mailadressen op de 

mailinglijst en 1.895 vind-ik-leuks op de Facebook-pagina van Walls. Hieruit is geen steekproef 

getrokken. Dit om de populatie zo groot mogelijk te houden, omdat de bereidheid voor een 

deelname aan een enquête vaak laag is en er dus rekening moet worden gehouden met een groot 

non-respons. Hierbij speelde ook mee, dat zowel de mailadressen op mailinglijst als de volgers op 

Facebook, van buitenlandse afkomst konden zijn. Walls bereikt namelijk ook internationale klanten 

en geïnteresseerden. Onbekend is hoe groot deze internationale groep is.  

De enquête is opgesteld in het Nederlands en ook de oproep in de nieuwsbrief was gericht aan de 

Nederlandse lezers. Ook het bericht op Facebook was in het Nederlands opgesteld.  

Om de bereidheid onder de populatie tot deelname aan het onderzoek te vergroten,105 is onder de 

deelnemers een zeefdruk verloot van de kunstenaar Silas (één van de kunstenaars die Walls 

vertegenwoordigt). Deelname aan deze winactie was niet verplicht, aan het eind van de vragenlijst 

hadden de respondenten de keuze hun e-mailadres achter te laten en zo kans te maken op de prijs.  

 

4.1.2. De vragenlijst  

De enquête bestaat uit een korte introductietekst, 27 gestructureerde vragen106 en een korte 

bedanktekst. De respondenten vullen de vragen online in. Afhankelijk van de gekozen antwoorden, is 

een bepaalde routing ingesteld, waardoor het aantal in te vullen vragen per respondenten kan 

verschillen. Hieronder volgt een nadere toelichting van de 27 vragen (in bijlage 8 is de gehele 

enquête te lezen): 

- 23 gesloten vragen: deze vragen bevatten verschillende antwoordmogelijkheden,107 

variërend van twee mogelijkheden (ja of nee, man of vrouw) tot 15 mogelijkheden (keuze uit 

beroepssector). Bij enkele vragen bestond ook de mogelijkheid tot een open-

antwoordalternatief (anders, namelijk:.…) zodat de respondenten ook onvoorziene 

antwoorden konden invullen. De keuze om de vragenlijst uit vooral gesloten vragen samen te 

stellen, is gemaakt omdat door het beperkte antwoordkader gerichter resultaten kunnen 

worden verkregen.  

De gesloten vragen hebben betrekking op: sociaal-demografische gegevens, het wel of niet 

kopen van beeldende kunst, de prijsklasse van kunst, het galeriebezoek, de bekendheidsduur 

met Walls, sociale media en het wel of niet bezoeken van openingen; 

-  1 open vraag: om erachter te komen waar de klanten woonachtig zijn. Er is gekozen te 

vragen naar het postcodegebied, omdat zo specifieker achterhaald kan worden waar de 

klanten vandaan komen; 

  

                                                           
103 De nieuwsbrief is verstuurd naar 3.168 mailadressen. Op 10 juli 2013 had 33,4 % de nieuwsbrief geopend.  
104 D.B. Baarda, en M.P.M. de Goede. Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief 
onderzoek. (Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 2006), 36. 
105 Baarda, en Goede, de, 46. 
106 Baarda, en Goede, de, 79. 
107 Baarda, en Goede, de, 91-93. 
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- 1 vraag met antwoordschalen: hier kan de respondent aangeven in hoeverre hij/zij het eens 

was met 11 verschillende stellingen m. b. t. de locatie, de sfeer, de nieuwsbrief en de website 

van Walls. Per stelling kan op een vijfpuntsschaal antwoord worden gegeven van: helemaal 

niet mee eens t/m helemaal mee eens; 

- 1 optionele vraag: waar de respondenten de mogelijkheid hebben iets kwijt te kunnen over 

de galerie of de vragenlijst zelf. In bijlage 11 zijn de ingevulde opmerkingen bijgevoegd;  

- 1 optionele vraag: hier hebben de respondenten de keuze hun e-mailadres in te vullen en zo 

kans te maken op de zeefdruk.  

 

4.2. De enquêteresultaten  

De enquête onder het klantenbestand van Walls heeft in totaal 124 respondenten opgeleverd. 

Hiervan zijn 102 ingevulde enquêtes bruikbaar voor dit onderzoek. De reden waarom 22 

respondenten niet verwerkt zijn, is omdat: 

- 8 respondenten hadden de enquête geopend, maar hadden geen antwoorden ingevuld;  

- 11 respondenten blijken kunstenaars te zijn. Zij gaven aan te willen exposeren in Walls of 

hadden dit al eens gedaan. Het onderzoek richt zich slechts op de klanten van Walls en 

kunstenaars vallen buiten deze groep; 

- 3 respondenten gaven aan onbekend te zijn met Walls. Zij waren nog nooit in de galerie of 

op de website van Walls geweest. Hierdoor behoren zij niet tot het echte klantprofiel van 

Walls.  

 

Om de resultaten van het bruikbare respons overzichtelijk te verwerken, is een codeerschema 

opgesteld (in bijlage 9 is het codeerschema bijgevoegd). Hierin heeft elke onderzoeksvraag een 

variabele naam gekregen en alle antwoorden per vraag een verschillend codegetal.108  

De resultaten van de 102 respondenten zijn hierna uitgewerkt. De uitwerking van de resultaten is 

numeriek van aard (in procenten) en wordt weergegeven in een diagram of grafiek. Bij sommige 

vragen wordt een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden van de respondenten in de leeftijd van 

jonge kunstkoper (25 t/m 45 jaar) en de antwoorden van de overige respondenten (24 jaar of jonger 

en 46 jaar of ouder). 

 

  

                                                           
108  Baarda, en Goede, de, 265-267. 
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4.2.1. Sociaal-demografische gegevens  

Vraag 1 – Wat is uw geslacht?  

Het vrouwelijke geslacht is onder de respondenten oververtegenwoordigd. Er hebben 60 vrouwen 

(60,6 %), tegen 39 mannen (39,4 % ) de enquête ingevuld (figuur 4).  

 

 
Figuur 4: Het geslacht van de respondenten (n=99). 

Vraag 2 – Wat is uw leeftijd? 

Het merendeel van de respondenten is in de leeftijd van 25 – 35 jaar oud, in totaal: 50,5 %. De 

daaropvolgende grootste leeftijdsgroep met 28,7 % is 36 – 45 jaar. Onder de andere leeftijdsgroepen 

vallen slechts enkele respondenten: 8,9 % is 24 jaar of jonger, 4,0 % is 46 – 55 jaar oud, 5,9 % is in de 

leeftijd van 56 – 65 en 2,0 % is 66 jaar of ouder.  

Wanneer per leeftijdsgroep gekeken wordt naar het geslacht van de respondenten (figuur 5) blijkt, 

dat de vrouwen in de meerderheid zijn bij de leeftijd: 24 jaar of jonger (8 vrouwen/0 mannen),  

25 – 35 jaar (34 vrouwen/17 mannen) en 36 – 45 jaar (15 vrouwen/13 mannen). Bij de leeftijd  

46 – 55 jaar (3 mannen/1 vrouw) en 56 – 65 jaar (4 mannen/1 vrouw) zijn meer mannelijke als 

vrouwelijke respondenten. Alleen bij de leeftijdsgroep 66 jaar of ouder zijn er evenveel mannelijke 

als vrouwelijke respondenten (bij elke groep één respondent).  

 

 
Figuur 5: De leeftijd van de respondenten in verhoudingen tot het geslacht (n=98). 
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De respondenten in de leeftijd van jonge kunstkopers (80 respondenten) zijn in de meerderheid. 

Hiervan zijn 51 respondenten 25 – 35 jaar en 29 respondenten 36 – 45 jaar. Gekeken naar het 

geslacht van de jonge kunstkopers is 61,2 % vrouw en 37,5 % man (figuur 6). Eén jonge kunstkopers 

heeft zijn/haar geslacht niet ingevuld.  

 
Figuur 6: Het geslacht van de jonge kunstkopers (n=80). 

Vraag 3 – Wat is uw postcode?  

Om erachter te komen waar de klanten van Walls woonachtig zijn, is hen gevraagd hun postcode in 

te vullen. Op basis van postcodesegmentatie wordt specifieker achterhaald waar de klanten vandaan 

komen. Per ingevulde postcode is gekeken uit welke provincie deze postcode komt. Bij de 

Amsterdamse postcodes is ook nagegaan uit welk deel van Amsterdam deze postcode komt.109  

In totaal hebben 99 respondenten hun postcode ingevuld, drie respondenten hebben geen antwoord 

gegeven vanwege privacyredenen. Van de ingevulde postcodes zijn er vier afkomstig uit het 

buitenland: Australië, België, Zweden en de Verenigde Staten. Deze vier respondenten hebben 

geantwoord in het Nederlands.  

In totaal zijn er dus 95 postcodes afkomstig van respondenten woonachtig in Nederland. Het 

merendeel (59,8 %) woont in de provincie Noord-Holland, gevolgd door de provincie Zuid-Holland 

(17,8 %). De andere respondenten komen uit de provincie: Utrecht (7,4 %), Noord-Brabant (5,3 %), 

Groningen (3,2 %) en Overijssel (2,1 %). Uit de provincies overige provincies: Gelderland, Limburg, 

Flevoland en Zeeland, komt per provincie één respondent vandaan. Geen van de klanten woont in de 

provincie Friesland of Drenthe. In figuur 7 wordt de verdeling van de provincies getoond.  

 
Figuur 7: De provincies waar de respondenten woonachtig zijn (n=95).  

  

                                                           
109 Postcode.nl. "De officiële adressendatabase van Nederland", https://www.postcode.nl/, geraadpleegd 17 juli 2013. 
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Als bij de drie grootste provincies wordt gekeken naar de woonplaats van de respondenten blijkt, dat 

deze vooral in de Randstad (en de direct naastgelegen steden) wonen. In de provincie Noord-Holland 

wonen de meeste in Amsterdam (49 respondenten) en Haarlem (4 respondenten). In de provincie 

Zuid-Holland wonen de meeste in Rotterdam (10 respondenten) en Leiden (3 respondenten). En in 

de provincie Utrecht wonen de meeste in Utrecht (stad, 2 respondenten) en Amersfoort (2 

respondenten).  

De stad waar dus de meeste respondenten woonachtig zijn, is Amsterdam (totaal 49 respondenten): 

de stad waar Walls gevestigd is. Aan de hand van de ingevulde postcodes is geanalyseerd uit welk 

deel van Amsterdam de klanten afkomstig zijn (figuur 8).110 Hieruit blijkt dat de meeste klanten 

wonen in de stadsdelen Centrum, Zuid en West. In bijlage 10 is een overzicht toegevoegd, waar per 

stadsdeel is uitgewerkt in welke wijken de respondenten precies woonachtig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er gekeken wordt naar de woonplaats van alleen de jonge kunstkopers blijkt, dat de helft van hen 

in Amsterdam woont. Gevolgd door de steden: Rotterdam, Haarlem en Leiden (figuur 9).  

Eén respondent wil zijn woonplaats privé houden. De overige plaatsen waar de respondenten 

wonen, zijn Utrecht, Alkmaar, Huizen, Den Haag, Oosterhout, Breda en Zwolle.  

 
Figuur 9: De woonplaatsen van de jonge kunstkopers (n=79). 

  

                                                           
110 Gemeente Amsterdam. “Stadsdelen. Stadsdelenzoeker”, http://www.amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen, geraadpleegd 17 juli 2013. 
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Figuur 8: De stadsdelen in Amsterdam waar de respondenten woonachting zijn (n=49). 
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Vraag 4 – Wat is uw gezinssituatie?  

De gezinssituatie van de respondenten is divers. 36,0 % is gehuwd/woont samen zonder kind(eren), 

33,0 % is alleenstaand zonder kind(eren), 28,0 % is gehuwd/woont samen met kind(eren) en 3,0 % is 

alleenstaand met kind(eren).  

Ook als er alleen naar de jonge kunstkopers wordt gekeken (in totaal 79, één jonge kunstkoper heeft 

geen antwoord ingevuld), blijkt de gezinssituatie gevarieerd te zijn. De meeste jonge kunstkopers zijn 

gehuwd/wonen samen zonder kind(eren) (39,3 %), gevolgd door met 30,4 % die gehuwd zijn/samen 

wonen met kind(eren), 27,8 % is alleenstaand zonder kind(eren) en 2,5 % is alleenstaand met 

kind(eren). In figuur 10 wordt de gezinssituatie van de jonge kunstkopers vergeleken met die van de 

overige kopers van Walls.  

 
Figuur 10: De gezinssituatie van de respondenten (n=99). 

Vraag 5 – Wat is u hoogst genoten opleiding/welke opleiding volgt u nu? 

Het merendeel van de respondenten is hoogopgeleid. Als hoogst genoten opleiding/de opleiding die 

nu gevolgd wordt, antwoordt 49,0 % de universiteit en 47,1 % het HBO. 3,9 % van de respondenten 

volgt/heeft gevolgd een opleiding op het middelbare beroepsonderwijs.  

Deze verhouding is onder alleen de jonge kunstkopers vergelijkbaar: 48,8 % studeert/studeerde aan 

de universiteit, 47,4 % studeert/studeerde aan het HBO en 3,8 % studeert/studeerde aan het MBO.  

In figuur 11 wordt het opleidingniveau van de jonge kunstkopers vergeleken met de overige kopers.  

 
Figuur 11: Het opleidingsniveau van de respondenten (n=102). 
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Vraag 6 – In welke beroepssector bent u werkzaam? 

De respondenten zijn werkzaam in verschillende beroepssectoren. Bovenaan staat de kunst- en 

cultuursector (25,5 %), gevolgd door de sector zorg en welzijn (13,7 %) en de zakelijke 

dienstverlening ( 7,8 %). Bij de mogelijkheid tot een open-antwoordalternatief zijn verschillende 

beroepsectoren ingevuld, variërend van de media-, muziek-, mode- en reclamesector tot bij de 

marine. Toch werken op dit moment niet alle respondenten: 14,7 % studeert nog, één respondent 

gaf aan werkloos te zijn en twee respondenten zijn met pensioen.  

De verdeling van de verschillende beroepssectoren is ongeveer gelijk wanneer er alleen gekeken 

wordt naar de respondenten die jonge kunstkoper zijn. Alleen onder de jonge kunstkopers zijn er in 

verhouding meer respondenten werkzaam in: de kunst- en cultuursector, de zakelijke en financiële 

dienstverlening, de horeca, detailhandel en industrie. In figuur 12 worden de beroepsectoren van de 

jonge kunstkopers vergeleken met de beroepssectoren van de overige kunstkopers.  

 

 
Figuur 12: De beroepssectoren waar de respondenten werken (n=102). 
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4.2.2. Bezoek aan galeries  

Vraag 7 – Bezoekt u wel eens een galerie? 

Bijna alle respondenten bezoeken wel eens een galerie (95,1 %). De andere respondenten (4,9 %) 

bezoeken nooit een galerie (figuur 13), hiervan zijn er drie jonge kunstkoper en één is jonger dan 24 

jaar (de andere respondent had bij de leeftijdsvraag geen antwoord ingevuld). Deze respondenten 

bezoeken nooit de fysieke locatie van een galerie, maar volgen waarschijnlijk Walls online via de 

website of via de Facebook-pagina. Er kan aangenomen worden dat zij geïnteresseerd zijn in kunst en 

eventueel ooit kunnen overwegen een kunstwerk te kopen. Het kunnen dus potentiële klanten voor 

Walls zijn.  

 
Figuur 13: Het aantal respondenten dat wel eens galeries bezoekt (n=102). 

 
Vraag 8 – Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een galerie? 

De respondenten die wel eens een galerie bezoeken, doen dit vooral 1 keer in de 3 maanden (41,1 %) 

of 1 keer per maand (30,5 %). Het minst aantal respondenten (5.3 %) bezoekt het frequentst een 

galerie, namelijk 1 keer per week.  

Wanneer er gekeken wordt naar de frequentie van het bezoek aan galeries onder de respondenten 

die jonge kunstkopers zijn, komt dezelfde verhouding onder de verschillende periodes naar voren als 

bij de overige respondenten (figuur 14).  

 

 
Figuur 14: De frequentie van het bezoek aan galeries (n=95). 
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4.2.3. Het kopen van beeldende kunst  

Vraag 9 – Koopt u wel eens beeldende kunst? 

Ongeveer twee derde van de respondenten (66,3 %) koopt wel eens een kunstwerk, tegen een derde 

(33,7 %) die dit nooit doet (figuur 15). Ook onder de jonge kunstkopers koopt ongeveer twee derde 

wel eens kunst (67,5 %) en doet ongeveer een derde (32,5 %) dit nooit.  

De respondenten die in deze vraag aangaven wel eens kunst te kopen, zijn vervolgens de vragen  

10 t/m 15 voorgelegd. De andere respondenten gingen verder met vraag 16. 

 
Figuur 15: Het aantal respondenten dat wel eens kunst koopt (n=101). 

Vraag 10 – Wat voor beeldende kunst koopt u meestal? 

De respondenten die hebben aangeven wel eens beeldende kunst te kopen, kopen het liefst 

zeefdrukken/prints (31,3 %) of schilderijen (20,8 %). Daarna wordt het vaakst fotografie (17,3 %) en 

werk op papier/tekeningen (17,3 %), gekocht. Het minst vaak worden keramiek (4,2 %), sculpturen 

(4,2 %), glaskunst (2,1 %) en video/filmkunst (2,1 %), gekocht. Drie andere kunstvormen die de 

respondenten wel eens kopen zijn en invulden bij het open-antwoordalternatief zijn: (kunst)boeken, 

assemblages en sieraden.  

De jonge kunstkopers kopen in vergelijking met alle respondenten vaker werk op papier/tekeningen, 

maar ook bij hen zijn zeefdrukken/prints veruit het populairst. De andere klanten van Walls kopen 

gemiddeld vaker keramiek of glaskunst (figuur 16).  

 
Figuur 16: De kunstvormen die de respondenten kopen (n=144). 
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Vraag 11 – Waar koopt u beeldende kunst? 

De kunstwerken kopen de respondenten vooral in een galerie (31,5 %) of in het atelier van een 

kunstenaar (23,5 %). Daarna noemt 16,8 % het internet als aankoopplaats, gevolgd door het kopen 

van kunst op kunstbeurzen met 10,8 %. Minder gebruikelijke plekken om kunst te kopen zijn: via een 

kunstuitleen (6,0 %), op een kunstveiling (4,7 %), via een kunsthandel (2,7 %) en via een Art 

Consultant (1,3 %). Bij de mogelijkheid tot een open-antwoordalternatief vulden 2,7 % van de 

respondenten nog andere aankoopplaatsen in, namelijk: tijdens events, op tweedehands markten of 

via via. Opvallend is dat de jonge kunstkopers na de galerie (32,7 %), het internet (20,6 %) aangeven 

als de belangrijkste plek om een kunstwerk te kopen.  

In figuur 17 wordt per aankoopplaats een vergelijking gemaakt tussen de jonge kunstkopers en de 

overige kunstkopers.  

 

 
Figuur 17: De aankoopplaatsen waar de respondenten kunst kopen (n=149). 

 

Vraag 12 – Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst gekocht? 

Op de vraag hoe vaak de respondenten de afgelopen 3 jaar een kunstwerk hebben gekocht, 

antwoordt meer dan de helft van hen (52,4 %) 3 t/m 5 kunstwerken. Gemiddeld is dat ongeveer  

1 kunstwerk per 9 maanden. 6,3 % van de respondenten kocht de afgelopen 3 jaar frequenter een 

kunstwerk, namelijk: 6 of meer kunstwerken. Het andere deel van de respondenten (41,3 %) gaf aan 

de afgelopen 3 jaar 1 of 2 kunstwerken te hebben gekocht.  

Gekeken naar alleen de jonge kunstkopers hebben zij net als de andere respondenten de afgelopen  

3 jaar vooral 3 t/m 5 kunstwerken gekocht (56,0 %), gevolgd door 1 of 2 kunstwerken (38,0 %). 

Opmerkelijk is wel, dat drie van de vier respondenten, die de afgelopen 3 jaar 6 of meer kunstwerken 

heeft gekocht, een jonge kunstkoper is. De antwoorden van jonge kunstkopers worden in figuur 18 

vergeleken met die van de overige kopers.  
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Figuur 18: De frequentie waarin de respondenten de afgelopen 3 jaar kunst hebben gekocht (n=63). 

 

Vraag 13 – In welke prijsklasse koopt u kunst? 

De meeste kunst die door respondenten gekocht wordt, kost 250 euro of lager (44,4 %) of 250 tot 

1.000 euro (28,6 %). Gevolgd door met 20,6 % van de respondenten de prijsklasse 1.000 tot 2.500 

euro. In de prijsklasse 2.500 tot 5.000 euro koopt slechts 6,4 % van de respondenten kunst. Geen van 

de respondent koopt kunst voor een bedrag van 5.000 euro of hoger.  

Deze verhouding van de prijsklasse is voor de jonge kunstkopers vergelijkbaar (figuur 19). Wel zijn 

twee van de vier respondenten die aangaven in de prijsklasse 2.500 tot 5.000 euro kunst te kopen, 

jonge kunstkopers. De andere twee zijn in de leeftijd van 56 – 65 jaar oud.  

 

 
Figuur 19: De prijsklassen waarin de respondenten kunst kopen (n=63). 
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Vraag 14 – Hoe bereidt u zich voor als u een kunstwerk wilt gaan kopen? 

Voordat de meeste respondenten overgaan tot het kopen van een kunstwerk bezoeken zij galeries 

(25,8 %), oriënteren zij zich op internet (17,0 %), bezoeken zij een kunstbeurs (13,2 %) of bezoeken zij 

een kunstenaarsatelier (7,5 %). Niet alle respondenten bereiden een kunstaankoop voor, maar kopen 

een kunstwerk impulsief (18,9 %). In figuur 20 zijn alle manieren van voorbereiding weergegeven. 

Deze verdeling is onder de jonge kunstkopers zo goed als gelijk aan die van alle respondenten.  

 
Figuur 20: De manieren hoe de respondenten een kunstaankoop voorbereiden (n=159). 

Vraag 15 – Kunt u aangeven waarom u kunst koopt/wilt gaan kopen? 

De meeste respondenten kopen kunst, omdat het zijn/haar leven verrijkt (32,9 %) en als een middel 

om het huis te decoreren (31,5 %). Daarnaast koopt 19,9 % kunst om iets unieks in zijn/haar bezit te 

hebben. Een klein deel van de respondenten (12,3 %) koopt kunst met het doel zijn/haar 

kunstverzameling uit te breiden. Slechts 2,7 % ziet het kopen van kunst als een financiële of zakelijke 

investering.  

Wanneer alleen gekeken wordt naar de jonge kunstkopers antwoordden zij ook het vaakst, dat zij 

kunst zien als een verrijking van het leven (33,3 %) en als decoratie voor hun huis (32,5 %). Wat 

opvalt, is dat drie van de vier respondenten die aangeven kunst te kopen als financiële of zakelijke 

investering, een jonge kunstkoper is. In figuur 21 zijn de redenen om kunst te kopen van de jonge 

kunstkopers vergeleken met die van de overig kunstkopers.  

 
Figuur 21: Redenen waarom de respondenten een kunstwerk kopen (n=146). 
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Vraag 16 – Bent u van plan in de toekomst kunst te gaan kopen? 

Een grote meerderheid (94,8 %) van de respondenten is van plan in de toekomst kunst te gaan 

kopen. Vijf respondenten (5,2 %) antwoorden negatief, hiervan kocht één van hen in het verleden 

wel kunst. De andere vier kochten in het verleden ook al geen kunstwerken.  

Van de 34 respondenten die op vraag 9 Koopt u wel eens beeldende kunst? hadden geantwoord, 

geen kunst te kopen, geeft 29 van hen aan dit in de toekomst wel van plan te zijn. Doordat dit een 

kwantitatief onderzoek is, is helaas niet te achterhalen waarom de respondenten hierin veranderen.  

 

Vraag 17 – In welke prijsklasse zou u in de toekomst kunst willen kopen? 

Vervolgens zijn de respondenten, die aangaven in de toekomst kunst te gaan kopen, gevraagd in 

welke prijsklasse zij dit zouden doen. De prijsklasse 250 tot 1.000 euro is het meest ingevuld (46,2 %), 

gevolgd door de prijsklasse 1.000 tot 2.500 euro (25,8 %). Deze verhouding is onder de respondenten 

die in de leeftijd van jonge kunstkoper vallen, ongeveer gelijk (figuur 22).  

 
Figuur 22: De prijsklassen waarin de respondenten verwachten kunst te gaan kopen (n=93). 

Wanneer de antwoorden op vraag 13 In welke prijsklasse koopt u kunst? worden vergeleken met de 

antwoorden op deze vraag over de prijsklasse in de toekomst, blijken de volgende veranderingen.  

De respondenten geven aan in de toekomst meer geld te willen besteden aan kunst. De prijsklasse 

waarin nu de meeste kunstaankopen worden gedaan, is 250 euro of lager. Als prijsklasse voor 

toekomstige kunstaankopen antwoordden de meeste respondenten 250 tot 1.000 euro als budget. 

Ook is 6,5 % van de respondenten van plan in de toekomst voor een bedrag van 5.000 euro of hoger 

kunst te gaan kopen, deze prijsklasse is door geen enkele respondent aangeven als prijsklasse waarin 

nu kunst wordt gekocht.  

 

Vraag 18 – Kunt u een reden aangeven waarom u geen kunst gaat kopen? 

De vijf respondenten die hebben aangeven in de toekomst geen kunst te gaan kopen, geven allen 

aan als reden, dat hun budget te beperkt is. Daarnaast laat één respondent blijken dat hij/zij 

onvoldoende inzicht heeft in de waarde van een kunstwerk om over te gaan tot een aankoop. Een 

andere respondent koopt geen kunst omdat hij/zij liever zelf dingen maakt dan het aan te schaffen.  
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4.2.4. Walls Gallery  

Vraag 19 – Hebt u in het verleden kunst bij Walls gekocht? 

Een kwart van de respondenten heeft in het verleden één of meerdere kunstwerken bij Walls 

gekocht (figuur 23). Hiervan woont het merendeel in Amsterdam, deze stad is dus de belangrijkste 

afzetmarkt voor Walls. Van de respondenten die in het verleden kunst bij Walls hebben gekocht, is 

bijna 80 % een koper in de leeftijd van jonge kunstkoper.  

 
Figuur 23: Het aantal respondenten dat wel eens bij Walls kunst heeft gekocht (n=96). 

Vraag 20 – Hoe bent u in contact gekomen met Walls? 

Mond-tot-mondreclame via familie/ vrienden (35,1 %) is samen met de sociale media (32,0 %) het 

belangrijkste middel waardoor de respondenten in contact zijn gekomen met Walls. Daarnaast zijn er 

respondenten (14,4 %) die bekend zijn geworden met de galerie toen zij bij toeval langs liepen en 

spontaan naar binnen stapten. 10,3 % van de respondenten is in contacten gekomen met Walls 

tijdens één van de kunstbeurzen waaraan de galerie heeft deelgenomen. Slechts 3,1 % kent Walls 

vanuit een krant/tijdschrift. Andere manieren waarop de respondenten bekend zijn geworden met 

Walls, ingevuld bij het open-antwoordalternatief, zijn: via een kunstenaar die in Walls exposeerde, 

via zijn/haar werkgever die een kunstwerk bij Walls aankocht en één respondent werkt op de 

Prinsengracht vlakbij de galerie.  

De verhouding tussen de verschillende manier om in contact te komen met de galerie, is onder de 

jonge kunstkopers vergelijkbaar. Deze verdeling wordt in figuur 24 weergegeven.  

 
Figuur 24: De manieren waarmee de respondenten in contact zijn gekomen met Walls (n=97). 
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Vraag 21 – Hoe lang bent u al bekend met Walls? 

De respondenten zijn ook gevraagd hoe lang zij al bekend zijn met Walls. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in twee tijdsperiodes: 0 t/m 3 jaar of 4 t/m 11 jaar. Walls is in 2002 opgericht en 3 jaar 

geleden (in 2010) door de huidige eigenaresse overgenomen. Bijna 80 % van de respondenten heeft 

aangeven maximaal 3 jaar bekend te zijn met de galerie. Dit zijn dus klanten die de huidige 

eigenaresse heeft binnengehaald. De rest is al langer bekend met Walls: 4 t/m 11 jaar en dat zijn dus 

klanten uit de tijd van de vorige eigenaresse (figuur 25).  

 
Figuur 25: Het aantal jaar dat de respondenten bekend zijn met Walls (n=97). 

Vraag 22 en 23 – Volgt u Walls op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr)? en Op 

welke sociale media volgt u Walls? 

Walls is actief op de sociale media en plaatst bijna dagelijks berichtjes over de activiteiten van de 

galerie en haar kunstenaars op Facebook,111 Twitter,112 Instagram113 en Tumblr114. De respondenten 

is gevraagd of zij één of meer sociale media volgen. Zo’n 70 % heeft aangeven dit te doen. Onder 

alleen de jonge kunstkopers is deze groep volgers nog iets groter, ruim 75 % van hen volgt Walls op 

sociale media.  

Veruit het populairst onder de respondenten is Facebook (77,6 %), gevolgd door Instagram (14,6 %), 

Twitter (5,6 %) en Tumblr (2,2 %). De meeste respondenten volgen alleen op de Facebook-pagina  

(54 van 70 respondenten). Opvallend is dat Twitter en Tumblr alleen door respondenten worden 

gevolgd die in de leeftijd zijn van jonge kunstkoper. Ook zijn 12 van de 13 respondenten die de 

Instagram-pagina van Walls volgen jonge kunstkopers (figuur 26).  

 
Figuur 26: De sociale media waarop de respondenten Walls volgen (n=89). 

                                                           
111 “Facebook-pagina. “Walls Gallery”, https://www.facebook.com/#!/WallsGallery?fref=ts, geraadpleegd 17 augustus 2013. 
112 Twitter-pagina. “Walls Amsterdam”, https://twitter.com/WallsAmsterdam, geraadpleegd op 17 augustus 2013.  
113 Instagram-pagina. “Walls Gallery”, https://instagram.com/wallsgallery, geraadpleegd op 17 augustus 2013.  
114 Tumblr-pagina. “Walls Gallery”, http://wallsgallery.tumblr.com/, geraadpleegd op 17 augustus 2013.  
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Vraag 24 – Bezoekt u wel eens een opening van een nieuwe expositie in Walls? 

Elke nieuwe expositie in Walls heeft een opening die voor iedereen toegankelijk is. 47,0 % geeft aan 

wel eens een opening in Walls te bezoeken, tegen 53,0 % die nooit een opening bezoekt (figuur 27). 

Deze verhouding is onder alleen de jonge kunstkopers bijna hetzelfde: 49,2 % bezoekt wel eens een 

opening, tegen 50,8 % die dit nooit doet.  

 
Figuur 27: Het aantal respondenten dat wel eens een opening in Walls bezoekt (n=83). 

 
4.2.5. Elf stellingen over Walls Gallery  

In het laatste deel van de enquête zijn elf stellingen tegen een vijfpuntsschaal aangelegd. Per stelling 

moest de respondent antwoordde in hoeverre hij/zij het wel/niet eens zijn met de stelling. De vijf 

antwoorden waaruit gekozen kon worden, waren: helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, 

mee eens en helemaal mee eens. Hieronder wordt per stelling de resultaten getoond.  

 

Stelling A: Als ik een bezoek aan Walls breng, is dit van te voren gepland. 

Ruim de helft van de respondenten bedenkt van te voren of hij/zij langs gaat in de galerie (tabel 3). 

Ongeveer 20 % van de respondenten bezoekt Walls spontaan. 25,8 % van de respondenten is 

neutraal over deze stelling.  

 
Tabel 3: Resultaten stelling A. 

 

Stelling B: De locatie van Walls op de Prinsengracht, midden in het centrum van Amsterdam, vind 

ik goed bereikbaar. 

Het grootste deel van de respondenten vindt de locatie van Walls op de Prinsengracht in hartje 

Amsterdam goed bereikbaar (tabel 4). Slechts 1,1 % is niet tevreden over de locatie in het centrum 

van Amsterdam. 22,5 % van de respondenten is neutraal over deze stelling.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

0 %  1,1 % 22,5 % 32,6 % 32,6 % 

 
Tabel 4: Resultaten stelling B. 
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Stelling C: De entree van Walls is uitnodigend om de galerie te bezoeken. 

Bijna 60 % van de respondenten ervaart het entreegebied van de galerie als uitnodigend (tabel 5). 

Een kleine 5 % is het hier niet mee eens. De rest van de respondenten (36,4 %) heeft geen mening 

over deze stelling.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

0 %  4,5 % 36,4 % 44,3 % 14,8 % 

 
Tabel 5: Resultaten stelling C. 

Stelling D: Ook als de voordeur van Walls tijdens openingstijden gesloten is, stap ik gemakkelijk 

naar binnen. 

Om er achter te komen of een gesloten voordeur drempelverhogend werkt, zijn de respondenten 

gevraagd of zij gemakkelijk naar binnenstappen als de voordeur van Walls gesloten is tijdens 

openingstijden. De antwoorden hebben geen helder beeld opgeleverd.  

Ongeveer een kwart van de respondenten vindt een gesloten voordeur een belemmering, tegen 

ongeveer een kwart van de respondenten die dit niet ervaart. De rest van de respondenten (50,6 %) 

heeft op deze stelling neutraal geantwoord (tabel 6).  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

2,2 %  22,5 % 50,6 % 20,2 % 4,5 % 

 
Tabel 6: Resultaten stelling D. 

Stelling E: De sfeer in de galerie ervaar ik als toegankelijk en prettig. 

Een ruime meerderheid van de respondenten ervaart de sfeer in Walls als toegankelijk en prettig 

(tabel 7). Slechts een klein deel is het hier niet mee eens. De overige respondenten (28,4 %) heeft 

geen mening over deze stelling.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

0 %  3,4 % 28,4 % 51,1 % 17,1 % 

 
Tabel 7: Resultaten stelling E. 

Stelling F: In Walls krijg ik een deskundig advies. 

Bijna de helft van de respondenten is tevreden met de adviezen die hij/zij krijgt tijdens een bezoek 

aan Walls, zij vinden deze deskundig van aard. Slechts een klein deel is het hier niet mee eens  

(tabel 8). De overige respondenten (50,6 %) is heeft neutraal geantwoord op deze stelling.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

0 %  2,3 % 50,6 % 32,2 % 14,9 % 

 
Tabel 8: Resultaten stelling F. 
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Stelling G: Ik bezoek regelmatig de website www.walls.nl. 

De website van Walls wordt door bijna een vijfde van de respondenten regelmatig bezocht (tabel 9). 

Bijna de helft van de respondenten komt niet vaak op de website. 31,8 % van de respondenten is 

neutraal over deze stelling.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

18,2 %  30,7 % 31,8 % 12,5 % 6,8 % 

 
Tabel 9: Resultaten stelling G. 

Stelling H: De website van Walls vind ik overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 

Het grootste deel van de respondenten heeft geen mening over de stelling of de website van Walls 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Dit hoge percentage kan veroorzaakt zijn, doordat bij stelling 

G meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven niet vaak op de website te kijken. Toch 

zijn er meer respondenten die de website als overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ervaren, dan 

respondenten die dit niet vinden (tabel 10).  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

1,1 %  5,7 % 61,4 % 27,3 % 4,5 % 

 
Tabel 10: Resultaten stelling H. 

Stelling I: Ik lees de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Walls altijd. 

Bijna de helft van de respondenten (48,8 %) geeft aan de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Walls 

niet altijd te lezen. Ongeveer een kwart (26,2 %) leest de nieuwsbrief wel altijd. De overige 

respondenten (25,0 %) antwoordden neutraal (tabel 11).  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

35,2 %  13,6 % 25,0 % 18,2 % 8,0 % 

 
Tabel 11: Resultaten stelling I. 

Stelling J: De informatie in de nieuwsbrief is duidelijk en zinvol. 

Ook bij de stelling of de informatie in de nieuwsbrief duidelijk en zinvol is, antwoordde de meeste 

respondenten (61,3 %) neutraal (tabel 12). Dit kan komen doordat bijna de helft van de 

respondenten bij stelling I heeft aangeven de nieuwsbrief niet altijd te lezen. Bijna een derde van 

respondenten vindt, dat de informatie in de nieuwsbrief zinvol is en duidelijk. 8,0 % is het hiermee 

niet eens.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

5,7 %  2,3 % 61,3 % 23,9 % 6,8 % 

 
Tabel 12: Resultaten stelling J. 

  

http://www.walls.nl/
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Stelling K: Ik zou de nieuwsbrief van Walls liever in het Nederlands ontvangen. 

De nieuwsbrief die Walls verstuurd naar de mailinglijst is geschreven in het Engels. Zo’n 40 % van de 

respondenten vindt het prima dat deze niet in het Nederlands is geschreven (tabel 13). Een ruime  

10 % geeft aan liever de nieuwsbrief te lezen in het Nederlands. De rest van de respondenten  

(44,9 %) heeft over deze stelling geen mening.  

 

Helemaal niet 

mee eens 

Niet mee eens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

22,5 %  19,1 % 44,9 % 9,0 % 4,5 % 

 
Tabel 13: Resultaten stelling K. 

 

4.3. Conclusie enquête klantenbestand Walls Gallery  
 

Nu de resultaten van de 102 ingevulde enquêtes bekend zijn, worden de resultaten in samenhang 

met eerder uitgevoerde onderzoeken geanalyseerd met het doel een profiel van het klantenbestand 

van Walls te maken. Hiermee wordt antwoord gegeven op de deelvraag Wat is het huidige 

klantenbestand van Walls Gallery? Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: sociaal-

demografische gegevens en gegevens die te maken hebben met het bezoeken van galeries, het 

kopen van beeldende kunst en Walls en haar activiteiten.  

 

4.3.1. Sociaal-demografische gegevens 

De klanten van Walls die respons op de enquête hebben gegeven, zijn over het algemeen vrouwelijk 

van geslacht (ongeveer 60 %) en in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud. Zij zijn maximaal 3 jaar bekend 

met de galerie en vooral via familie/vrienden of sociale media in contact gekomen met Walls. 

Anderen zijn bij toeval bekend geworden met Walls bijvoorbeeld toen zij langs de galerie liepen.  

De gemiddelde de leeftijd van een kunstkoper in Nederland is 57 jaar oud. Dit blijkt uit het 

Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland115 dat in 2010 is uitgevoerd onder 326 

kunstkopers in Nederland. Het klantenbestand van Walls zit dus ver onder dit gemiddelde leeftijd. 

Hieruit valt te concluderen, dat Walls aantrekkelijk en uitnodigend is voor de jonge kunstkopers. Zij 

ervaren waarschijnlijk minder een drempel om Walls binnen te stappen en kunst te kopen, dan bij 

andere galeries. Het merendeel van de klanten van Walls betreft dus jonge kunstkopers, daarmee is 

het klantenbestand van Walls representatief voor dit onderzoek.  

 

De klanten van Walls zijn woonachtig in de Randstad, in steden als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, 

Leiden en Utrecht. Dit komt overeen met de resultaten uit het marktonderzoek Vraagonderzoek naar 

hedendaagse beeldende kunst,116 waar het grootste deel van de kunstkopers ook in de Randstad 

woont.  

In Amsterdam, de stad waar Walls in het centrum gevestigd is, woont ongeveer de helft van de 

klanten. Deze locatie op de Prinsengracht ervaren de klanten als goed bereikbaar. De Amsterdamse 

klanten wonen vooral in de stadsdelen Centrum, Zuid of West. Dit komt voor het grootste deel 

overeen met de uitkomsten van een rapport van de Gemeente Amsterdam, waaruit naar voren 

                                                           
115 Cachet, e.a., 11.  
116 Bosch, e.a., 35.  
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kwam, dat de meeste Amsterdamse galeriebezoekers woonachtig zijn in de stadsdelen Centrum of 

Zuid.117  

Opvallend is dat bij deze groep van jonge kunstkopers, waarvan de leeftijd en woonplaats 

overeenkomen, hun levensfase en daardoor hun woonsituatie op dit moment verschillend is. Een 

deel van deze groep, een kleine 30 %, woont (nog) alleen en heeft (nog) geen kind(eren). Bijna 40 % 

woont wel samen of is getrouwd maar heeft (nog) geen kind(eren), tegen ruim 30 % die samenwoont 

of getrouwd is en wel kind(eren) heeft.  

 

De klanten van Walls zijn, net als de landelijke kunstkopers,118 voor het merendeel hoogopgeleid. 

Zo’n 95 % heeft een opleiding gevolgd of volgt die op dit moment nog, aan het hoger of universitair 

onderwijs. De groep die nu nog studeert is ongeveer 15 % van de klanten. Van de werkende werkt 

het merendeel in de kunst- en cultuursector, de sector zorg en welzijn of in de zakelijke 

dienstverlening. 

 

4.3.2. Het bezoeken van galeries  

Uit de enquête blijkt overduidelijk dat de klanten van Walls galeries bezoeken. Zo’n 95 % heeft 

aangegeven wel eens een galerie binnen te stappen. Gemiddeld bezoeken zij 1 keer per maand 

(ongeveer 30 %), 1 keer per drie maanden (ongeveer 40 %) of 1 keer per half jaar (een ruime 15 %) 

een galerie. Dit percentage is hoger in vergelijking met het galeriebezoek van de gehele Nederlandse 

bevolking.119 Uit onderzoek blijkt namelijk, dat 73 % van de Nederlanders nooit een galerie bezoekt,  

8 % bezoekt elk half jaar een galerie en 3 % bezoekt elke maand een galerie. Als Nederlanders een 

bezoek aan een galerie brengen, is dit meestal maar 1 keer per jaar (16 %). De klanten van Walls zijn 

dus frequentere galeriebezoekers dan de gemiddelde Nederlander. 

 

De meeste klanten plannen een bezoek aan de galerie en komen gericht langs. Walls probeert het 

entreegebied er zo aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien om ook voorbijgangers over de drempel te 

halen naar binnen te stappen. De klanten van Walls vinden de entree van Walls uitnodigend genoeg 

om naar binnen te stappen. Eenmaal binnen ervaren zij een prettige sfeer in de galerie en zij 

beoordelen de adviezen die zij krijgen als deskundig.  

 

4.3.3. Het kopen van beeldende kunst 

Zo’n tweederde van de klanten van Walls die respons op de enquête heeft gegeven, koopt wel eens 

een kunstwerk. Vooral zeefdrukken/prints, schilderijen, fotografie en werk op papier/tekeningen zijn 

geliefd om te kopen. Een kwart van hen heeft één of meerdere kunstwerken bij Walls gekocht. De 

landelijke kunstkopers kopen vooral schilderijen en sculpturen.120  

De reden waarom de klanten van Walls kunst kopen is vooral, omdat zij het een verrijking van hun 

leven vinden, zij het beschouwen als decoratie van hun huis en vanuit de behoefte iets unieks te 

willen bezitten. Een klein deel (zo’n 3 %) ziet een kunstaankoop als een zakelijke of financiële 

investering. Ook uit landelijke onderzoek komt naar voren, dat maar een klein deel van de 

                                                           
117 M. Groeneveld, e.a., Bureau Onderzoek en Statistiek, Rapport Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010. (Amsterdam, 2010), 
http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2011_cultuurmonitor_2010.pdf, 12.  
118 Cachet, e.a., 93.  
119 E. Tepaske, e.a., Cultuur-Ondernemen, Betekenis van kunst en cultuur in het dagelijks leven. (Amsterdam, 2010), http://www.cultuur-
ondernemen.nl/documents/10156/c4b77d5a-4ed2-458b-b7f4-3ba234728c25, 31.  
120 Cachet, e.a., 13. 



57 
 

kunstkopers (6 %) een kunstaanschaf als een investering ziet.121 Deze afwijking is opvallend omdat 

juist in deze financieel moeilijke tijden door professionals wordt gezegd, dat kunst door zijn 

waardevastheid een goede investering kan zijn. Bijvoorbeeld in een aflevering van AVRO Kunstuur 

legt de directeur van de Akzo Nobel Art Foundation, Hester Alberdingk Thijm, uit dat internationaal 

alle markten inzakken behalve de kunstmarkt. Kunst behoudt naar haar mening zijn waarde en is dus 

een goede investering in deze tijden van crisis.122  

 

De kunst wordt vooral gekocht in een galerie of in het atelier van een kunstenaar. Deze resultaten 

komen overeen met landelijk onderzoek.123 Het internet is voor de klanten een steeds belangrijkere 

plek om kunst te kopen. Voor Walls is het dus belangrijk om deze markt ook te bedienen en (een deel 

van) de kunstwerken ook online te gaan aanbieden. Overigens verkoopt op dit moment nog maar  

40 % van de galeries in Nederland via internet kunst.124 De verwachting is dat deze online markt in de 

toekomst zal toenemen.  

De meeste respondenten gebruiken het internet vooral ter oriëntatie op een kunstaankoop. Ook 

oriënteren zij zich door het bezoeken van galeries en kunstbeurzen. Een kleine 20 % zegt zich niet 

voor te bereiden op een kunstaankoop, maar impulsief een werk aan te schaffen. Wanneer zij een 

werk zien hangen dat hen raakt, besluiten zij al snel het te kopen.  

 

Van de klanten van Walls die wel eens beeldende kunst kopen, heeft meer dan de helft van de 

klanten de afgelopen 3 jaar 3 t/m 5 kunstwerken gekocht. De klanten van Walls zijn dus frequente 

kunstkopers.125 Gemiddeld besteden de klanten van Walls bij een aankoop een bedrag van 250 euro 

of lager of een bedrag tussen de 250 en 1.000 euro. Dit is lager dan het gemiddelde aankoopbedrag 

van de landelijke kunstkopers die 1.000 tot 2.500 euro per jaar uitgaven aan kunst.126 Het is dus 

belangrijk dat Walls ook kleine, betaalbare kunst blijft verkopen.  

Voor de toekomst verwachten bijna alle klanten van Walls kunst te blijven kopen. Ook zijn zij van 

plan een hoger bedrag aan kunst te gaan besteden, te weten in de prijsklasse: 250 tot 1.000 euro of 

1.000 tot 2.500 euro. Ondanks de economische crisis zijn zij dus optimistisch over hun toekomstige 

uitgaven. De klanten die niet van plan zijn in de toekomst kunst te gaan kopen, geven hun beperkte 

budget als belangrijkste reden aan.  

 

4.3.4. Walls Gallery en haar activiteiten  

In 2012 is de huisstijl van Walls gewijzigd en daarbij is de website vernieuwd. Ongeveer een vijfde 

van de klanten zegt deze website regelmatig te bezoeken. De klanten zijn tevreden over de website 

en ervaren deze als overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.  

Een grote meerderheid van de klanten (70 %) volgt Walls actief op de sociale media. De meeste 

klanten volgen Walls op Facebook. Daarna heeft Instagram de meeste volgers.  

 

  

                                                           
121 Bosch, e.a., 12 
122 Kunstuur, Aflevering 19 januari 2013, (AVRO, 2013), uitgezonden zaterdag 19 januari 2013. Geraadpleegd op Kunstuur Gemist op 22 juni 
2013.  
123 Cachet, e.a., 16. 
124 J. de Haan, en A. Adolfsen, Sociaal en Cultureel Planbureau, De virtuele cultuurbezoeker, Publieke belangstelling voor cultuurwebsites. 

(Den Haag, 2008), http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2008/De_virtuele_cultuurbezoeker, 48.  
125 Cachet, e.a., 13. 
126 Cachet, e.a., 13. 
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Naast de website van de galerie en de pagina’s op de sociale media, worden de klanten van Walls 

ook via een online nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe exposities/activiteiten. Ongeveer 

een vierde van de klanten leest deze altijd en over de inhoud zijn zij tevreden. Omdat niet alle 

klanten actief zijn met sociale media is voortzetting van de nieuwsbrief van belang. De nieuwsbrief 

wordt geschreven in het Engels, omdat Walls ook internationale klanten heeft. Meer dan de helft van 

de Nederlandse klanten vindt dit geen probleem. De nieuwsbrief kan Walls dus in het Engels blijven 

versturen. 

 

Voor iedere nieuwe expositie organiseert Walls een officiële opening. Zo’n opening wordt ruim van 

te voren bekend gemaakt op de website van Walls en de sociale media. Ook wordt een nieuwsbrief 

over de expositie verstuurd. Toch worden deze openingen niet altijd druk bezocht, de ene keer staat 

de galerie helemaal vol en de andere keer is de opkomst lager. Deze verschillen blijken ook onder de 

klanten die geënquêteerd zijn: ongeveer de helft bezoekt wel eens de opening, de andere helft gaf 

aan dit niet te doen. Het is belangrijk deze openingen te blijven organiseren, niet alleen als goodwill 

naar de kunstenaars, maar ook om klanten te blijven binden. Het is daarbij van belang klanten 

persoonlijk uit te nodigen voor een opening.127  

 

4.4. IJkpersonen  
 

In de resultaten van de enquête is onderscheid gemaakt in twee groepen van kunstkopers. De 

grootste groep kopers betreft de jonge kunstkopers: 25 t/m 45 jaar oud. De andere groep kopers  

(de tweede groep) zijn de overige kunstkopers. Voor elk groep is een ijkpersoon gemaakt. Daarnaast 

is op basis van de resultaten van de marktonderzoeken van de NGA: Herhalingsonderzoek 

vraagzijden naar beeldende kunst (Esther Cachet, e.a., 2010) en Vraagonderzoek naar hedendaagse 

beeldende kunst (Karen Bosch, e.a., 2007), een ijkpersoon opgesteld voor de gemiddelde kunstkoper 

in Nederland.  

Deze drie ijkpersonen vertegenwoordigen de drie belangrijkste klantgroepen die kunst kopen in 

Nederland. De personen zijn fictief en deels gebaseerd op de resultaten uit de enquête of uit de 

resultaten van de marktonderzoeken van de NGA.  

 

4.4.1. IJkpersoon – Jonge kunstkopers Walls 

Anne is een 31-jarige vrouw die sinds haar studententijd in Amsterdam woont. Een paar jaar geleden 

is zij met haar vriend Jasper (33 jaar) gaan samen wonen in een appartement midden in de Pijp. Voor 

de toekomst hebben Anne en Jasper een kinderwens, maar nu richten zij zich vooral op hun carrière.  

Na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam is Anne gaan werken bij een 

advocatenkantoor in de stad. Hier heeft zij het enorm naar haar zin en sinds kort heeft zij ook 

carrière gemaakt. Na een drukke werkdag maakt Anne tijd om te ontspannen. Wekelijks volgt zij met 

twee vriendinnen een yogales, daarnaast loopt ze zo’n twee keer per week hard in het Sarphatipark.  

 

In het weekend gaan Anne en Jasper samen op pad. Dan proberen zij graag nieuwe lunchrooms of 

restaurants uit in de Pijp, bezoeken zij met hun vrienden festivals of gaan zij naar de film. Regelmatig 

nodigen zij hun vrienden bij hen thuis uit voor een barbecue op het dakterras van hun appartement. 

Vaste prik in het weekend is de zaterdagochtend, dan halen ze samen verse boodschappen op de 

                                                           
127 Cachet, e.a., 65. 
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Albert Cuyp en bij Marqt. Nadat de boodschappen binnen zijn, is het tijd om op hun dakterras onder 

het genot van een cappuccino het Parool te lezen. Anne leest ook graag de ELLE of de Vogue, 

daarnaast volgt ze online een aantal internationale mode-, lifestyle- en foodblogs.  

 

Anne en Jasper hebben een grote interesse in moderne kunst. Fotografie en zeefdrukken/prints zijn 

hun favoriete kunstvormen. Eén keer per maand bezoeken zij in het weekend exposities in een 

aantal galeries in Amsterdam. Regelmatig gaan zij ook langs bij Walls op de Prinsengracht. Ongeveer 

2,5 jaar geleden zijn zij via vrienden bekend geworden met de galerie. Sindsdien blijft Anne op de 

hoogte van de activiteiten van Walls via Facebook en Instagram.  

De sfeer in Walls vindt zij erg relaxed en ze voelt zich er op haar gemak. Tot nu toe hebben zij en 

Jasper twee kunstwerken ter decoratie van hun appartement gekocht. Deze werken hebben zij 

allebei bij Walls aangeschaft: een foto van Sander Dekker en een zeefdruk van Martine Johanna. 

Voorafgaand aan deze aankopen, hebben zij zich vooral op internet georiënteerd en door het 

bezoeken van verschillende exposities in Walls. Als ze tijd hebben gaan zij naar een opening van een 

expositie.  

In de toekomst willen zij meer kunstwerken gaan kopen, tot een bedrag van maximaal 1.000 euro per 

kunstwerk. Hiervoor zetten zij iedere maand geld opzij. Zij overwegen ook een kunstaankoop via 

internet te gaan doen.  

 

4.4.2. IJkpersoon – Oudere kunstkoper Walls 

Robert, 47 jaar woont met zijn vriend Thijs in een modern penthouse in Rotterdam. Na het volgen 

van de hbo-opleiding Media en Communicatie heeft hij gewerkt bij verschillende reclamebureaus. Na 

een tijdje heeft hij de stap gewaagd en is hij zelf een eigen reclamebureau begonnen. Door zijn werk 

heeft hij een druk bestaan, maar hij doet het met veel plezier en om te ontspannen gaat hij samen 

met Thijs een paar keer per jaar op reis.  

 

Robert en Thijs hebben hun penthouse strak ingericht met als decoratie meerdere kunstwerken aan 

de muur. Deze kunstwerken hebben zij aangeschaft op verschillende kunstbeurzen. Soms gaan zij 

ook langs bij galeries (hoogstens een keer per drie maanden), maar door tijdgebrek vinden zij het 

bezoeken van een beurs efficiënter. Zo kan in een korte tijd veel en diverse werk gezien worden.  

Afgelopen februari zijn zij naar Art at the Warehouse geweest, een nieuwe kunstbeurs in Rotterdam. 

Hier werden zij bekend met Walls Gallery en sindsdien volgt Robert de Facebook-pagina van de 

galerie om op de hoogte te blijven van nieuwe kunstenaars. Hij ontvangt ook de nieuwsbrief, maar 

door tijdgebrek leest hij deze niet altijd.  

Op de Art at the Warehouse zagen Robert en Thijs in de stand van Walls een schilderij van Silas 

hangen, waar ze door geraakt werden. Ze hebben toen besloten dat werk meteen aan te schaffen. 

Nog iedere dag genieten ze van hun kunstaankopen, het verrijkt hun leven enorm. Gemiddeld 

besteden ze tussen de 250 tot 1.000 euro aan een kunstwerk. De afgelopen tijd hebben zij wat meer 

kunstwerken gekocht dan normaal, dus voorlopig zullen zij even wachten met een volgende 

kunstaankoop.  
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4.4.3. IJkpersoon – Kunstkoper Nederland  

Ton is 57 jaar en woont met zijn vrouw Anneke in een rijtjeshuis in Amstelveen. Zijn twee kinderen 

zijn al een aantal jaren het huis uit en pas geleden is hij zelfs opa geworden van een kleinzoon. Al 

jaren werkt Ton als huisarts en hier wil hij graag tot zijn pensioen mee doorgaan.  

In zijn vrije tijd tennist hij één keer per week in de avond met zijn vrienden. In het weekend gaat hij 

graag met Anneke naar een voorstelling in een theater, ze gaan uit eten of passen op hun kleinzoon. 

Regelmatig bezoeken zij ook samen musea in Nederland. Beiden hebben zij een Museumjaarkaart. 

Het Rijksmuseum en het Kröller-Müller Museum zijn hun favorieten.  

 

In de loop der jaren is hun interesse voor beeldende kunst toegenomen en zijn zij zich erin gaan 

verdiepen door het bezoeken van galeries, kunstenaarsateliers en kunstbeurzen, zoals de KunstRai 

en REALISME. Na enige tijd zijn zij zelfs kunstwerken gaan kopen. Vooral schilderijen en sculpturen 

kopen zij graag tot een bedrag van maximaal 2.500 euro. In hun huis begint langzaam een steeds 

grotere verzameling te ontstaan.  

Voorafgaand aan een aankoop oriënteren zij zich door het bezoeken van kunstenaarsateliers, 

kunstbeurzen en galeries. Bij verschillende galeries hebben zij zich ingeschreven op de online mailing. 

Zo blijven zij op de hoogte van nieuwe exposities. Op internet bekijken zij ook regelmatig websites 

van kunstenaars, maar aankopen via internet doen zij liever niet. Zij willen het kunstwerk in het echt 

bewonderen. Op internet zijn zowel Ton als Anneke niet actief op sociale media, wel lezen zijn online 

het nieuws. Hun voorkeur gaat uit naar een papieren krant of tijdschrift. En zij hebben een 

abonnement op het dagblad NRC en het kunsttijdschrift Kunstbeeld. Daarnaast leest Ton graag  

Vrij Nederland.  

 

4.5. Evaluatie onderzoek  
 

Bij de resultaten van de enquête moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. Deze worden 

hierna toegelicht. 

- Nadat voldoende respondenten de enquête hadden ingevuld, bleek dat twee groepen geen 

representatieve klanten van Walls zijn. Ten eerste, hebben een aantal kunstenaars de 

enquête ingevuld. Zij schreven bij de opmerkingen, dat zij ooit in Walls geëxposeerd hadden 

of dit graag willen doen. Ten tweede, heeft een aantal mensen de enquête ingevuld, die 

onbekend zijn met Walls. Zij schreven bij de opmerkingen dat zij nog nooit in de galerie 

waren geweest of nog nooit de website hadden bekeken.  

Deze respondenten zijn waarschijnlijk via Facebook de enquête tegen gekomen. Mogelijk 

hebben enkele klanten van Walls de enquête gedeeld op hun eigen Facebook-pagina.  

Beide groepen zijn daarom niet opgenomen in de resultaten. Er kunnen desondanks toch 

enkele niet-representatieve klanten in de resultaten zijn opgenomen.  

- De enquête is verspreid via de nieuwsbrief en de Facebook-pagina van Walls. Niet alle 

klanten van Walls lezen ook daadwerkelijk de nieuwsbrief of volgen Walls op Facebook. Zij 

maken dus wel deel uit van het klantenbestand van Walls, maar mogelijk hebben zij de 

enquête gemist.  

  

http://www.kmm.nl/
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- De enquête is ingevuld door meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten. De reden 

hiervan is onduidelijk. Mogelijk zijn vrouwen meer geïnteresseerd in het invullen van 

enquêtes. Ook kan het zijn dat er meer vrouwelijke klanten zijn ingeschreven voor de 

nieuwsbrief. In het kader van dit onderzoek heeft hier geen onderzoek naar plaatsgevonden. 

- De respondenten is gevraagd in welke prijsklasse zij kunst kopen. Er kon in vijf verschillende 

prijsklassen geantwoord worden (vraag 13). Door deze opzet is niet bekend of dit het bedrag 

is dat de klanten per kunstwerk besteden of per jaar aan kunst uitgeven. Deze vraag had 

eigenlijk een periode moeten bevatten (bijvoorbeeld: In welke prijsklasse heeft u het 

afgelopen jaar kunst gekocht?) of er moest bij staan om hoeveel kunstaankopen het ging 

(bijvoorbeeld: Wat is het budget dat u gemiddeld uitgeeft per kunstaankoop?).  

- 11 stellingen hadden de antwoordmogelijkheid neutraal. Omdat bij sommige stellingen de 

meerderheid van de respondenten dit antwoord heeft ingevuld, is hierdoor bij sommige 

stellingen een minder duidelijke conclusie te trekken. De stellingen hadden daarom beter de 

antwoordmogelijkheid niet van toepassing kunnen bevatten.  
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5. De omzetcijfers en de economische crisis  

Door de economische crisis heeft de galeriebranche in Nederland te maken met een sterke 

omzetdaling. Galeries proberen hun klantenbestand te vergroten en daarmee hun omzet op peil te 

houden, om zo het voortbestaan van de galerie veilig te stellen. In dit hoofdstuk wordt de 

omzetdaling in de Nederlandse galeriebranche nader toegelicht. Ook zijn de omzetcijfers van Walls 

geanalyseerd om na te gaan of Walls te maken heeft met deze ontwikkeling. Zo wordt antwoord 

gegeven op deelvraag drie van dit onderzoek: Waarom moet het klantenbestand worden uitgebreid 

met jonge kunstkopers? 

 

5.1. De omzet van de galeriebranche  
 

De gevolgen van de in 2008 uitgebroken economisch crisis zijn in de galeriebranche nog steeds te 

merken. De galeriebranche heeft het op dit moment zwaar. Net als in andere branches in Nederland 

is er sprake van een sterke daling van het aantal bestedingen. Consumenten houden de hand op de 

knip en de totale bestedingen aan goederen en diensten in juli 2013 waren 2,2 % lager dan in  

juli 2012. Onophoudend zijn al twee jaar lang de consumptieve bestedingen lager dan het jaar 

ervoor, vooral de bestedingen van duurzame consumptiegoederen (producten met een relatief hoge 

prijs die worden aangeschaft om voor een langere periode te gebruiken. Voorafgaand aan een 

aankoop gaat een uitgebreid beslissingsproces128). Hiervan waren de bestedingen in juli 2013 7,5 % 

lager dan de bestedingen in juli 2012.129  

In deze economische situatie is de Wet van Engel van toepassing. De Wet van Engel130 stelt dat: 

naarmate het gezinsinkomen stijgt, het percentage van het inkomen dat wordt besteed:  

- aan primaire behoeften (zoals voeding en verder levensonderhoud) daalt;  

- aan wonen en huishoudelijke artikelen ongeveer gelijk blijft;  

- aan andere zaken (zoals kleding, vervoer, recreatie en kunst) stijgt.  

 

In de huidige economische situatie is deze wet in omgekeerde vorm aan de orde. Nu het 

gezinsinkomen daalt, daalt het percentage van het inkomen dat wordt besteed aan andere zaken 

(duurzame consumptiegoederen). Voorbeelden van duurzame consumptiegoederen zijn auto’s, 

elektronische apparaten, huizen en ook kunst valt hieronder. Van de meeste van deze goederen 

houdt het CBS per branche bij hoe de bestedingen zich jaarlijks ontwikkelen en hoe zich dat vertaald 

in de omzetresultaten. Specifiek voor de galeriebranche houdt het CBS deze cijfers echter niet bij. 

Wel heeft de NGA tot nu toe twee keer een markonderzoek laten uitvoeren onder galeries met 

hedendaagse kunst in Nederland waarin ook de economie van de galeriebranche aan bod kwam:  

in 2007 en 2010.131  

 

Nadat contact is gelegd met de NGA is duidelijk geworden dat in het najaar van 2013 het 

marktonderzoek is herhaald. Wanneer dit marktonderzoek met de meest recente ontwikkelingen 

                                                           
128 B. Verhage, Inleiding tot marketing. (Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 2005), 87. 
129 Centraal Bureau voor de Statistiek, “Conjunctuurbericht: Consumptie 2,2 procent lager” (versie 20 september 2013), 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-09-20-m01.htm, geraadpleegd 3 
november 2013. 
130 Verhage, 278.  
131 Nederlandse Galerie Associatie, “Wat doen wij?”, http://nederlandsegalerieassociatie.nl/wat-doen-wij/, geraadpleegd 3 november 
2013.  
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in de galeriebranche wordt gepubliceerd, is nog onbekend. Daarom is om een beeld te geven van 

de economie van de Nederlandse galeriebranche gebruik gemaakt van de cijfers uit het 

marktonderzoek van 2010.  

 

5.2. Marktonderzoek NGA 
 

Uit het marktonderzoek van de NGA blijkt, dat de totale omzet van de Nederlandse galeriebranche 

(hieronder vallen zowel de NGA-leden, als de niet-NGA-leden) over de periode 2005-2008 met 

bijna 40 % is gestegen.132 In deze periode maakte de economie florissante tijden door en ook de 

galeriebranche profiteerde hiervan. Dit was niet alleen in Nederland het geval, over de hele wereld 

was sprake van een sterke bloeiperiode. In de loop van 2008 komt hieraan een einde als in de 

Verenigde Staten de huizenmarkt instort, dit is het begin van een wereldwijde kredietcrisis. Pas 

tegen het einde van 2008 krijgt de galeriebranche te maken met tegenvallende resultaten, die in 

2009 uitloopt tot een echte neergang in de verkoop van kunst (in paragraaf 3.1. van deze scriptie 

zijn de ontwikkelingen uit deze periode toegelicht). Deze neergang is ook in de omzetcijfers van de 

galeriebranche te zien: in de periode 2008-2009 daalt de totale omzet van de gehele Nederlandse 

galeriebranche met circa 15 % (tabel 14).133  

Tijdens de publicatie van het marktonderzoek in 2010 was de verwachting dat de totale omzet van 

de galeriebranche in 2010 ten opzichte van 2009 zou stabiliseren. Uit het marktonderzoek dat in 

het najaar van 2013 is herhaald, zal duidelijk worden of er inderdaad sprake is van een stabilisatie 

of dat de gevolgen van de economische recessie voor de galeriebranche heftiger zijn.  

 

Periode Totale omzet galeriebranche 

(in miljoenen euro’s) 

Stijging/daling t.o.v. voorgaande periode 

2005 103 x 

2008 141 Periode 2005-2008: stijging van 37,0 % 

2009 120 Periode 2008-2009: daling van 14,9 % 

2010 121 (verwacht) Verwachting periode 2009-2010: stabilisatie 

 
Tabel 14: Totale omzet van de Nederlandse galeriebranche in het jaar 2005, 2008, 2009 en 2010. 

 

Na het marktonderzoek in 2010 heeft de NGA in 2012 nog wel intern onderzoek gedaan onder de 

NGA-leden wat de gevolgen van de economische crisis zijn in de omzetresultaten. Dit onderzoek is 

niet gepubliceerd, maar in de nieuwsmedia is er wel aandacht aan besteed, waaronder in  

de Volkskrant. Uit het artikel Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling134 blijkt, dat de gehele 

Nederlandse galeriebranche in 2007 (het jaar voordat de crisis toesloeg) een omzet behaalde van  

100 miljoen euro, in 2012 was deze omzet gedaald tot 80 miljoen euro. Een daling dus van 20 %. In 

het artikel wordt als verklaring voor deze daling twee oorzaken genoemd: de economische crisis en 

de verhoging van de btw van 6 naar 19 % door het kabinet-Rutte I (overigens is deze btw-verhoging 

op 1 juli 2012 weer teruggedraaid).  

 

                                                           
132 Valk, van der,  31.  
133 Valk, van der,  31. 
134 E. Oude Elferink, “Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling” (versie 25 mei 2012), http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-
en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml (25 mei 2012), geraadpleegd 5 
september 2013.  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
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5.3. Omzetcijfers Walls Gallery  
 

Ook voor de financiële situatie van Walls Gallery is onderzocht of hier, net als in de landelijke 

galeriebranche, sprake is van een omzetdaling.135 Van Walls zijn alleen de omzetcijfers bekend over 

de jaren 2010, 2011 en 2012. Dit omdat de huidige eigenaresse van de galerie in 2010 Walls heeft 

overgenomen en er vanaf dat jaar omzetcijfers beschikbaar zijn om te analyseren.  

Met de eigenaresse van Walls is afgesproken dat in deze scriptie geen omzetcijfers van Walls worden 

gepubliceerd, maar dat alleen de procentuele omzetwijzigingen worden opgenomen.  

 

Uit de analyse van de omzetcijfers van Walls blijkt, dat de totale omzet in 2011 met 12 % is gedaald 

ten opzichte van de totale omzet in 2010. De totale omzet in 2012 is ten opzichte van totale omzet in 

2011 licht gestegen: een stijging van 8 %. Over de gehele periode 2010-2012 genomen, blijkt de 

totale omzet in 2012 vergeleken met de totale omzet in 2010 te zijn afgenomen met 5 %.  

De totale omzetcijfers van Walls over 2013 zijn, op het moment van het schrijven van deze scriptie, 

nog niet bekend. De eigenaresse van Walls verwacht, gelet op de huidige economische situatie, dat 

de totale omzet over 2013 lager zal uitvallen dan de totale omzet in 2012. Er is dus ook bij Walls nog 

steeds sprake van een neergaande situatie en financieel herstel is nog niet aan de orde.  

  

                                                           
135 De analyse van de omzetcijfers van Walls heeft op 28 november 2013 plaatsgevonden.  
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6. De potentiële jonge kunstkopers  

Er is een tweede enquête uitgevoerd om antwoord te krijgen op deelvraag vier van dit onderzoek: 

Wie zijn de jonge kunstkopers? Deze enquête onderzoekt de potentiële jonge kunstkopers in de 

leeftijd van 25 t/m 45 jaar. In dit hoofdstuk wordt eerst de onderzoeksmethode en vragenlijst van de 

tweede enquête beschreven. Vervolgens zijn de resultaten en conclusies van de enquête uitgewerkt. 

Hierbij wordt dieper ingegaan op de hoogdrempeligheid van galeries, waardoor antwoord gegeven 

kan worden op de vijfde deelvraag van dit onderzoek: Wordt er een drempel ervaren om een galerie 

binnen te stappen en kunst te kopen? Daarna is de evaluatie van het onderzoek te lezen en tot slot 

worden de resultaten over de jonge kunstkopers, afkomstig uit de twee enquêtes, vergeleken.  

 

6.1. Enquête onder de potentiële jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar)  
 

De enquête onder de potentiële jonge kunstkopers is een uitbreiding op de in hoofdstuk 4 

behandelde enquête onder het klantenbestand van Walls Gallery. Door middel van deze enquête is 

duidelijk geworden hoe dat klantenbestand van Walls is opgebouwd en wie daarbinnen de jonge 

kunstkopers zijn in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud. Deze jonge kunstkopers zijn bij Walls in de 

ruime meerderheid, bijna 80 % van de respondenten is in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud.  

Op basis van de resultaten van deze enquête is een doelgroepanalyse gemaakt van deze 

kunstkopergroep. Deze analyse geeft echter alleen een beeld van de jonge kunstkopers die al in 

contact zijn gekomen met een galerie (zij staan namelijk op de mailinglijst van Walls of volgen Walls 

op Facebook) en niet van alle jonge kopers, die wellicht in de toekomst wel een kunstwerk zullen 

aanschaffen.  

Om ook inzicht in deze groep te krijgen, is een tweede enquête opgesteld, specifiek gericht de 

klantgroep potentiële jonge kunstkopers in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar. Deze enquête is verspreid 

onder personen in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud, die wel eens kunst hebben gekocht of die dit 

nog nooit hebben gedaan. Met dit kwantitatieve onderzoek is geprobeerd de volgende doelstellingen 

te bereiken:  

- inzicht krijgen in wie de potentiële jonge kunstkopers precies zijn (sociaal-demografische 

gegevens); 

- inzicht krijgen in hoeverre zij wel/niet actief zijn op het gebied van het bezoeken van galeries 

en het kopen van beeldende kunst; 

- inzicht krijgen in hun associaties met de galerie; 

- inzicht krijgen in hun motieven om beeldende kunt te kopen en van het wel of niet ervaren 

van een drempel om een galerie binnen te stappen. 

 

6.1.1. Verspreiding van de enquête onder de populatie  

De enquête is online opgesteld en verspreid via ThesisTools Online Enquêtes. De verspreiding heeft 

plaatsgevonden volgens de sneeuwbalmethode.136 Hiervoor is gekozen, omdat de populatie van 

personen in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar te groot van omvang is. Daarom is het lastig willekeurig 

een groep personen uit deze populatie te selecteren voor het onderzoek. Een kanttekening bij het 

nemen van een steekproef met de sneeuwbalmethode is, dat niet iedere persoon uit deze populatie 

evenveel kans maakt in het onderzoek te komen. Het is dus een niet-aselecte steekproef.  

                                                           
136 Baarda, en Goede, de, 90.  
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De enquête is verspreid onder personen uit mijn kennissenkring in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar. Hen 

is gevraagd de enquête ook te verspreiden binnen hun eigen kennissenkring, die in de doelgroep van 

het onderzoek valt. Door het sneeuwbaleffect wordt de steekproef groter en daardoor 

representatiever voor de hele populatie.  

Op 29 oktober 2013 is de enquête online gezet en verstuurd aan 20 personen. De enquête heeft 

twee weken online gestaan. Op 12 november 2013 is de enquête offline geplaatst en zijn de 

resultaten geanalyseerd.  

  

6.1.2. De vragenlijst  

De enquête is opgebouwd uit een korte introductietekst, 23 gestructureerde vragen, een optionele 

vraag en een korte bedanktekst. De respondent vult de vragenlijst zelfstandig in via internet en 

afhankelijk van de gekozen antwoorden is een bepaalde routing ingesteld. Hierdoor kan per 

respondent het aantal vragen verschillend zijn. In bijlage 12 is de enquête bijgevoegd.  

 

Hieronder zijn de enquêtevragen nader toegelicht:  

- 20 gesloten vragen: deze vragen bevatten verschillende antwoordmogelijkheden,137 

variërend van twee mogelijkheden (ja of nee, man of vrouw) tot 15 mogelijkheden 

(beroepssector). Bij enkele gesloten vragen bestaat ook de mogelijkheid tot een open-

antwoordalternatief (anders, namelijk:....) zodat de respondenten onvoorziene antwoorden 

kunnen invullen. De keuze om de vragenlijst uit vooral gesloten vragen samen te stellen is, 

omdat met een beperkt antwoordkader gerichter resultaten kunnen worden verkregen.  

De gesloten vragen hebben betrekking op sociaal-demografische gegevens, galeriebezoek, 

het wel of niet kopen van beeldende kunst (en de reden hiervan), de verschillende 

onderdelen bij het aankopen van kunst (soort kunst, prijsklasse, aankoopplaats, 

oriëntatiemiddel), de bereidheid tot het volgen van een cursus tot het kopen van kunst en de 

laagdrempeligheid van galeries door een gevarieerder assortiment;  

- 2 open vragen: de respondent wordt gevraagd naar zijn/haar woonplaats en een 

woordassociatie met de term galerie; 

- 1 half gesloten/half open vraag: dit is een gesloten vraag waarop met ja of nee moet worden 

geantwoord. Per antwoordcategorie is een open-antwoordalternatief in te vullen waarin het 

gekozen antwoord kan worden toegelicht. Deze vraag heeft betrekking tot het wel of niet 

ervaren van een drempel om een galerie binnen te stappen; 

- 1 optionele vraag: waar de respondent de mogelijkheid heeft iets kwijt te kunnen over de 

enquête of het onderzoek. De opmerkingen die door de respondenten zijn ingevuld, zijn te 

lezen in bijlage 17.  

 

Om de enquête te laten aansluiten op de enquête onder het klantenbestand van Walls komt een 

aantal vragen overeen, zodat de resultaten van beide enquêtes met elkaar vergeleken kunnen 

worden.  

 

  

                                                           
137 Baarda, en Goede, de, 91-93. 
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6.2. Resultaten en conclusie enquête potentiële jonge kunstkopers  
 

De enquête onder de potentiële jonge kunstkopers heeft totaal 36 respondenten opgeleverd. Alle 

ingevulde enquêtes zijn bruikbaar voor het onderzoek, wel zijn er drie respondenten die de 

vragenlijst niet volledig hebben ingevuld (variërend van twee tot vijf niet-ingevulde vragen).  

De enquête bevatte een routing, waardoor afhankelijk van de gekozen antwoorden, een deel van de 

respondenten niet alle vragen diende in te vullen. Het aantal respondenten per onderzoeksvraag kan 

hierdoor verschillen.  

Om de enquête overzichtelijk uit te werken is een codeerschema (bijlage 13) opgesteld, waar elke 

onderzoeksvraag een variabele naam heeft. Alle antwoorden per onderzoeksvraag hebben een 

codegetal.138  

Vanwege het beperkte aantal respondenten (36 respondenten is een te klein deel van de totale 

populatie van personen in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar) mogen de uitkomsten van de enquête niet 

representatief voor de totale doelgroep worden beschouwd en kan geen eenduidig stelling worden 

ingenomen. In de resultaten en conclusies zijn daarom alleen de belangrijkste bevindingen uit de 

enquête opgenomen en vanwege het beperkt aantal respondenten moeten deze dus met enige 

nuancering gelezen worden. De volledige analyse per enquêtevraag is opgenomen in bijlage 14.  

De resultaten en conclusies zijn beschrijvend uitgewerkt in samenhang met eerder uitgevoerde 

onderzoeken, literaire bronnen en de informatie uit het interview met kunstverzamelaar Alexander 

Ramselaar. In de resultaten en conclusies die hierna volgen, wordt onderscheid gemaakt tussen 

sociaal-demografische gegevens en gegevens die te maken hebben met het bezoeken van galeries, 

het kopen van beeldende kunst, associaties met de galerie en het wel of niet ervaren van een 

drempel tot galeries.  

 

6.2.1. Sociaal-demografische gegevens 

De potentiële kunstkopers in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud (hierna te noemen: de 

respondenten), die deelgenomen hebben aan de enquête is een grote meerderheid vrouw. Er is 

binnen de leeftijd van jonge kunstkoper onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën: 

driekwart van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 25 t/m 35 jaar en een kwart van de 

respondenten is 36 t/m 45 jaar oud. De jongste leeftijdscategorie is dus in dit onderzoek het meest 

vertegenwoordigd.  

 

De meeste respondenten hebben een gezinssituatie waarin zij getrouwd zijn of samen wonen met of 

zonder kind(eren). Bijna 45 % van hen heeft één of meerdere kind(eren), tegen ongeveer 30 % van 

hen dat (nog) geen kind(eren) heeft. Het merendeel van hen is woonachtig in de provincie Noord-

Holland of Utrecht.  

Een overgrote meerderheid van de respondenten is hoogopgeleid. Zij hebben een studie aan het 

HBO of de universiteit afgerond of zijn daar op dit moment nog mee bezig. De meeste van hen 

werken, 8 % heeft aangeven nog te studeren. Van de werkende respondenten zijn de meeste 

werkzaam in de beroepsectoren zorg en welzijn en overheid en bestuur.  

 

  

                                                           
138 Baarda, en Goede, de, 265-267. 
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6.2.2. Het bezoeken van galeries  

Het merendeel (bijna 65 %) van de ondervraagde respondenten bezoekt nooit een galerie. Onder de 

galeriebezoekende respondenten, is de frequentie van dit galeriebezoek niet erg hoog. Bijna allen 

bezoeken 1 keer per jaar of 1 keer per half jaar een galerie.  

 
6.2.3. Het kopen van beeldende kunst 

Het merendeel van de respondenten koopt nooit kunst (ruim 65 %). Als reden hiervoor noemen zij 

vooral: een beperkt budget, te weinig tijd om erin te verdiepen en onvoldoende inzicht in de waarde 

van een kunstwerk. Wat ook mee speelt, is dat de sommige respondenten helemaal geen interesse in 

kunst hebben. Volgens Alexander Ramselaar (kunstverzamelaar) zijn veel Nederlanders wel latent 

geïnteresseerd in kunst en cultuur, maar een kleine groep daarvan is actief op het gebied van het 

kopen van kunst. In het interview vertelt hij dat dit komt, doordat het kopen van kunst minder diep 

geworteld zit in de Nederlandse samenleving ten opzichte van bijvoorbeeld België, Frankrijk en 

Duitsland.139  

Ook Julia van der Meer (eigenaresse van de Mini|Galerie) merkt dat Nederland een ander 

kunstklimaat heeft: ‘Nederlanders zijn terughoudender met het kopen van kunst. Nederlanders zijn 

conservatiever en vooral bij het uitgeven van hogere bedragen hebben zij zoiets van waarom zou je 

zoveel geld willen besteden aan kunst.’140  

Hoeveel Nederlanders precies kunst kopen, is onbekend. In het verleden is geen landelijk onderzoek 

gedaan naar het aantal kunstkopers in Nederland.141   

 

Het deel van de enquêterespondenten die aangaf wel eens een kunstwerk aan te schaffen, koopt 

vooral schilderijen, fotografie of zeefdrukken/prints. Deze kunstwerken kopen zij veelal in het atelier 

van een kunstenaar (30 %) of via het internet (30 %). Slechts 10 % van de respondenten koopt kunst 

in een galerie. Voorafgaand aan een aankoop oriënteren zij zich op internet, bezoeken zij galeries of 

vragen zij advies aan familieleden/vrienden.  

De afgelopen drie jaar kochten deze respondenten 1 of 2 kunstwerken in de prijsklasse van 250 euro 

of lager (iets meer dan de helft van de respondenten) of in de prijsklasse van 250 tot 1.000 euro  

(een derde van de respondenten). Het zijn dus incidentele kunstkopers.142  

Als belangrijkste reden om kunstwerk aan te schaffen, noemen zij het decoreren van de woning. Het 

hebben van “iets moois voor boven de bank” is ook voor grote kunstverzamelaars vaak de aanzet 

geweest toen zij als jonge kunstkopers begonnen met het kopen van kunst.143 De respondenten 

noemen daarnaast als motivatie, dat kunst hun leven verrijkt en dat zij kunst kopen, omdat zij graag 

iets unieks in bezit willen hebben.  

 

Voor de toekomst verwacht het grootste deel van alle respondenten (dus ook degene die eerder in 

de enquête aangaven op dit moment geen kunst te kopen) een kunstwerk te willen aanschaffen.  

In de toekomst zien de meeste potentiële kunstkopers zich ook echt kunstkopers worden. Het 

bedrag dat een ruime meerderheid daarbij wil besteden is 250 tot 1.000 euro, een kwart van de 

respondenten zegt een bedrag van 250 euro of lager uit te gaan geven. In vergelijking met de huidige 

                                                           
139 A. Ramselaar, kunstverzamelaar, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 november 2013, Rotterdam.  
140 J. van der Meer, eigenaresse Mini | Galerie, geïnterviewd door Denise Heijtel, 8 juli 2013, Amsterdam. 
141 J. Berger, e.a., Ministerie van OCW, Eindrapport Nulmeting Sectormonitor Beeldende kunst. (Zoetermeer, 2011),  
http://files.goc.nl/files/Beeldende%20kunst/11%20BK%20NulmetingSectormonitorBeeldendeKunst[1].pdf, 57.  
142 Cachet, e.a., 13.   
143 Steenbergen, 28.   
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uitgaven aan kunst is dit een toename. Meer respondenten verwachten namelijk in de toekomst 

kunst aan te schaffen in de prijsklasse 250 tot 1.000 euro.  

 

6.2.4. Associaties met de galerie 

De respondenten is gevraagd hun associaties met het woord “galerie” in maximaal 10 woorden te 

omschrijven. Hierbij gaat het er om dat zij zo breed mogelijk nadenken en alle woorden noteren die 

zij in verband brengen met een galerie. Door te vragen naar woordassociaties zijn de respondenten 

niet gebonden aan vastgelegde antwoordkaders. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoe de 

potentiële jonge kunstkopers over een galerie denken en welk beeld zij bij een galerie hebben.  

In totaal zijn er 60 woordassociaties ingevuld, waarvan een aantal meerdere keren zijn genoemd.  

In afbeelding 1 zijn alle woordassociaties van de respondenten weergegeven. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen: een positieve woordassociatie (groen van kleur), een negatieve 

woordassociatie (rood van kleur) en een neutrale woordassociatie (blauw van kleur). In totaal zijn er 

meer negatieve dan positieve woorden genoemd. Hoe groter een woord is weergegeven, hoe vaker 

het door de respondenten is genoemd.  

 

 

Afbeelding 1: De woordassociaties van de respondenten met een galerie. 

 

 
 
 
 
  

Groen   = positief 
Blauw   = neutraal 
Rood   = negatief 
Woordgrootte = hoe groter, hoe vaker genoemd 
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De woordassociaties uit afbeelding 1 hierboven, zijn vervolgens geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er 

tussen de woorden verbanden bestaan. Deze verbanden zijn in drie categorieën te ordenen:  

- het beleven/ervaren van een galerie; 

- de galerieruimte;  

- de kunst in een galerie.  

Alhoewel deze ervaringen persoonlijk zijn, beoordelen de respondenten een galerie kennelijk 

(on)bewust op deze categorieën. Op basis van deze drie categorieën zijn mindmaps (afbeelding 2, 3 

en 4) gemaakt van benoemde woorden. Elke mindmap wordt hieronder kort toegelicht.  

 

De respondenten beleven/ervaren een galerie op verschillende manieren. De belevingen die het 

meest naar voren kwamen, zijn: duur, chique en stijf. Daarnaast vinden de respondenten dat je in 

een galerie niet rustig rond kunt kijken en het een ons kent ons wereldje is, die arrogant, zakelijk, 

hoogdrempelig en luxe overkomt. Er zijn ook respondenten, die een galerie ervaren als persoonlijk, 

netjes, interessant en ervan kunnen genieten, maar deze zijn in de minderheid.  

 

Afbeelding 2: Mindmap van woordassociaties met de beleving van een galerie. 
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De respondenten zien de galerieruimte als een expositieruimte en verkooppunt waar kunstobjecten 

aan de muur hangen. Het is een hoekige ruimte met een glanzende vloer, die ervaren wordt als stil, 

steriel, kil en strak.  

 

Afbeelding 3: Mindmap van woordassociaties met de galerieruimte. 

 

De respondenten associëren de galerie met de kunst die er geëxposeerd wordt, vooral met 

schilderijen. Ook de kunstvormen, beelden en foto’s, worden genoemd. Daarnaast zien de 

respondenten een galerie als een plek waar kunst bezichtigd en gekocht kan worden van 

beginnende, bekende en onbekende kunstenaars. 

 

Afbeelding 4: Mindmap van woordassociaties met de kunst in een galerie. 
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6.2.5. Drempel tot galeries 

Uit de woordassociaties blijkt dat jonge kunstkopers over het algemeen meer negatieve associaties 

hebben met een galerie dan positieve. Het vermoeden is dat jonge kunstkopers galeries te 

hoogdrempelig vinden. Daarom is de respondenten gevraagd of zij die drempel ervaren.  

De meerderheid (60 %) van de respondenten bevestigt dit. De volgende redenen worden het vaakst 

genoemd. 

- Het is te rustig in een galerie:  

‘Ik voel me bekeken, vaak zijn er weinig mensen binnen.’  

‘Het is er vaak (te) rustig.’ 

‘Het is er vaak niet heel druk, waardoor je altijd meteen wordt aangesproken.’ 

- Een galerie wordt ervaren als chique: 

‘Ik vind een galerie te chique.’ 

 ‘Ik heb het gevoel dat ik niet de beoogde doelgroep ben.’ 

- Het idee heerst dat men niet rustig in een galerie rond kan kijken, zonder iets te kopen:  

‘Ik voel me bezwaard, omdat ik niets ga kopen.’ 

‘Ik vraag mij af of de eigenaren/verkopers het wel op prijs stellen als je alleen komt kijken.’ 

‘Het lijkt op profiteren als je niets wilt kopen.’ 

‘Ik krijg vaak het gevoel, dat je er niet zonder iets te kopen, rustig rond kan kijken.’ 

 

Ook kunstverzamelaar Alexander Ramselaar (45 jaar oud en hij heeft inmiddels een verzameling 

opgebouwd van zo’n 150 kunstwerken) is begonnen met het kopen van kunst in de leeftijd van de 

jonge kunstkopers. In het interview144 vertelt hij, dat hij daarbij ook een drempel heeft ervaren. Bij 

hem had dit deels te maken met het stereotiepe beeld van een galerie die ook uit de enquêtevraag 

met de woordassociaties (afbeelding 1) naar voren komt: “een norse man in een lege witte 

galerieruimte”. Verder ervaarde hij galeries als hoogdrempelig door zijn onbekendheid met die 

wereld en het heersende idee dat als je een galerie binnenstapt je over kunst moet praten. 

Alexander Ramselaar: ‘Je ziet iets aan de muur dat je expressie zou moeten geven aan dat wat je ziet, 

wat je voelt. Dat is nog niet zo makkelijk, nog steeds niet. Als ik een werk voor het eerst zie, dan kan 

ik het niet onder woorden brengen.’ 

Ook Ricardo Burgzorg (directeur van My first Art Collection) vertelt in het interview145 dat hij merkt, 

dat de deelnemers aan het cursusprogramma door onwetendheid met de galeriewereld het moeilijk 

vinden een galerie binnen te stappen. Regelmatig krijgt hij tijdens de cursus de vraag van deelnemers 

of je ook een galerie binnen kunt stappen zonder een kunstwerk te kopen. Ricardo Burgzorg: ‘Het zijn 

allemaal houdingen en aannamen die onder andere vermijden dat mensen een galerie binnen 

stappen.’ 

 

De onbekendheid en onzekerheid met de galeriewereld zorgen er dus voor dat jonge kunstkopers 

een sterke barrière kunnen voelen om een galerie binnen te stappen. Opvallend is dat deze barrière 

wordt versterkt door galeriehouders zelf. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat veel galeriehouders jonge 

kopers niet als serieuze klanten zien en hen bekijken vanuit een wantrouwende, soms negerende 

blik. De meeste jonge kunstkopers worden door de galeriehouders niet altijd kapitaalkrachtig genoeg 

beschouwd.146 Met deze afstandelijke benadering147 naar jonge kunstkopers neemt de 

                                                           
144 A. Ramselaar, kunstverzamelaar, geïnterviewd door Denise Heijtel, 13 november 2013, Rotterdam.  
145 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag.  
146 Steenbergen, 85.   
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laagdrempeligheid van een galerie niet toe. Op dit onderdeel is voor de galeriesector dus nog winst 

te behalen.  

 

Er spelen ook verschillende factoren een rol die er toe leiden, dat de ene jonge kunstkoper een 

sterkere drempel ervaart dan de andere. Uit onderzoek blijkt, dat bij ongeveer één op de zes huidige 

kunstverzamelaars een naast familielid ook kunst verzamelt. Dit zal ook voor het kopen van kunst 

gelden. Wanneer een familielid van een potentiële jonge kunstkopers al kunst koopt, zet hij deze 

stap zelf gemakkelijker en vaak bijna onbewust. Dit fenomeen wordt ook wel culturele predestinatie 

genoemd.148  

Een andere factor dat van invloed kan zijn, is dat een potentiële jonge kunstkoper al interesse heeft 

in design of mode. Kunstverzamelaar Alexander Ramselaar kocht voordat hij zijn eerste 

kunstaankoop deed, al design voor in zijn huis. Toch is hij uiteindelijk zelf de drempel van een galerie 

overgestapt en kocht hij bij toeval zo’n 12 jaar geleden zijn eerste kunstwerk: een foto van 

 Jean-Marc Spaans. Dit werk kocht hij bij een Rotterdamse galerie waar hij regelmatig langs was 

gelopen: ‘Ik ging op een zaterdag de stad in en kwam dan altijd langs een galerie, waar ik vaak ook 

naar binnen keek. Ik vond het altijd een enorme drempel om naar binnen te stappen, maar op een 

gegeven moment zag ik echt een mooi werk. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het 

werk gekocht.’ Alexander Ramselaar kocht het werk puur omdat hij het mooi vond en hij had daarbij 

niet de verwachting dat er meer kunstaankopen zouden volgen. Maar toen het kunstwerk eenmaal 

thuis aan de muur hing, merkte hij dat het werk meer met hem deed: ‘Iedere dag kijk je weer op een 

andere manier naar het kunstwerk: het zet aan tot reflectie, tot nadenken en soms ook puur visueel 

genot. Kunst doet een ander appèl op je.” Dit was voor hem een totaal andere ervaring dan met 

design: “Design houdt bij mij op als de functies vervuld zijn.’  

 

Toch voelen de meeste potentiële jonge kunstkopers zich niet altijd aangesproken door galeries, ook 

al zijn zij misschien wel latent geïnteresseerd in kunst. Een galerie als winkel, die niet de uitstraling 

heeft van een lege witte ruimte en een gevarieerd aanbod van goedkoper werk in oplage en 

duurdere kunst aanbied, voelt voor hen toegankelijker.149 Hierbij sluit de ontwikkeling aan dat 

galeries tegenwoordig naast kunst ook lifestyle artikelen uit de mode, interieur- en designbranche 

gaan verkopen. Hiermee komen de galeries steeds meer in de richting van concept stores. Ruim 

driekwart van de enquêterespondenten is van mening dat deze ontwikkeling de galerie 

laagdrempeliger maakt.  

Ook in het interview met Alexander Ramselaar komt naar voren, dat hij het belangrijk vindt dat er 

galeries zijn die laagdrempeliger zijn. Hij legt uit dat de galeriewereld een gelaagd model is, waar je 

als jonge kunstkoper ergens in moet kunnen stappen. Dit soort galeries die in de richting van een 

concept store komen, kunnen een goede manier zijn om als jonge kunstkoper de drempel over te 

gaan van de galeriewereld. Wat daarbij wel van belang is, geeft hij aan: ‘Het gevaar loert dat de focus 

en kwaliteit van een galerie wegvloeit. Het is allebei goed, als je maar een focus kiest. Persoonlijk ga 

ik in de praktijk alleen langs bij galeries die zich enkel richten op kunst.’Alexander Ramselaar vertelde 

daarbij dat hij zelf ook bij laagdrempelige galeries is begonnen met het kopen van kunst en daarna in 

aanraking is gekomen met steeds meer galeries. 

                                                                                                                                                                                     
147 Cachet, e.a., 26.   
148 Steenbergen, 30.   
149 Steenbergen, 110.  
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Een andere manier om als beginnende kunstkopers een minder sterke drempel tot de galeriewereld 

te ervaren, is door het volgen van een cursus waarmee meer inzicht wordt verkregen in de wereld 

van het kopen van kunst. In de kunst- en galeriewereld bieden verschillende partijen in diverse 

vormen dergelijke cursussen aan. Een voorbeeld is My first Art Collection (hierna afgekort als MfAC) 

een trainingsprogramma, dat de deelnemers kennis laat maken met de verschillende kanten van het 

verzamelen van hedendaagse beeldende kunst. Dit trainingsprogramma is ontwikkeld door Ricardo 

Burgzorg150 (zelf ook een kunstverzamelaar), omdat hij merkte dat zijn vrienden erg geïnteresseerd 

waren in zijn kunstverzameling maar zelf geen kunst kochten. Ricardo Burgzorg: ‘Veel vrienden 

kochten nooit kunst, terwijl zij wel de goede leeftijd hebben, hoogopgeleid zijn en maatschappelijk 

succesvol zijn. De doelgroep waarvan je dus denkt dat zij ook kunst kopen.’ Zijn vrienden heeft hij 

vervolgens gevraagd waarom zij geen kunst kochten. Als redenen noemden zij dat zij niet wisten hoe 

zij kunst moeten kopen en dat zij door tijdgebrek niet kunnen uitzoeken hoe dit wel moet.  

Sinds 2007 wordt het trainingsprogramma in verschillende steden in Nederland georganiseerd. Het 

trainingsprogramma richt zich op de doelgroep hoogopgeleiden in de leeftijd van 30 – 45 jaar die 

maatschappelijke succesvol zijn. Tijdens het trainingsprogramma bezoeken de deelnemers 

verschillende locaties en professionals die te maken hebben met het presenteren en kopen van 

beeldende kunst: kunstopleidingen, galeries, verzamelaars, artotheken (kunstuitlenen), 

veilinghuizen, kunstbeurzen en musea. Ook wordt de fiscale kant van het kopen van kunst belicht. 

Gedurende het trainingsprogramma worden de deelnemers gestimuleerd hun eigen smaak te 

ontwikkelen. Zo krijgen zij vertrouwen en ervaren zij een minder sterke drempel om een galerie 

binnen te stappen. Ricardo Burgzorg: ‘Het programma biedt een soort houvast waardoor 

kunstliefhebbers de stap zetten ook daadwerkelijk kunst te gaan kopen. Het geeft hen een duw die 

wereld in de te gaan en op pad te gaan.’  

Uit ervaring heeft Ricardo Burgzorg gemerkt dat de deelnemers na het trainingsprogramma 

inderdaad ook kunst kopen. Sommige deelnemers doen dit zelfs al tijdens het programma.  

Het trainingsprogramma van MfAC of een andere cursusvorm kan dus de drempel voor jonge 

kunstkopers verlagen.  

 

Na het interview met Ricardo Burgzorg is er contact gehouden met MfAC over het succes van het 

trainingsprogramma. Door te weinig aanmeldingen zijn de edities voor 2013 niet doorgegaan. 

Mogelijk spelen de kosten om deel te nemen aan het programma een rol. Een deelname aan het 

vierdelig Compact programma kost namelijk 550 euro.151 Door de economische crisis kunnen jonge 

kunstkopers dit een te hoge uitgave vinden, want de edities van het trainingsprogramma in de 

voorgaande jaren zijn wel een succesvol geweest.  

De enquêterespondenten is gevraagd of zij een deelname een trainingsprogramma/cursus voor het 

kopen van beeldende kunst, zouden overwegen en welk bedrag zij hieraan willen besteden. Een 

kleine 20 % van de respondenten zegt interesse te hebben in een cursus. De meeste respondenten 

willen 100 euro of lager besteden of een bedrag van 100 tot 200 euro.  

 

  

                                                           
150 R. Burgzorg, directeur van My first Art Collection, geïnterviewd door Denise Heijtel, 19 augustus 2013, Den Haag. 
151 M. Binée, “Fotografie Compact 2013”, http://www.myfirstartcollection.com/6302/nl/fotografie, geraadpleegd 23 december 2013.  
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6.3. Evaluatie onderzoek 
 

Net als bij de resultaten van de enquête naar het klantenbestand van Walls, moeten ook bij deze 

enquêteresultaten enkele kanttekeningen worden geplaatst. Deze worden hierna benoemd.  

- De enquête is verspreid door middel van de sneeuwbalmethode, omdat de populatie van 

personen van 25 t/m 45 jaar oud groot van omvang is. Een willekeurige steekproef trekken 

uit deze populatie is lastig. Door een sneeuwbalsteekproef te trekken kunnen personen uit 

de beoogde doelgroep bereikt worden. Andere steekproefmethodes zijn in afweging 

genomen, maar bleken niet haalbaar te zijn binnen de mogelijkheden (en tijdspanne) van dit 

onderzoek. Een nadeel van de sneeuwbalsteekproef is dat de steekproef beperkt is, omdat er 

niet sprake is van een geheel willekeurige selectie. Daardoor heeft niet iedereen uit de 

populatie een gelijke kans gehad om betrokken te worden bij het onderzoek.  

- De enquête heeft 36 bruikbare respondenten opgeleverd. Dit is een klein deel van de gehele 

populatie van Nederlanders van 25 t/m 45 jaar oud. Met dit aantal voldoen de 

enquêteresultaten wel aan het absolute minimum van een steekproef van 30 eenheden.152  

- De enquête is ingevuld door meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten. De reden 

hiervan is onduidelijk. Mogelijk hebben vrouwen meer interesse in het invullen van 

enquêtes. Ook kan het zijn dat de vrouwelijke respondenten vaker de enquête hebben 

doorgestuurd naar hun vriendinnen die ook in de leeftijd van het onderzoek vallen.  

- De enquête is verspreid met een sneeuwbalsteekproef. De enquête is eerst verspreid onder 

personen uit de eigen familie/kennissenkring en vervolgens via hen verspreid onder meer 

personen uit de doelgroep. Dit kan invloed hebben gehad op de woonplaatsen waar de 

respondenten woonachtig zijn. 

- Op basis van de evaluatie van het onderzoek naar het klantenbestand van Walls is de 

enquêtevraag naar de prijsklasse waarin kunst gekocht wordt, aangepast en verduidelijkt 

(vraag 13). De vraag was: In welke prijsklasse koopt u kunst? Voor deze enquête is de vraag 

gespecificeerd met een periode en een bedrag (is het bedrag besteed aan één of voor 

meerdere kunstwerken). De vraag is geworden: Voor welk bedrag heeft u de afgelopen 3 jaar 

beeldende kunst gekocht (totaal bedrag)?  

- Aan de enquêtevraag Koopt u wel eens beeldende kunst? (vraag 9) is een uitleg toegevoegd, 

wat er met het begrip beeldende kunst bedoeld wordt. Dit om onduidelijkheid te voorkomen 

en de juiste resultaten te verwerven. Hiervoor is gekozen, omdat het vermoeden bestond dat 

de respondenten mogelijk niet bekend zijn met het begrip beeldende kunst en dit kunnen 

verwarren met de reproducties afkomstig van woonwinkels zoals IKEA (die de respondenten 

misschien wel aan hun muur hebben hangen en beschouwen als beeldende kunst).  

  

                                                           
152 Baarda, en Goede, de, 166.  
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6.4. Vergelijking jonge kunstkopers uit de twee enquêtes  
 

In deze paragraaf worden de resultaten betreffende de jonge kunstkopers uit de beide enquêtes 

vergeleken. De vergelijking vindt plaats voor alleen de leeftijdsgroep van 25 t/m 45 jaar. De overige 

kunstkopers bij Walls zijn dus niet betrokken in deze vergelijking. In bijlage 16 is de vergelijking 

weergegeven in een tabel.  

 

6.4.1. Sociaal-demografische gegevens 

Bij beide enquêtes zijn de vrouwelijke respondenten in de meerderheid. Het grootste deel van hen 

woont in de provincie Noord-Holland. De kunstkopers bij Walls zijn daarnaast ook in de provincie 

Zuid-Holland woonachtig, de potentiële kunstkopers ook in de provincie Utrecht.  

De gezinssituatie waarin alle respondenten wonen, komt deels met elkaar overeen: zij zijn getrouwd 

of wonen samen. De meeste kunstkopers bij Walls hebben (nog) geen kind(eren), de meeste 

potentiële kunstkopers daarentegen hebben wel kind(eren).  

Zowel de potentiële als de kunstkopers bij Walls zijn hoogopgeleid en hebben gestudeerd aan het 

HBO of de universiteit. De beroepssectoren waar zij werken, zijn divers. De beroepssector kunst- en 

cultuur is onder de kunstkopers bij Walls het grootst, gevolgd door de sector zorg en welzijn. De 

sector zorg en welzijn is juist bij de potentiële kunstkopers het grootst, gevolgd door de sector 

overheid en bestuur.  

 

6.4.2. Het bezoeken van galeries  

Een verschil is dat de potentiële kunstkopers over het algemeen niet of bijna niet galeries bezoeken 

en de kunstkopers bij Walls dit wel of regelmatig doen. De frequentie van het galeriebezoek is onder 

de kunstkopers bij Walls ook hoger: 1 keer per drie maanden of 1 keer per maand. Onder de 

galeriebezoekende potentiële kunstkopers is de frequentie lager: 1 keer per jaar of 1 keer per 

halfjaar.  

 

6.4.3. Het kopen van beeldende kunst 

Als belangrijkste reden om geen kunst te kopen, noemen beide groepen kunstkopers een te beperkt 

budget. Ook de reden om wel kunst aan te schaffen, is onder beide groepen gelijk. Wel verschilt de 

volgorde van de belangrijkste redenen. De potentiële kunstkopers kopen op de eerste plaats kunst 

als decoratie van hun woning, gevolgd door het idee dat kunst het leven verrijkt en vanuit de wil iets 

unieks te bezitten. De belangrijkste reden voor kunstkopers bij Walls is dat kunst het leven verrijkt, 

gevolgd door decoratie van de woning en de wil iets unieks te bezitten.  

 

De kunstsoorten en de frequentie waarin de kunstwerken worden gekocht, verschilt ook onder beide 

groepen. De potentiële kunstkopers (het deel dat al kunst koopt) kopen vooral schilderijen, 

fotografie of zeefdrukken/prints (in deze volgorde). Dit doen zij incidenteel: de afgelopen drie jaar 

hebben zij één of twee kunstwerken aangeschaft.  

De kunstkopers bij Walls (het deel dat kunst koopt) kopen frequenter kunst. Zij hebben de afgelopen 

drie jaar drie t/m vijf kunstwerken aangeschaft. Het populairst waren zeefdrukken/prints, gevolgd 

door werk op papier/tekeningen en schilderijen.  
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Het totaal bedrag dat de afgelopen drie jaar aan kunst in beide groepen is uitgegeven, is gelijk. De 

meeste kunst werd aangeschaft in de prijsklasse 250 euro of lager, daarna in de prijsklasse 250 tot 

1.000 euro. 

De locatie waar de kunst wordt aangeschaft, is onder alle respondenten gelijk: de galerie, het 

internet of het kunstenaarsatelier. Wel verschilt de volgorde van de aanschafplaats. Onder de 

potentiële kunstkopers is het kunstenaarsatelier het populairst, gevolgd door het internet en de 

galerie. Onder de kunstkopers bij Walls staat de galerie op één, gevolgd door het internet en het 

kunstenaarsatelier.  

Ter voorbereiding op een kunstaankoop oriënteren de potentiële kunstkopers zich vooral via het 

internet. Ook bezoeken zij galeries of vragen zij advies bij familie/vrienden. Bij de kunstkopers bij 

Walls wordt de galerie het meest bezocht ter voorbereiding. Daarna oriënteren zij zich via het 

internet of brengen zij een bezoek aan een kunstbeurs.  

In de toekomst verwacht een ruime meerderheid, van zowel de potentiële kunstkopers als de 

kunstkopers bij Walls, kunst te blijven kopen of zij zijn juist van plan dit voor het eerst te gaan doen. 

Deze kunstaankopen verwachten beide groepen dan te doen in de prijsklasse van 250 tot 1.000 euro.  
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7. Portfolio-analysemodel van Kersti Krug toegepast op het 

galeriewezen 

In dit hoofdstuk wordt de zesde, tevens de laatste deelvraag van het onderzoek, beantwoord: 

Waaruit bestaat het portfolio aan activiteiten/programma’s van een galerie die zich richt op het 

bereiken van jonge kunstkopers? Galeries zetten verschillende activiteiten/programma’s in om jonge 

kunstkopers te bereiken. Aan de hand van het portfolio-analysemodel van de museologe Kersti Krug 

kan het portfolio aan activiteiten/programma’s van een galerie geanalyseerd worden.  

Het portfolio-analysemodel wordt in dit hoofdstuk eerst in haar originele vorm behandeld. Daarna 

wordt het model toegepast op het galeriewezen en zijn de activiteiten/programma’s van Walls in het 

model gepositioneerd.  

 

7.1.  Non-profitorganisatie met profit-activiteiten  
 

Galeries streven als profitorganisaties (ook wel commerciële organisaties genoemd) naar winst. Hun 

voortbestaan is hiervan afhankelijk.153 Musea daarentegen, zijn non-profitorganisaties (ook wel  

niet-commerciële organisaties genoemd) en zijn op de eerste plaats niet gericht op het maken van 

winst.154  

Nu de overheid steeds minder financiële steun aan musea toekent, worden musea gedwongen om 

commerciëlere te gaan werken en op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen. Musea tonen 

daarbij steeds meer cultureel ondernemerschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methoden 

van profitorganisaties. Het is daarbij van belang dat deze nieuwe activiteiten/programma’s niet te 

ver van de missie van een museum afwijken.  

Om te onderzoeken of een museum dan nog bij haar kernprogramma’s blijft, heeft de Canadese 

museologe Kersti Krug een 3-dimensionaal portfolio-analysemodel ontwikkeld: Mission, Money and 

Merit: Strategic Decision Making by Nonprofit Managers.155 Aan de hand van dit model kunnen non-

profitorganisaties hun portfolio (het geheel van programma’s en/of activiteiten binnen een 

organisatie) analyseren en intern bespreekbaar maken. Voor elk programma/activiteit dat deel uit 

maakt van portfolio, wordt via het model duidelijk in hoeverre het een bijdrage levert aan de 

volgende drie dimensies: de missie van de organisatie (mission), de inkomsten van de organisatie 

(money) en de prestatie/kwaliteit van een organisatie (merit). Op basis van deze analyse wordt 

inzichtelijk waar de kwaliteiten van een organisatie liggen en waar het strategisch beleid van een 

organisatie nog kan verbeteren.  

 

  

                                                           
153 Economische Begrippen, “Begrip commerciële organisatie”, http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=begrippen 
&naam=Commerciele+organisatie, geraadpleegd 27 november 2013. 
154 Economische Begrippen, “Begrip niet-commerciële organisatie”, http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=begrippen 
&naam=Niet-commerci%EBle+organisatie, geraadpleegd 27 november 2013. 
155 K. Krug, en C.B. Weinberg, “Mission, Money, and Merit: Strategic Decision Making by Nonprofit Managers”, Nonprofit Management and 
Leadership (vol. 14, no. 3, Spring 2004), 325-342.  

http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=begrippen
http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=begrippen
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7.2. Galeries breiden hun portfolio uit 
 

In de huidige economische situatie hebben in de kunst- en cultuurwereld niet alleen de musea te 

maken met een terugval aan inkomsten, ook de galeriewereld heeft het zwaar. Door de economische 

crisis kopen minder mensen kunst, hierdoor is de omzet van de gehele galeriesector in Nederland 

tussen 2007 en 2012 gedaald van 100 miljoen tot 80 miljoen.156 Wat opvalt, is dat galeries, net als de 

musea, steeds meer ondernemerschap gaan tonen. Ook galeriehouders proberen breder te denken 

en nemen het initiatief tot extra activiteiten/programma’s buiten het bestaande kader van hun 

galerie. Het porfolio van een galerie wordt daarmee uitgebreid. Echter, ook al is een galerie gericht 

op het behalen van winst, deze extra activiteiten/programma’s moeten niet te ver van het hoofddoel 

van een galerie af komen te staan. Zij moeten de missie/doelstelling van een galerie niet aantasten. 

Om hier inzicht in te krijgen, is het portfolio-analysemodel van Kersti Krug toegepast op het 

galeriewezen. Als voorbeeld is Walls, de casestudy van dit onderzoek, genomen en hiervoor is het  

3-D model uitgewerkt.  

 

7.3. Uitleg portfolio-analysemodel 
 

Het drie dimensionale portfolio-analysemodel van Kersti Krug is opgebouwd uit een kubus waarin de 

verschillende activiteiten/programma’s van een organisatie afzonderlijk worden afgezet tegen drie 

dimensies. Elke dimensie bestaat uit een schaal waarop elke activiteit/programma gepositioneerd 

wordt. Het positioneren van een programma/activiteit gebeurt met een bolvormig figuur. De grootte 

van deze bol is afhankelijk van de kosten die dat programma/activiteit met zich mee brengt.157  

Hierna zijn de drie dimensies waaruit het model is opgebouwd, toegelicht.  

 

1. Mission: Hoe draagt het programma bij aan de missie van de organisatie?  

De mate waarin het programma/activiteit bijdraagt aan de missie van een organisatie wordt 

weergegeven op een schaal van: positive (positief), neutral (neutraal) en negative (negatief).  

 

 

Afbeelding 5: Bijdrage aan de dimensie: mission. 

  

                                                           
156 E. Oude Elferink, “Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling” (versie 25 mei 2012), http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-
en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml (25 mei 2012), geraadpleegd 25 
november 2013.  
157Krug, en Weinberg, 327.   

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3360/musea-en-galerieen/article/detail/3261077/2012/05/25/Nederlandse-galeries-zien-enorme-omzetdaling.dhtml%20(25
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2. Money: Hoeveel geld kost het programma? Hoeveel geld brengt het programma op?  

De mate waarin een programma/activiteit financieel geld oplevert of geld kost, wordt 

weergegeven op een schaal van: deficit (tekort: het programma kost meer dan het oplevert), 

break-even (het programma is kostendekkend) en surplus (overschot: het programma levert 

inkomsten op).  

 
 

Afbeelding 6: Bijdrage aan de dimensie: money. 

 

3. Merit: Hoe goed wordt het programma uitgevoerd? Is het programma kwalitatief goed?  

De mate van kwaliteit waarin het programma/activiteit in zijn geheel presteert, wordt 

weergegeven op een schaal van: poor (teleurstellend), satisfactory (bevredigend/voldoende) 

en outstanding (uitstekend).  

 

 
 

Afbeelding 7: Bijdrage aan de dimensie: merit. 

 

Het beste is om zes tot tien activiteiten/programma’s van een organisatie in het portfolio-

analysemodel weer te geven, met bollen van verschillende groottes.158 Daarnaast wordt door middel 

van een ster aangeven hoe de gehele organisatie in verhouding staat tot de drie dimensies. De ster is 

het zwaartepunt van een organisatie: centre of gravity.  

  

                                                           
158 Krug, en Weinberg, 340.   
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In het voorbeeld, in het artikel van Kersti Krug, zijn de navolgende activiteiten/programma’s van een 

museum weergegeven.  

- Core collections: de kerncollectie van een museum.  

- Special exhibits: de tentoonstellingen die georganiseerd. 

- Shop: de museumwinkel. 

- Administration: de administratie werkzaamheden van een organisatie. 

- Café: het museumrestaurant/café.  

- Development: innovatie/ontwikkeling van het beleid van een organisatie. 

- Programs: de programma’s bij het museumbezoek, die zijn ontwikkeld voor de individuele 

bezoeker en de school/groepsbezoeken.  

- Space rentals: het verhuren van verschillende ruimtes in een museum.  

- Research: het onderzoek naar de collectie.  

 

In afbeelding 8 (afkomstig uit het artikel van Kersti Krug) zijn de bovengenoemde 

activiteiten/programma’s van een denkbeeldig museum gepositioneerd in het 3-D portfolio-

analysemodel. Om het model toe te kunnen passen op het galeriewezen, worden twee activiteiten/ 

programma’s hieronder kort toegelicht, namelijk: Core Collection en Shop.  

- Core Collections: de kerncollectie van een museum levert een positieve bijdrage aan de 

missie. De kerncollectie is de basis van een museum. Het museum staat er bekend om, dat zij 

over deze collectie beschikt. De bol is bovenaan (positive) gepositioneerd op de as 

Contribution to Mission. De kwaliteit (de prestatie) van de collectie is naar tevredenheid, 

daarom staat de bol in het midden (satisfactory) gepositioneerd op de as Contribution to 

Merit. Echter, het bewaren en conserveren van de collectie kost veel geld. De bol is daarom 

op de as Contribution to Money links van break-even gepositioneerd: het kost meer dan het 

oplevert.  

- Shop: de museumwinkel is kostendekkend en er wordt zelfs geld mee verdiend. Daarom 

staat de bol, op de as Contribution to Money, tussen break-even en surplus gepositioneerd. 

De kwaliteit (de prestatie) van de museumwinkel is naar tevredenheid, de bol is in het 

midden (satisfactory) op de as Contribution to Merit gepositioneerd. Ondanks dat, draagt de 

museumwinkel niet positief en niet negatief bij aan de missie van het museum, want op de 

as Contribution to Mission is de cirkel in het midden (neutral) gepositioneerd.  

 
Afbeelding 8: 3-Dimensional Portfolio: 10 programs in a Hypothetical Museum. 
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7.4. Het portfolio-analysemodel toegepast op Walls Gallery 
 

Walls Gallery is een galerie die erg actief is op het gebied van extra activiteiten/programma’s buiten 

het traditionele kader van een galerie. De missie/doelstelling van een galerie is het exposeren en 

verkopen van beeldende kunst. Dit is ook onderdeel van de doelstelling van Walls. Daarbij wordt in 

de doelstelling duidelijk dat Walls meer is dan een plek met kunst aan de muur. De galerie wordt 

gezien als een art house oftewel een galerie+ en streeft de volgende doelstelling na: ‘Walls Gallery 

organiseert zes tot acht exposities per jaar met een dynamische mix van hedendaagse kunst. Zij 

vertegenwoordigt een vast portfolio aan veelbelovende kunstenaars en werkt daarnaast met 

interessante gastexposanten uit binnen- en buitenland. Daarnaast is Walls ook een plek voor toffe 

events waar kunst centraal staat.’159 De missie van Walls omschrijft de eigenaresse van Walls als 

volgt: ‘Walls Gallery wil kunst toegankelijker maken voor een breder publiek.’160 Deze missie wordt 

nagestreefd door een breed portfolio aan in de galerie te organiseren en/of uit te voeren. Negen 

activiteiten/programma’s worden hieronder nader uitgelegd en vervolgens gepositioneerd in het 

portfolio-analysemodel van Kerst Krug.  

In afbeelding 9 is het 3-D portfolio-analysemodel voor Walls weergegeven. Er is gekozen het 

portfolio-analysemodel voor Walls, net als het originele model van Krug, in het Engels te maken 

zodat de modellen vergelijkbaar met elkaar zijn.  

 

7.4.1. Exposities (exhibitions) 

Walls organiseert zes tot acht exposities per jaar in haar galerieruimte op de Prinsengracht in 

Amsterdam. Deze exposities variëren van solo-, duo- en groepsexposities met hedendaagse 

kunstenaars die de galerie vast vertegenwoordigt en met gastexposanten uit binnen- en buitenland. 

Met de exposities maakt Walls kunst toegankelijk voor een breed publiek (haar missie). Er wordt een 

divers aanbod (ook qua prijs) van kunst geëxposeerd.  

De kwaliteit en het niveau van de exposities is de afgelopen periode enorm gestegen, doordat Walls 

begin 2013 haar focus verlegde naar een vast portfolio aan veelbelovende kunstenaars en stopte met 

het “muurhuur” systeem (dit concept hield in dat kunstenaars na een strenge selectie een stuk muur 

konden huren en zo konden deelnemen aan een expositie). Helaas heeft dit nog niet geleid tot een 

verbetering van het bedrijfsresultaat, want het blijft (in de gehele galeriesector) moeilijk financieel 

succes te behalen met exposities.  

De roodkleurige bol staat voor de exposities (exhibitions) die in Walls gehouden worden.  

 

7.4.2. Portfolio kunstenaars (portfolio artists) 

Walls heeft een vaste portfolio van kunstenaars die zij vertegenwoordigt. Dat zijn de kunstenaars:  

Silas, Sander Dekker, Lennard Schuurmans, Paul Tas, Martine Johanna, KAMP HORST en ROYALSTEEZ. 

Dit kunstenaars-portfolio bestaat uit een dynamische mix van hedendaagse kunstenaars die werken 

in verschillende kunstdisciplines. De kwaliteit van dit portfolio is sterk verbeterd en ook de 

kunstenaars zelf ontwikkelen zich nog volop. Meerdere keren per jaar exposeren zij wisselend in de 

exposities met kunstenaars uit het vaste portfolio of met gastexposanten uit binnen- en buitenland. 

Ook wordt deze vaste groep kunstenaars vertegenwoordigd op kunstbeurzen. Niet alleen gedurende 

de exposities worden kunstwerken verkocht van kunstenaars uit de vaste portfolio, maar ook na 

                                                           
159 Doelstelling geformuleerd door de eigenaresse van Walls tijdens een informeel gesprek op 28 november 2013.  
160 Missie geformuleerd door de eigenaresse van Walls tijdens een informeel gesprek op 28 november 2013. 
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exposities vinden nog verkopen plaats. Maar zoals ook bij de exposities (paragraaf 7.4.1.) duidelijk 

wordt, heeft de economische neergang veel invloed op de kunst verkopen en is winst maken lastig.  

De donkergroene bol staat voor het porfolio van kunstenaars (portfolio artists) die Walls vast 

vertegenwoordigt.  

 

7.4.3. Kunstbeurzen (art fairs)  

Regelmatig neemt Walls deel aan kunstbeurzen in Nederland, hiermee creëert zij een podium voor 

de kunstenaars die de galerie vertegenwoordigt. Met een beursdeelname wordt de 

naamsbekendheid van de galerie vergroot en het netwerk van de galerie uitgebreid. Ook creëert de 

galerie met een beursdeelname een sterkere positie in de kunstwereld. Walls heeft (net als 

voorgaande jaren) deelgenomen aan de Affordable Art Fair Amsterdam (31 oktober - 3 november 

2013) en in februari 2014 staat (net als vorig jaar) een deelname aan Art at the Warehouse in 

Rotterdam in de planning.  

Evenals bij de exposities (paragraaf 7.4.1.) draagt een kunstbeursdeelname bij aan de missie van 

Walls (er worden nieuwe klanten bereikt) en is het niveau van de beursdeelnames verbeterd. Walls 

weet door deel te nemen aan kunstbeurzen haar positie in de Nederlandse kunstwereld te 

versterken. Financieel gezien, wordt met de beursdeelnames, nog geen winst behaald. De kosten van 

een beursdeelname worden wel gedekt (break-even). Ook de economische crisis heeft op het 

beurzencircuit grote invloed.  

De donkerblauwe bol staat voor de kunstbeurzen (art fairs) waar Walls aan deelneemt. 

 

7.4.4. Expositie openingen (exhibition opening) 

Elke expositie heeft een officiële opening, waar in het bijzijn van de exposerende kunstenaars de 

kunstwerken voor het eerst kunnen worden bekeken. De klanten van Walls worden uitgenodigd voor 

deze opening via de nieuwsbrief, de website en sociale media. De opening is vrij toegankelijk en ook 

nieuwe kunstkopers zijn welkom. Hiermee levert een expositie-opening een kleine bijdrage aan de 

missie om kunst toegankelijk te maken voor breder publiek.  

In de praktijk blijkt dat tijdens de officiële opening zelf niet veel kunst worden verkocht. De verkopen 

vinden meestal daarna plaats gedurende de expositieperiode. De kosten voor het organiseren van 

een officiële opening worden daardoor niet vaak gedekt door de kunstverkopen tijdens de opening. 

Een officiële opening heeft daarom meer de taak om de klanten te (blijven) binden en goodwill te 

creëren bij de exposerende kunstenaars. 

De bol in het geel staat voor de openingen van de verschillende exposities (exhibition opening) in 

Walls.  

 

7.4.5. Concept store 

Sinds juni 2013 heeft Walls in het achterste deel van de galerie een concept store geopend, 

genaamd: P737. Deze naam is vernoemd naar het adres waar de galerie op de Prinsengracht 

gevestigd is. In deze concept store wordt interieur design, mode en illustraties verkocht van 

verschillende talentvolle Nederlandse designontwerpers.  

Deze uitbreiding van de galerie geeft Walls de mogelijkheid kunst voor een breder publiek 

toegankelijk te maken. Er worden zo nieuwe kunstkopers bereikt, die op de eerste plaats voor de 

designartikelen komen, maar zo ook in contact komen met kunst. Na ongeveer een halfjaar is tot nu 

toe de opbrengst van de concept store in Walls break-even. De verwachting is dat in de toekomst 

winst behaald zal worden. De paarskleurige bol staat voor de concept store P737 in Walls.  
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7.4.6. Ruimteverhuur (space rental) 

De galerieruimte van Walls is ook te huren voor events, zoals diners, workshops, borrels, 

(pers)presentaties en feestjes. De variatie aan events in Walls is de afgelopen tijd toegenomen. Zo 

vond er onlangs de lancering plaats van het nieuwe nummer van F.A.L.L. Magazine (een tijdschrift 

over Fashion, Art, Literature en Lifestyle161) en was Walls tijdens het Amsterdam Dance Event de 

thuisbasis van Novation (een bedrijf in productie en Dj apparatuur).162 In de toekomst zullen meer 

events plaats vinden in Walls, waarbij de kunst altijd centraal zal blijven staan.  

Het verhuren van de galerieruimte levert geen bijdrage aan de missie van Walls, maar indirect 

vergroot de galerie hiermee haar naamsbekendheid. Het is vooral ook een belangrijke 

inkomstenbron, die helemaal in deze tijd van economische crisis, goed van pas komt nu de kunst 

verkopen minder gaan.  

De lichtblauwe bol staat voor het verhuren van de galerieruimte van Walls (space rental).  

 

7.4.7. Website  

Een professionele en aantrekkelijke website is belangrijk om bekendheid te creëren bij de beoogde 

doelgroep en het uitdragen van de missie. Walls heeft ruim een jaar geleden haar huisstijl veranderd 

en heeft daarbij om nauwer aansluiting te vinden bij haar doelgroep ook een nieuwe website 

gelanceerd. Dit is een investering geweest die veel tijd en geld heeft gekost, maar zorgt er nu voor 

dat Walls via het internet beter toegankelijker en bereikbaar is.  

De oranjekleurige bol staat voor de eigen website van Walls.  

 

7.4.8. Sociale media (social media) 

Walls is zeer actief op sociale media en post bijna dagelijks berichtjes over nieuwe exposities, nieuwe 

kunstwerken/design en andere activiteiten op Facebook, Twitter en Instagram. Hiermee wordt een 

grote groep kunstliefhebbers en kunstkopers bereikt. Het aantal volgers op de sociale media neemt 

nog steeds toe. Het up-to-date houden van de sociale media neemt niet veel tijd in beslag. Het is een 

snelle manier om een groot deel van de doelgroep van de galerie te bereiken.  

De bol in een lichtgroene kleur staat voor de sociale media (social media) van Walls.  

 

7.4.9. Administratie (administration)  

Een activiteit waar elke organisatie mee te maken heeft, zijn de administratieve werkzaamheden. 

Voor Walls zijn dit bijvoorbeeld werkzaamheden die te maken hebben met de boekhouding, de 

kunstenaarscontracten en de kunst verkopen. Deze werkzaamheden kosten tijd en geld, maar het is 

een activiteit die onderdeel is van het ondernemen en daarom moet gebeuren. 

De roze bol staat voor de administratie (administration) van Walls. 

 

  

                                                           
161 F.A.L.L. Magazine, “About”, http://www.fallmagazine.com/about/, geraadpleegd 3 december 2013. 
162 Walls Gallery, “Walls X Amsterdam Dance Event” (versie 16 oktober 2013), http://walls.nl/walls-x-amsterdam-dance-event.html, 
geraadpleegd 3 december 2013.  

http://walls.nl/walls-x-amsterdam-dance-event.html
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7.4.10. Centre of gravity 

Het centre of gravity wordt aangegeven door middel van een ster en staat voor het zwaartepunt van 

een organisatie. Voor de gehele organisatie (dus niet per individuele activiteit/programma) wordt 

aangegeven hoe zij in verhouding staat tot de drie dimensies. Voor Walls is het centre of gravity 

gepositioneerd ongeveer in het midden van het 3-D model.  

Walls als geheel levert een positieve bijdrage aan het toegankelijk maken van kunst voor een breder 

publiek. Dit doet zij onder andere door exposities te organiseren met interessante maar verfrissende 

kunstenaars, actief te zijn op sociale media en in de concept store (betaalbare) design te verkopen 

van talentvolle ontwerpers. Uit de enquête onder het klantenbestand (hoofdstuk 4) blijkt, dat Walls 

toegankelijk is voor een breed publiek en dat de jonge kunstkopers goed vertegenwoordigd zijn in 

het klantenbestand van de galerie.  

Toch gaat het door de economische crisis moeizaam om financieel succes te behalen met de galerie. 

Doordat Walls zich actief inzet met nieuwe activiteiten/programma’s en zich ondernemender opstelt, 

lukt het de galerie zich staande te houden. Dit heeft Walls mede te danken aan de vernieuwingen die 

zij het afgelopen jaar heeft doorgevoerd en waarmee zij haar positie in de kunstwereld heeft kunnen 

verbeteren. De kwaliteit en het niveau van Walls (merit) zijn gezien de huidige economische situatie 

naar tevredenheid. De verwachting is dat, zodra de economie weer aantrekt en dit ook te merken is 

in de verkopen, Walls haar positie in de galeriewereld nog steker kan maken.  

 

7.4.11. Portfolio-analyse model Walls  

In afbeelding 9 zijn negen activiteiten/programma’s van Walls Gallery gepositioneerd in het portfolio-

analyse model van Kersti Krug. Deze afbeelding is op de volgende bladzijde weergegeven.  

 

7.4.12. Conclusie  

Met het portfolio-analysemodel van Kersti Krug wordt in beeld gebracht hoe de verschillende 

activiteiten/programma’s van een organisatie aansluiten op de missie van een organisatie. Ondanks 

dat Walls naast haar hoofddoel, namelijk het exposeren en verkopen van beeldende kunst, nog 

verschillende extra activiteiten/programma’s heeft, blijft zij haar missie (Walls Gallery wil kunst 

toegankelijker maken voor een breder publiek) nastreven. Het bereiken van deze missie doet de 

galerie met een breed portfolio activiteiten/programma’s, waarvan de kwaliteit naar tevredenheid 

(satisfactory) is of zelfs in de richting van uitstekend (outstanding) komt. Toch leidt het (nog) niet tot 

financieel succes, maar dit wordt veroorzaakt door een externe factor, namelijk de economische 

crisis die ervoor zorgt dat kunstkopers weinig uitgeven.  

Het is dus belangrijk dat Walls inkomsten binnenhaalt door het verhuren van de galerieruimte en de 

concept store, zodat het mogelijk blijft kunstenaars te vertegenwoordigen en exposities te 

organiseren. Zodra de economie weer aantrekt en de kunstverkopen weer stijgen, kan Walls haar 

focus weer op haar eigen missie leggen. Daarbij zullen de andere activiteiten/programma’s wel een 

belangrijke rol blijven spelen, omdat de doelstelling van Walls is dat zij een breed publiek wil 

bereiken en meer wil zijn dan een plek met kunst aan de muur.  
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Afbeelding 9: 3-D portfolio-model Walls Gallery. 
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8. Conclusies en aanbevelingen  

Op basis van deze scriptie kan een aantal conclusies worden getrokken. In dit hoofdstuk wordt eerst 

elke deelvraag beantwoord. Daarna wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek 

en wordt een aantal aanbevelingen gedaan.  

 

8.1. Conclusie  
 

Deelvraag 1: Hoe ziet de Nederlandse galeriebranche met hedendaagse kunst er op dit moment 

uit?  

 

De Nederlandse galeriebranche met hedendaagse kunst merkt op dit moment de gevolgen van de 

wereldwijde economische crisis. Veel galeries hebben het moeilijk om zich staande te houden en er is 

sprake van een afname van het aantal galeries. Om financieel te overleven tonen galeriehouders 

creativiteit en meer ondernemerschap. Zij stellen zich commerciëler op en zoeken naar nieuwe 

kanalen om kunst te verkopen. Voorbeelden hiervan zijn dat galeries hun assortiment uitbreiden en 

naast kunst ook lifestyle artikelen uit de mode-, interieur- en designbranche gaan verkopen. Andere 

galeries sluiten hun deuren en gaan in de vorm van zwerfgaleries (woonkamergalerie, pop-up galerie 

of kunstagentschap) exposities organiseren. Daarbij neemt het belang van deelname aan 

kunstbeurzen toe en groeit de online kunstmarkt.  

Deze nieuwe initiatieven zijn een aanvulling op de bestaande fysieke galeries en leiden tot meer 

inkomsten voor de galeries, waardoor zij hun bestaansrecht kunnen behouden.  

 

Deelvraag 2: Wat is het huidige klantenbestand van Walls Gallery? 

 

Met een enquête is het klantenbestand van Walls Gallery onderzocht. Er zijn twee groepen van 

kunstkopers binnen het klantenbestand te onderscheiden, namelijk: de jonge kunstkopers in de 

leeftijd van 25 t/m 45 jaar en de overige kunstkopers. De groep jonge kunstkopers vormt daarbij de 

meerderheid. De jonge kunstkopers zijn voornamelijk hoogopgeleide vrouwen die samenwonen of 

getrouwd zijn. Zij zijn woonachtig in de Randstad, hoofdzakelijk in Amsterdam. Gemiddeld bezoeken 

zij één keer per maand of één keer per drie maanden een galerie. Deze klanten zijn frequente 

kunstkopers en kopen vooral zeefdrukken/prints, schilderijen, fotografie en werk op 

papier/tekeningen. Zij besteden bij een kunstaankoop maximaal 1.000 euro.  

Met de enquête is aangetoond dat het klantenbestand van Walls representatief is voor de jonge 

kunstkopers die in dit onderzoek zijn onderzocht.  

 

Deelvraag 3: Waarom moet het klantenbestand worden uitgebreid met jonge kunstkopers? 

 

Als gevolg van de economische crisis is de totale omzet van de gehele Nederlandse galeriebranche 

gedaald. Voor het voortbestaan van galeries is het daarom van belang het klantenbestand uit te 

breiden. Op dit moment zijn de jonge kunstkopers in het klantenbestand van de meeste galeries 

ondervertegenwoordigd. Door zich ook te richten op deze groep kunstkopers, nemen de verkopen in 

galeries weer toe en kunnen galeries voortbestaan.  
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Deelvraag 4: Wie zijn de jonge kunstkopers? 

 

Voor dit onderzoek is de definitie van jonge kunstkoper afgebakend tot de kunstkopers in de leeftijd 

van 25 t/m 45 jaar. Om de jonge kunstkopers te onderzoeken zijn twee enquêtes gehouden.  

Op basis van deze enquêtes blijkt, dat de jonge kunstkopers hoogopgeleid zijn en veelal 

samenwonen of gehuwd zijn. Ter voorbereiding op een kunstaankoop bezoeken zij galeries of 

kunstbeurzen en oriënteren zij zich op het internet. De kunstwerken die zij kopen zijn vooral 

schilderijen, zeefdrukken/prints, fotografie en werken op papier/tekeningen. Deze werken schaffen 

zij aan in een galerie of in het kunstenaarsatelier en via het internet. Het bedrag dat besteed wordt, 

is maximaal 1.000 euro per kunstaankoop. Kunst wordt gekocht ter decoratie van de woning, ter 

verrijking van het leven en om iets unieks te bezitten.  

 

Deelvraag 5: Wordt er een drempel ervaren om een galerie binnen te gaan en kunst te kopen?  

 

Er wordt door jonge kunstkopers een drempel ervaren om een galerie binnen te stappen en kunst te 

kopen. De oorzaken hiervan zijn divers. De drempel kan veroorzaakt worden door de galerieruimte 

zelf (rustig, kil en chique), waardoor deze ervaren wordt als niet uitnodigend om binnen te stappen. 

Ook speelt de onbekendheid en de onzekerheid met de galeriewereld een rol. Bij jonge (potentiële) 

kunstkopers heerst de gedachte dat niet rond gekeken kan worden in een galerie, zonder kunst te 

kopen. Daarnaast denken zij dat je kennis van kunst moet hebben en er over moet kunnen praten.  

De drempel wordt ook veroorzaakt door de afstandelijke houding en benadering van de 

galeriehouders naar de jonge (potentiële) kunstkopers toe.  

 

Deelvraag 6: Waaruit bestaat het portfolio aan activiteiten/programma’s van een galerie die zich 

richt op het bereiken van jonge kunstkopers?  

 

Om de jonge kunstkopers te bereiken worden door galeries activiteiten/programma’s georganiseerd, 

buiten het bestaande kader van de galerie. Door deze te positioneren in het portfolio-analyse model 

van de museologe Kersti Krug kan geanalyseerd worden of de galerie nog steeds haar 

missie/doelstelling blijft nastreven en tegelijkertijd ook jonge kunstkopers bereikt. Voorbeelden van 

activiteiten/programma’s waaruit het portfolio van een galerie kan bestaan, zijn: galerie-exposities, 

pop-up exposities, deelname aan kunstbeurzen, een vast portfolio aan kunstenaars, expositie-

openingen, concept store, verhuur van de galerieruimte voor events, promotie via de website, 

promotie via sociale media en administratieve werkzaamheden.  
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Hoofdvraag: Hoe kunnen galeries met hedendaagse kunst jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) 

beter bereiken? 

 

Op twee niveaus kunnen meer jonge kunstkopers worden bereikt, namelijk op het niveau van de 

galerie en op het niveau van de gehele galeriesector.  

Op het niveau van de galerie zelf, dient onderzocht te worden of de galerie de jonge kunstkoper al 

bereikt en zo niet, dan dient een bewuste keuze te worden gemaakt of het klantenbestand wordt 

uitgebreid met de klantgroep jonge kunstkopers. In dat geval moet de galeriehouder deze groep 

serieus benaderen en zich actief gaan inzetten om deze groep ook daadwerkelijk te bereiken. De 

eerste stap die hierbij moet worden gezet, is dat de galerie de drempel die jonge kunstkopers 

ervaren, wegneemt. Dit kan door het portfolio aan activiteiten/programma’s van de galerie uit te 

breiden met nieuwe initiatieven zoals een concept store, verschillende events of pop-up exposities 

en door de galerie uitnodigend voor de jonge kunstkopers in te richten (geen witte steriele ruimte). 

Van belang hierbij is, dat de galeriehouder zijn missie/doelstelling hierop aanpast. Het portfolio-

analyse model van de museologe Kersti Krug, toegepast op het galeriewezen, kan hierbij een 

hulpmiddel zijn. Met dit 3-D model kan een organisatie analyseren wat elke activiteit/programma 

bijdraagt aan de missie (mission), de inkomsten (money) en de prestatie/kwaliteit (merit) van de 

organisatie.  

 

Om de potentiële jonge kunstkopers op het niveau van de gehele galeriesector beter te bereiken, 

dient meer samenhang binnen de sector gecreëerd te worden. Ook moet geaccepteerd worden dat 

de galeriesector aan verandering onderhevig is en dat het voor het voortbestaan van de galerie van 

belang is mee te gaan met haar tijd. Met de situatie waarin de sector zich financieel bevindt, lukt het 

niet alleen meer met de traditionele galerie. De gevestigde galeries redden het tot nu toe wel, maar 

andere galeries dienen om te kunnen voortbestaan meer te zijn dan de traditionele, fysieke galerie 

en hun klantenbestand uit te breiden met jonge kunstkopers. Van belang daarbij is, dat de gehele 

galeriesector deze nieuwe vormen van de galerie en de nieuwe klantgroep accepteert en inziet dat 

de gehele galeriesector hiermee wordt versterkt. De galeriesector is immers een gelaagde wereld, 

waarbij er voor iedere kunstkoper een niveau moet zijn om de galeriewereld in te stappen en te 

starten met zijn kunstkopercarrière. Hierdoor kan het kopen van kunst in Nederland meer gangbaar 

worden.  
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8.2.  Aanbevelingen 
 

Op basis van het onderzoek kan een vijftal aanbevelingen worden gedaan. 

Komen tot één sterke galeriebranche vertegenwoordiger 

In de Nederlandse galeriesector ontbreekt één sterke branchevertegenwoordiger. Nu zijn er twee 

organisaties waarbij galeries zich kunnen aansluiten en zich inzetten voor de galeriesector: de NGA 

en de NAGG. Bij beide organisaties is een deel van het totaal aantal galeries in Nederland 

aangesloten. Elke organisatie hanteert zijn eigen criteria of een galerie lid mag worden. Ook is 

onduidelijk waarom een galerie zich aansluit bij de NGA of de NAGG en waarom veel galeries er voor 

kiezen zich niet aan te sluiten bij één van de organisaties. 

Om tot een sterkere branchevertegenwoordiging te komen, is het van belang dat de NGA en NAGG 

meer gaan samenwerken en afstemmen of zelfs samen gaan tot één branchevertegenwoordiger. Zo 

kan de positie van de sector verbeterd worden en leidt het tot meer samenhang in de sector. In het 

verlengde hiervan, wordt aanbevolen om tot één website te komen voor deze 

branchevertegenwoordiging. Deze website kan bijvoorbeeld een overzichtelijk galerieaanbod tonen 

met alle komende/lopende exposities. Zo is voor de kunstkoper één centrale plek waar hij zich 

voorafgaand aan een kunstaankoop kan oriënteren. Nu zijn er talloze websites die gedeeltelijk het 

galerieaanbod presenteren, waardoor overzicht voor de kunstkoper ontbreekt.  

 

Een eenduidige registratie galeriesector  

In paragraaf 2.2. van dit onderzoek is aangetoond, dat eenduidigheid in de registratie van de omvang 

van de galeriebranche ontbreekt. Zowel de KvK en het CBS houden de branchecijfers bij, maar deze 

verschillen van elkaar vanwege de twee branchecodes waaronder galeries kunnen vallen.  

Om meer inzicht te krijgen in de economische betekenis van de sector (de omvang en de omzet) 

wordt aanbevolen om eenduidiger te registeren. Zo ontstaat mogelijk ook meer waardering voor de 

galeriesector.  

Vergroot het online kunstaanbod galerie  

In paragraaf 3.2.3. van dit onderzoek is gebleken, dat het bij 36 % van de Nederlandse galeries 

mogelijk is een online kunstaankoop te doen. Hiervan heeft nog maar 15 % hun totale voorraad 

kunstwerken op de website staan. Het internet is voor veel kunstkopers een belangrijk 

oriëntatiekanaal. Ook het aankopen van kunst via het internet groeit, vooral onder de jonge 

kunstkopers: één op de vijf jonge kunstkopers bij Walls Gallery koopt wel eens kunst online.  

Voor galeries is het belangrijk de omslag te maken van fysiek naar online. Hierdoor wordt beter 

aansluiting gevonden bij de jonge kunstkopers. Zo wordt voorkomen dat deze kunstkopers over 

stappen naar de wildgroei aan minder professionele, vaak goedkopere online kunstaanbieders. Het is 

van belang dat galeries het kunstaanbod online zetten en daarbij openheid geven in de 

verkoopprijzen. Voor de jonge kunstkoper kan een online kunstaankoop een eerste stap zijn in de 

galeriebranche en daarmee de drempel om daadwerkelijk een galerie binnen te stappen verlagen.  
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Organiseer events om meer jonge kunstkopers te trekken 

Galeries proberen meer jonge kunstkopers te bereiken door activiteiten te organiseren buiten het 

bestaande kader van hun galerie. Naast de gangbare galerie-exposities en beursdeelnames, worden 

zowel binnen als buiten de galerie activiteiten georganiseerd gericht op jonge kunstkopers. Niet alle 

galeries zijn hiermee actief. Om jonge kunstkopers te trekken, is het van belang om meer events te 

organiseren die breder dan de beeldende kunst gaan. Gedacht kan worden aan het organiseren van 

events die aansluiten op branches, zoals mode, design, muziek, literatuur en actualiteit. Voorbeelden 

van events kunnen zijn de presentie/lancering van nieuwe modecollecties, producten, muziekalbums 

of boeken. Walls Gallery is een galerie die al actief is met dit soort events en kan daarom als 

voorbeeld dienen voor andere galeries.  

Daarnaast kunnen pop-up exposities worden georganiseerd buiten de galerie en daarmee kan 

samenwerking worden gezocht met festivals, hotels, restaurants of cafés. Op deze wijze treedt de 

galerie naar buiten en kunnen nieuwe kunstkopers worden bereikt.  

 

Verbeter de kennis van potentiële jonge kunstkopers  

Uit het onderzoek blijkt, dat de onbekendheid met de galeriewereld een drempel voor het aankopen 

van kunst is. Een manier om deze drempel te verlagen, is deelname aan een cursus over het 

kopen/verzamelen van kunst (bijvoorbeeld My first Art Collection). Met een dergelijke cursus wordt 

maar een beperkt deel van de groep potentiële jonge kunstkoper bereikt. Mogelijk komt dit ook door 

de kosten van zo’n cursus. Daarom wordt aanbevolen om dergelijke cursussen (of andere vormen om 

jonge kunstkopers kennis te laten maken met het kopen van kunst) vanuit de galerie zelf te 

organiseren. Vooral voor galeries die al jonge kunstkopers aantrekken, kan dit een manier zijn om de 

groep jonge kunstkopers uit te breiden. Een idee daarbij is om deelnemers de mogelijkheid te geven 

om een introducé mee te nemen, waardoor ook nieuwe jonge kunstkopers worden bereikt.  

Kennismaking met kunst in de galerie zelf, kan in de vorm van een preview rondleiding of met 

speciale lezingen. De preview rondleiding vindt plaats voorafgaand aan een expositie-opening. 

Hierbij wordt door de exposerende kunstenaar, in een select gezelschap, de expositie 

geïntroduceerd. De kunstenaar geeft uitleg over de expositie en de totstandkoming van zijn werk. 

Wanneer kunstkoper meer weten over bijvoorbeeld het maakproces van een kunstwerk, hebben zij 

meer waardering voor het werk en wordt een eventuele kunstaankoop mogelijk makkelijker gedaan. 

Daarnaast kunnen speciale lezingen georganiseerd worden waarin diverse professionals worden 

uitgenodigd en onderwerpen aanbod komen, zoals een bepaalde kunststroming, praktische zaken 

met het ophangen van een kunstwerk of actuele ontwikkelingen in de kunstwereld. Ook hiermee kan 

de stap om kunst aan te kopen vergemakkelijkt worden.  
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9. Reflectie  

Terugkijkend, ervaar ik de periode waarin deze scriptie tot stand is gekomen, als een intensieve en 

vooral leerzame periode. Het was een periode van veel zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en 

overzichtelijk plannen. Deze scriptie is uitgevoerd in verschillende fasen en daarbij is gebruik 

gemaakt van de opgedane kennis en competenties van vier jaar studeren aan de  

Reinwardt Academie. Stap voor stap is tot deze afstudeerscriptie gekomen.  

 

Het eerste deel van het onderzoek bestond vooral uit deskresearch in literaire bronnen, 

krantenartikelen en op het internet. Daarnaast zijn de marktonderzoeken van de NGA en online 

databasen geraadpleegd voor cijfermatige gegevens. Dit deskresearch vond plaats ter oriëntatie en 

in latere fase van het onderzoek ter verdieping op specifieke onderwerpen.  

Met de fieldresearch, dat het meeste tijd in beslag nam, zijn verbanden gelegd tussen de theorie en 

de praktijk. Er hebben vier diepte-interviews plaatsgevonden waarvoor contact is gelegd met 

professionals uit de Nederlandse kunstwereld. Gekozen is voor deze geïnterviewden, omdat zij 

betrokken zijn bij het aankoopproces van beeldende kunst: de galerie, de kunstbeurs, de 

kunstverzamelaar (begonnen als jonge kunstkoper) en een aanverwante stichting. Het was 

interessant van hen te horen, wat hun visie is op het bereiken van jonge kunstkopers en op de 

ontwikkelingen in de kunstwereld. De geïnterviewden waren zeer betrokken en vertelden met veel 

enthousiasme over hun ervaringen, hun dagelijkse werkzaamheden en hun kijk op de huidige en 

toekomstige ontwikkelingen in de galeriewereld.  

Naast diepte-interviews zijn er ook twee enquêteonderzoeken uitgevoerd. De eerste enquête, 

waarbij het klantenbestand van Walls Gallery is geanalyseerd, is het meest representatief. De tweede 

enquête onder potentiële jonge kunstkopers heeft helaas te weinig respondenten opgeleverd, 

waardoor de resultaten met enige nuancering moeten worden gelezen. Toch zijn er bruikbare 

resultaten uit deze enquête gekomen, vooral met betrekking tot de associatie met en de drempel 

van een galerie.  

De laatste onderzoeksgegevens zijn verkregen tijdens een bezoek aan het symposium van de NGA  

De Galerie: Shaken, stirred & extended. Verschuivingen binnen het traditionele galeriemodel en 

daarbuiten. Het was een leerzaam symposium met raakvlakken met mijn eigen onderzoek. Op het 

symposium kwamen professionals uit de kunst- en galeriewereld aan het woord, waarbij ingegaan 

werd op de ontwikkelingen in de galeriebranche en de alternatieven voor de galerie in traditionele 

vorm.  

 

Ik heb geprobeerd op een inspirerende manier mijn scriptie uit te werken. In de museale wereld 

wordt al veel ingezet op het bereiken van de jongere generatie. Het is belangrijk, dat deze groep 

meer door de galeriewereld worden aangesproken. Het kopen van hedendaagse beeldende kunst is 

op de eerste plaats een commerciële aangelegenheid, maar ook vanuit museaal oogpunt is het 

belangrijk dat kunst gekocht wordt door particulieren. Hedendaagse kunst is het toekomstige 

cultureel erfgoed dat mogelijk gemusealiseerd wordt.  
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Bijlage 1 – Interview Julia van der Meer 
 

Het concept van de Mini | Galerie 

Het interview met Julia van der Meer vond plaats op dinsdag 2 juli 2013. Julia van der Meer is de 

eigenaresse van de Mini | Galerie. In 2011 is zij tijdens haar studie Cultuurwetenschap begonnen met 

het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen vanuit haar kleine appartement in het centrum van 

Amsterdam. Nadat haar huisgenote wegging, kwam er ruimte in het appartement vrij. Via haar 

vriend die kunstenaar is (hij maakt deel uit van het kunstenaarsduo Graphic Surgery), kent zij veel 

kunstenaars. Zo ontstond het idee de woonkamer van haar appartement tijdelijk ter beschikking te 

stellen aan drie bevriende kunstenaars. Sindsdien is de woonkamer drie keer een week lang 

veranderd in een tijdelijke galerie. Julia legt dit als volgt uit: ‘Alle meubels worden dan uit de 

woonkamer gehaald en zo wordt de ruimte echt als een galerie gepresenteerd.’ Daarnaast heeft de 

Mini | Galerie de afgelopen tijd deelgenomen aan drie kunstbeurzen in Nederland: de Affordable Art 

Fair en de KunstRai in Amsterdam en in Rotterdam aan de Raw Art Fair.  

 

De eerste editie van de Mini | Galerie exposeerde alleen kunst onder de 100 euro, bij de edities die 

volgden draaide het ook om de betaalbaarheid van de kunstwerken. In het interview geeft Julia aan 

dat hier bewust voor gekozen is: ‘Het was echt de bedoeling het zo goedkoop te houden.’ Er worden 

daarom zeefdrukken (deze worden in oplage gemaakt) en kleine formaat werken verkocht. 

Daarnaast wordt er bij een expositie gezamenlijk met de kunstenaars een boekje (of bij de tweede 

editie van de Mini | Galerie waren het ansichtkaarten) uitgegeven voor een bedrag van onder de  

10 euro, als een soort kleine catalogus. Julia: ‘Je merkt dat mensen dat erg leuk vinden. Je komt 

ergens in iemands huiskamer, er is gratis drank en als een soort van goodwill neem je toch even zo’n 

boekje mee.’ 

De kunstenaars die exposeren, kiest Julia uit op basis van wat haar aanspreekt, maar het moet 

telkens weer vernieuwend werk zijn. Samen met de kunstenaar worden de exposities ingericht. Ze 

vertelt hierover: ‘Ik vind het belangrijk dat de kunstenaars betrokken zijn en dat er een duidelijke 

samenwerking is tussen galeriehouder en kunstenaar.’ Het opbouwen van een vertrouwensband met 

een kunstenaar is in het galeriewezen erg belangrijk.  

Tot nu toe zijn er drie succesvolle edities van de Mini |Galerie geweest en in september 2013 

verandert voor de vierde keer haar appartement in een tijdelijke galerie.  

 

De actualiteit in de galeriebranche  

Nadat mij helder is geworden wat het concept van de Mini | Galerie precies inhoudt, leg ik Julia de 

ontwikkeling voor dat kunstenaars steeds ondernemender worden en daardoor een beetje van het 

galeriewezen afkomen te staan. Als voorbeeld noem ik dat er kunstenaars zijn, die hun kunst zelf via 

Facebook verkopen of dat sommige kunstenaars steeds vaker in horecagelegenheden gaan 

exposeren. Zij bevestigt dit en merkt ook dat kunstenaars om haar heen tegenwoordige actiever zijn. 

In het verleden waren kunstenaars fulltime met het vak bezig en ze hadden niet echt de behoefte 

zelf kunst te verkopen. Nu werken kunstenaars er vaak nog bij om rond te kunnen komen en daarbij 

verkopen ze ook zelf weleens hun kunst, bijvoorbeeld via Facebook. Wanneer ik Julia vervolgens 

vraag of zij denkt dat hierdoor de toekomst van galeriewezen onzeker wordt, zegt zij het volgende: 

‘Toch denk ik dat deze ontwikkeling het nooit helemaal zal overnemen. De galerie zal altijd wel nodig 

blijven. Ik denk dat weinig kunstenaars de eigenschappen beschikken die je moet hebben om een 



101 
 

galerie te houden. Als je echt ver wilt komen als kunstenaar, lukt het niet alleen. De meeste 

kunstenaars die groot zijn, hebben echt een galerie achter zich staan als promotieboost.’ 

Van buiten de kunstwereld wordt ook weleens getwijfeld aan de rol van de galeriehouder. Ook Julia 

krijgt regelmatig de vraag waarom zij de helft van een kunstverkoop ontvangt. Vaak weten zij niet 

wat galeriehouders voor hun kunstenaars doen: ‘Galeriehouders offeren veel op voor hun 

kunstenaars, ze steken een hoop tijd en energie in hen.’ Voor deelname aan een kunstbeurs kan een 

kunstenaar dan ook niet zonder een galerie. De kosten om op een beurs te staan, zijn namelijk 

enorm. ‘Veel kunstenaars vinden het überhaupt niet leuk een hele week op een beurs te moeten 

staan,’voegt Julia er nog aan toe.  

 

De Mini | Galerie is opgericht midden in de economische crisis. Dat de crisis ook is uitgebroken in de 

kunstmarkt, is een veel besproken onderwerp in de media. Toch laat Julia blijken, dat zij er niet 

zoveel van merkt dat er echt een crisis gaande is. Volgens haar komt het meer door het typische 

Nederlandse kunstklimaat. Zij legt dit als volgt uit: ‘Het is eerder Nederlands dat mensen 

terughoudend zijn met het kopen van kunst, dan dat het echt aan de crisis ligt. Wat ik ook hoor, is 

dat Nederlanders conservatief zijn in het kunst kopen, en vooral bij het uitgeven van hoge bedragen, 

hebben zij zoiets van waarom zou je zoveel geld willen uitgeven aan kunst. Als je kijkt naar 

bijvoorbeeld Parijs daar loopt de kunstmarkt nog goed en wordt er nog veel geld aan kunst 

uitgegeven.’ 

 

De jonge kunstkopers  

Het publiek dat de Mini | Galerie bezoekt, blijkt goed aan te sluiten bij mijn afstudeeronderzoek naar 

jonge kunstkopers. Kunstkopers in de leeftijd van 25 en 45 jaar oud zijn ook de belangrijkste 

doelgroep van de Mini | Galerie. Julia zegt hierover het volgende: ‘Bijna al mijn kopers zijn in die 

leeftijdscategorie, er zijn weinig mensen die veel ouder zijn. Eerst waren het vooral vrienden en 

vrienden-van-vrienden die de exposities bezochten, maar deze groep heeft zich steeds meer 

uitgebreid.’ Het concept van de Mini | Galerie past dus goed bij jonge mensen die voor het eerst een 

kunstwerk willen kopen. Als reden hiervoor geeft Julia aan, dat het komt doordat zij zelf ook in de 

leeftijdscategorie van jonge kunstkoper valt en daardoor zijn mensen sneller geneigd naar binnen te 

stappen en iets te kopen. ‘De Mini| Galerie is eigenlijk ontoegankelijk omdat het in mijn woonkamer 

is waar je niet zo snel naar binnen loopt, maar daardoor is het ook wel weer toegankelijk omdat het 

iets persoonlijks heeft.’ Die persoonlijk relatie met de koper is erg belangrijk om een 

vertrouwensband op te bouwen, zodat een koper in de toekomst nog eens terug komt om kunst te 

kopen. Julia noemt het een soort halve vriendschap die wordt opgebouwd met een kunstkoper. 

Omdat de Mini | Galerie nog niet heel lang bestaat, is het belangrijk om een vaste kring rondom de 

galerie te creëren. Julia geeft aan dat zij hier nu veel mee bezig is.  

 

Bij de Mini | Galerie is de drempel voor jonge kunstkopers om naar een galerie te gaan en kunst te 

kopen dus minder sterk aanwezig. Dit komt door de betaalbaarheid van de kunst en de persoonlijke 

sfeer die de woonkamergalerie uitstraalt. ‘Het is totaal anders dan de angstaanjagende gangbare 

galerieruimte waar jonge kunstkopers zich vaak niet serieus voelen genomen,’ verklaart Julia.  

Toch doet Julia voor de promotie van een expositie er alles aan om nog meer jonge kunstkopers te 

bereiken. Ze benadert daarvoor blogs omdat deze vaak ook door jonge mensen gerund worden, ze 

laat flyers drukken die verspreid worden in Amsterdam, ze zorgt ervoor dat haar kunstenaars de 

expositie promoten en daarnaast promoot ze actief op de Facebook-pagina van de galerie.  
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Maar ze voegt daaraan wel toe, dat het vooral belangrijk is dat de mensen die op een expositie 

afkomen geïnteresseerd zijn in kunst: ‘Je moet kunst willen kopen, het ligt eraan waar iemand 

zijn/haar prioriteiten legt.’ Maar als iemand eenmaal de eerste stap heeft genomen om een 

kunstwerk te kopen, hoe klein het werk ook is, dan wordt je al gauw erdoor aangestoken. Als laatste 

geeft Julia aan: ‘Je hoeft niet veel geld te hebben, uiteindelijk kan iedereen kunst kopen.’ 

  

De uitwerking van dit interview is akkoord bevonden door Julia van der Meer op 8 juli 2013.  
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Bijlage 2 – Interview Ricardo Burgzorg 
 

Het concept van My first Art Collection  

Het interview met Ricardo Burgzorg vond plaats op woensdag 31 juli 2013. Ricardo Burgzorg is de 

initiatiefnemer en de directeur van de stichting My first Art Collection (afgekort MfAC): een 

trainingsprogramma dat mensen kennis laat maken met de verschillende kanten van het verzamelen 

van hedendaagse beeldende kunst. MfAC is ontstaan doordat de heer Burgzorg en zijn vrouw  

(Jet van Overeem, hoofd-conservator Educatie bij het Gemeentemuseum Den Haag) regelmatig bij 

hen thuis etentjes organiseerden voor vrienden. Beide zijn zij enthousiaste kunstverzamelaars, in hun 

woning hangen talloze kunstwerken. Tijdens de etentjes toonden hun vrienden altijd veel interesse 

in de kunstverzameling, maar de meesten kochten zelf geen kunst. De heer Burgzorg realiseerde zich 

toen: ‘Veel vrienden kochten nooit kunst, terwijl zij wel de goede leeftijd hebben, hoogopgeleid zijn, 

en maatschappelijk succesvol zijn. De doelgroep waarvan je dus denkt dat zij ook kunst kopen.’ Bij 

zijn vrienden is hij vervolgens nagegaan waarom zij geen kunst kopen. Daaruit kwamen de volgende 

twee redenen: ‘Ze zijn wel geïnteresseerd, maar ze weten niet hoe ze kunst moeten kopen en ze 

hebben te weinig tijd om het allemaal zelf uit te gaan zoeken.’ Ook vroeg hij hen wat zij er van 

zouden vinden als hij iets ging organiseren om hen kennis te laten maken met het kopen van kunst. 

‘Omdat zij ja zeiden, zouden zij hoogstwaarschijnlijk niet de enige zijn,’ zodoende ontstond het idee 

een trainingsprogramma te ontwikkelen voor het kopen van hedendaagse beeldende kunst.  

 

Vervolgens is het idee uitgewerkt tot het plan voor het oprichten van My first Art Collection. In het 

interview geeft de heer Burgzorg aan, dat hij tijdens het schrijven van dit plan voor zichzelf duidelijke 

voorwaarden had gesteld: ‘Het programma mag geen lezingencyclus worden, het is belangrijk dat de 

deelnemers op de verschillende locaties komen waar kunst gekocht kan worden en de deelnemers 

moeten kennis op doen vanuit de ogen van verschillende professionals. Zij moeten niet door mijn 

ogen naar kunst gaan kijken.’ Daarnaast bevatte het plan drie duidelijke doelstellingen.  

1. Hoe gaan wij zorgen dat er veel meer mensen kunst kopen. 

2. Hoe gaan wij deze groep (geformuleerd als: 30 - 45 jaar, hoogopgeleid en maatschappelijke 

succesvol) wijzen op hun verantwoordelijkheid voor ons gezamenlijk cultureel erfgoed.  

3. Het programma richt zich op hedendaagse beeldende kunst, de deelnemers leven in dezelfde 

wereld waarin kunstenaars kunst creëren. Zij zijn in de gelegenheid hen te bevragen, zij zijn 

beide onderdeel van de huidige maatschappij.  

 

Nadat het plan klaar was, is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep en de 

sector. In deze fase is samengewerkt met binoq antana (een organisatie die jonge professionals 

opleidt tot bestuurlijke functies bij culturele instellingen). Zo kon er bij een grote groep mensen 

nagegaan worden wat zij van het plan van MfAC vonden. Ook is getoetst of er voldoende 

belangstelling was onder eventuele partners uit de kunstwereld. ‘Iedereen stond te juichen en vond 

het een goed plan,’ vertelt de heer Burgzorg. Door het grote enthousiasme is in 2007 het eerste 

trainingsprogramma van MfAC in Amsterdam van start gegaan. Daarna heeft het programma zich 

uitgebreid naar Den Haag, Rotterdam en Arnhem.  
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Het trainingsprogramma  

De rode draad van het trainingsprogramma formuleert de heer Burgzorg als volgt: ‘Het leren kijken 

door de ogen van verschillende professionals en te articuleren wat je ziet. Pas als je bewust bent van 

wat je ziet, kan je je eigen smaak ontdekken.’ In programma van MfAC wordt de ontwikkeling van 

een eigen smaak sterk gestimuleerd: ‘De deelnemers moeten het vertrouwen krijgen in wat zij zien, 

veel kijken naar en praten over kunst en niet bang zijn kunstinstellingen te bezoeken. En waar het 

moment daar is, kunst te kopen.’ Het programma biedt dus een soort houvast, waardoor 

kunstliefhebbers de stap zetten ook daadwerkelijk kunst te gaan kopen. ‘Het geeft hen een duw die 

wereld in de te gaan en op pad te gaan,’ voegt de heer Burgzorg eraan toe.  

 

Om zo goed mogelijk een eigen smaak te ontdekken, gaan de deelnemers tijdens het 

trainingsprogramma daarom langs bij de verschillende locaties die te maken hebben met het 

presenteren en kopen van beeldende kunst. Zo maken zij kennis met diverse professionals uit de 

kunstwereld. De heer Burgzorg legt uit waar de groep langs gaat: van de plek waar kunstenaars 

worden opgeleid tot en met het eindstation waar de kunst gemusealiseerd is, de musea. ‘Alles wat 

daar tussenin zit, komt in het programma aanbod: de kunstopleidingen, galeries, verzamelaars, 

artotheken (kunstuitlenen), veilinghuizen, kunstbeurzen, musea en ook de fiscale kant van het kopen 

van kunst wordt belicht.’ 

 Voor het komend seizoen kunnen deelnemers zich aanmelden voor twee verschillende 

trainingsprogramma’s: Deluxe of Compact. Het Deluxe programma bestaat uit 12 bijeenkomsten, in 

deze opzet is MfAC ook begonnen. Vanaf september begint het Compact programma dat bestaat uit 

vier bijeenkomsten die georganiseerd worden in samenwerking met een kunstbeurs in Nederland (in 

september is dat met USEEN Photo Fair Amsterdam). Als reden waarom er nu ook een korter 

trainingsprogramma wordt gegeven, vertelt de heer Burgzorg: ‘We merkten dat vaak mensen het 

programma te lang vonden, daarom hebben we het Compact programma ontwikkelt waar je in een 

korte tijd iets heel specifieks leert, waarbij het programma gelinkd wordt aan een kunstbeurs.’ 

 

Als ik de heer Burgzorg daarna vraag wie dan precies de mensen zijn die zich aanmelden voor een 

deelname aan het trainingsprogramma, blijkt dat deze groep erg divers is en in allerlei 

beroepssectoren werkzaam zijn. Sommige deelnemers hebben nog nooit kunst gekocht en andere 

deelnemers verzamelen al kunst maar volgen het programma om hun blik te verbreden. Als 

voorbeeld noemt hij dat een deelnemer een keer tijdens een bezoek aan een verzamelaar vroeg of je 

zomaar een galerie kunt binnenstappen zonder een kunstwerk te kopen. De heer Burgzorg: ‘Dat zijn 

allemaal houdingen en aannamen die onder andere vermijden dat mensen een galerie binnen 

stappen.’ 

Wat de deelnemers wel gemeen hebben, is dat de meeste in de leeftijd van 30 - 45 jaar oud zijn. De 

leeftijdsgroep waar ook mijn afstudeeronderzoek op gericht is. Er zijn ook wel oudere deelnemers 

maar deze zijn in de minderheid, de heer Burgzorg: ‘Hoogstwaarschijnlijk spreekt het 

trainingsprogramma en de naam ervan deze groep het meeste aan.’ Om een grotere bekendheid 

onder de doelgroep te creëren, gaat MfAC voor het komend seizoen een samenwerking aan met de 

ING. Via de Rentepuntenwinkel van de ING kan met korting deel worden genomen aan het Compact 

programma. ‘Wij hebben niet de Marketing en PR om de hele wereld te laten weten dat we bestaan, 

dus moesten we hierin slim zijn. Door de samenwerking met ING kunnen we een grotere groep 

bereiken,’ vertelt de heer Burgzorg.  
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Een nieuwe groep potentiële kunstverzamelaars  

De grote vraag is natuurlijk of de deelnemers door het trainingsprogramma van MfAC ook 

daadwerkelijk de stap nemen kunst te gaan kopen. De heer Burgzorg bevestigt dit meteen: ‘Wij 

hebben gemerkt dat zelfs tijdens het trainingsprogramma sommige deelnemers al kunst gaan kopen. 

Maar wat voorop staat na zoveel jaar is dat je iets geopend hebt en dat gaat nooit meer dicht.’ Een 

deelname aan MfAC verlaagd dus onder de deelnemers de drempel om kunst te kopen en zorgt er 

ook voor dat zij blijven kopen: ‘Het is een nieuwe groep potentiële kunstverzamelaars.’ 

 

De kunstwereld is wakker geschut  

Nadat de heer Burgzorg mij uitgebreid heeft verteld over het trainingsprogramma van MfAC, breng ik 

een onderwerp naar voren waar de gehele kunstwereld mee te maken heeft: de economische crisis. 

De heer Burgzorg vertelt, dat MfAC de crisis heeft gemerkt (er was sprake van een afname van het 

aantal aanmeldingen), maar op dit moment schrijven weer meer mensen zich in voor het 

trainingsprogramma. Bovendien vertelt hij dat door de crisis verschillende veranderingen in de 

kunstwereld hebben plaatsgevonden: ‘De crisis heeft te weeg gebracht dat iedereen is wakker 

geschut en is gaan nadenken hoe ga ik in de toekomst ondernemen om niet afhankelijk te zijn van 

overheidsfinanciering.’ Ook in de galeriewereld is men gaan nadenken wat de beste manier is om 

kunst te verkopen nu particulieren en musea minder kunst kopen. Vooral de generatie jonge 

galeriehouders is veel ondernemender en onderzoekt de verschillende mogelijkheden om kunst te 

verkopen. De heer Burgzorg legt uit, dat dit ook te maken heeft met een verschuiving die plaats heeft 

gevonden in de gehele kunsthandel: ‘Veilinghuizen hebben een deel van de werkzaamheden van de 

galeries overgenomen. Damien Hirst verkoopt bijvoorbeeld zijn kunst niet via een galerie, maar veilt 

de werken gelijk via een veilinghuis.’ Daaraan voegt hij toe, dat het voor galeries belangrijker is 

geworden deel te nemen aan kunstbeurzen, niet alleen aan kunstbeurzen in Nederland maar ook 

internationaal. ‘Een groot deel van de verkoop gebeurt nu via de beurzen, het publiek brengt liever 

een bezoek aan een beurs omdat zij daar op één plek heel veel kunnen zien. Zo hoeven zij niet veel 

tijd te besteden om allerlei galeries in de gaten te houden en langs te gaan.’ 

 

Qua oppervlakte de meeste kopers ter wereld  

In een vorig interview (met Julia van der Meer, eigenaresse van de Mini|Galerie) kwam naar voren, 

dat de Nederlandse kunstmarkt het niet alleen door de crisis moeilijk heeft, maar ook door het 

conservatieve kunstklimaat in Nederland. Zij was van mening, dat Nederlanders terughoudender zijn 

met het kopen van kunst in vergelijking met het buitenland. Wanneer ik de heer Burgzorg vraag wat 

zijn visie is over een conservatief Nederlands koopklimaat, spreekt hij dit tegen: ‘Nederland is een 

klein land, maar qua oppervlakte hebben wij de meeste kunstkopers ter wereld, dus zo conservatief 

zijn wij niet.’ Maar hij is wel van mening, dat is ook een van de redenen waarom hij met MfAC is 

begonnen: ‘Er is een hele grote groep in Nederland die latent geïnteresseerd is, maar niet wordt 

aangesproken. Ik denk dat er nog een grote markt open ligt.’  

 

Vervolgens laat de heer Burgzorg wel blijken, dat Nederlanders vaak zodra je het over het kopen van 

kunst hebt, gelijk zeggen dat zij niet zoveel geld hebben: ‘Maar het gaat helemaal niet om het 

hebben van veel geld. Je kunt ook verschillende soorten kunst kopen in verschillende technieken. 

Drukwerk (werk in oplage) is goedkoper dan een origineel.’ Of waar hij zelf ook weleens kunst koopt, 

is op eindexamenexposities van de kunstacademies. Hier kan betaalbare kunst gekocht worden van 

jonge kunstenaars, alleen weinig kunstliefhebbers weten dit.  
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‘Ik vind eigenlijk ook dat de kunstacademies wervender moeten zijn om meer mensen daar naar toe 

te trekken: kom kijken want je kunt hier kunst kopen voor een redelijk betaalbaar bedrag,’ voegt de 

heer Burgzorg eraan toe.  

Wat beginnende kunstkopers ook kunnen doen, is eerst een kunstwerk lenen. Zelf is hij ook zo 

begonnen: ‘Ik heb mijn eerst kunstwerk bij een artotheek gekocht. Je hoeft niet direct een kunstwerk 

te kopen. Je kunt het ook gaan lenen en kijken wat het met je doet thuis aan de wand en dan kun je 

op een gegeven moment beslissen of je het koopt of niet.’ Het huren van kunst is bijzonder in de 

wereld, artotheken zijn een typisch Nederlands fenomeen.  

 

Toekomst: online verkoop, tijdelijke exposities en kunstmanagers  

Op de website van MfAC kunnen deelnemers van het trainingsprogramma een persoonlijke pagina 

aan maken en informatie over hen zelf en de kunst die zij kopen, posten. Deelnemers maken zo met 

elkaar kennis en blijven na het programma van elkaar op de hoogte. Ook de docenten van de 

bijeenkomsten (de professionals uit het werkveld) kunnen zo zien met wie zij te maken krijgen. Zelf 

maken zij ook een pagina aan zodat de deelnemers weten bij wie zij langs gaan. Dit concept lijkt op 

Independent Collectors: een online community waar jonge verzamelaars van over de hele wereld hun 

collectie presenteren met de gedachte zo hun collectie te democratiseren en nieuwe kopers over de 

drempel te halen. Ik vraag de heer Burgzorg wat hij van deze vergelijking vindt en of dit soort online 

platforms in de toekomst zal toenemen. Hij vertelt: ‘Independent Collectors is qua interactiviteit 

vergelijkbaar met de website van MfAC, maar wij zijn nationaal gericht rondom het 

trainingsprogramma en zij internationaal.’ Zelf is hij ook lid van Independent Collectors en geeft aan 

dat dit platform ook de mogelijkheid geeft andere verzamelaars in het buitenland te ontmoeten: ‘Stel 

je gaat bijvoorbeeld naar Duitsland, dan kijk je op de website waar een verzamelaar woont en kun je 

een afspraak maken elkaar te ontmoeten en de collectie te bekijken.’ Daarna vraag ik hem of hij 

verwacht dat online communities in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat jonge kunstkopers 

actiever worden. Hij antwoordt hierop: ‘Ik denk dat dit soort communities sterker zullen worden op 

het moment dat kunst via internet verkocht zal worden. We vinden het nu nog niet normaal kunst 

online te kopen. We gaan het liefst het werk ergens fysiek zien in een galerie of op een beurs.’  

Deze omslag om kunst via internet te kopen en verkopen gaat inderdaad nog moeizaam. De jongere 

generatie gaat hier wel al makkelijker mee om, maar ook de galeries kunnen ervoor zorgen dat 

online verkoop toeneemt: ‘Galeries moeten daarin stappen nemen, ik ken geen galerie die de gehele 

collectie dat zij in stock heeft met prijs en al online heeft staan. Ze hebben soms wel wat online 

staan, maar als je wilt weten wat ze allemaal in stock hebben, moet je de galerie bellen of even langs 

gaan.’ 

Wat in de toekomst in ieder geval steeds meer zal ontstaan, zijn volgens de heer Burgzorg de pop-up 

galeries. Hij verwacht dat er steeds meer tentoonstellingen komen die zich op een tijdelijke locatie 

vestigen. ‘Je zult het straks bijvoorbeeld zien op hotelkamers, op de gekste plekken zullen tijdelijke 

exposities komen,’ vertelt hij. Als laatste geeft hij nog aan dat ook art agencies belangrijker gaan 

worden. Een art agency is een agentschap die beeldende kunstenaars vertegenwoordigt: ‘Het zijn 

managers van kunstenaars. Dit zal in de toekomst steeds groter worden.’ 

 

De uitwerking van dit interview is akkoord bevonden door Ricardo Burgzorg op 19 augustus 2013.  
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Bijlage 3 – Interview Lotte Godfroy  
 

Fair manager bij de Affordable Art Fair Amsterdam 

Het interview met Lotte Godfroy vond plaats op donderdag 5 september 2013. Lotte Godfroy is  

fair manager bij de Affordable Art Fair in Amsterdam: een kunstbeurs voor betaalbare, hedendaagse 

beeldende kunst. In 2008, tijdens haar studie Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie, werkte 

zij als stagiaire bij het Amsterdamse team van de Affordable Art Fair (kortweg AAF). Na haar 

afstuderen kon zij er blijven werken en sindsdien is zij samen met de fair director, Sebastiaan Kuijk, 

verantwoordelijk voor de organisatie van AAF Amsterdam.  

Sebastiaan Kuijk is als directeur het gezicht van beurs en daarnaast verantwoordelijk voor de 

financiën en de pr & marketing. Lotte begeleidt als fair manager vooral de inhoud van de beurs: ze 

regelt de contacten met de galeries en het inschrijvingsproces voor een deelname die daarna volgt. 

Daarbij is zij verantwoordelijk voor de sales en de ontwikkeling van de catalogus.  
 

Laagdrempelig kunst verkopen  

De AAF in Amsterdam maakt deel uit van de internationale beursorganisatie van de  

Affordable Art Fair die in Engeland is opgericht door Will Ramsay. In 1996 opende hij in Londen de 

galerie Will’s Art Warehouse. Hier verkocht hij werken van onbekende kunstenaars met het idee 

laagdrempelige kunst te verkopen. Lotte vertelt: ‘Will Ramsay had het gevoel dat de kunstwereld 

vooral toegankelijk was voor rijkere mensen. Dat viel hem erg tegen en hij wilde dit met zijn galerie 

veranderen.’ Will’s Art Warehouse was een enorm succes en veel jonge mensen kwamen erop af. 

Daarom besloot hij in 1999 samen met bevriende galeries de Affordable Art Fair op te richten. Deze 

beurs werd eerst in het Battersea Park (gelegen ten zuiden van Londen) gehouden en later uitgebreid 

naar Hampstead (gelegen ten noorden van Londen). Beide edities van de AAF waren een succes met 

hoge bezoekersaantallen en er werd veel kunst verkocht. Dit leidde er tot dat de AAF internationaal 

ging uitbreiden naar verschillende steden, zoals New York, Mexico City, Brussel, Hamburg, Milaan, 

Stockholm en Hong Kong. In 2007 is de eerste AAF in Amsterdam gehouden. Vanaf dat moment vindt 

ieder jaar met succes een editie in de hoofdstad plaats.  

In 2014 breidt de AAF ook voor het eerst in Nederland uit. Het Amsterdamse team gaat de AAF in 

Maastricht organiseren. Lotte vertelt, dat voor deze uitbreiding is gekozen omdat: ‘In de omgeving 

van Brabant en Limburg zitten veel galeriehouders die niet naar Amsterdam kunnen komen. Ook zijn 

er in deze omgeving veel kunstliefhebbers met geld, maar voor hen is de TEFAF onbetaalbaar. De 

AAF kan een goede tegenhanger worden.’ 

 

De board in Londen 

Het hoofdkantoor in Londen (de board) zoekt voor elke stad waar de AAF georganiseerd wordt een 

lokaal team. ‘Zij spreken de taal en kennen de galeries het beste. Zo kan een zo goed mogelijke band 

ontstaan met de deelnemers en het publiek. Dit nauwe contact is erg belangrijk,’ geeft Lotte aan.  

Het Amsterdamse team heeft de vrijheid zelf te bepalen welke galeries zij selecteert voor de 

beursdeelname. Vanuit de board worden de financiën en de manier waarop standaardonderdelen 

van de beurs (zoals de inschrijfformulieren) geregeld.  

Daarnaast houdt de board in de gaten of het concept van de AAF: een prijsstandaard voor kunst tot 

maximaal 5.000 euro (in de Verenigde Staten 7.000 dollar) en het verkopen van kunst van levende 

kunstenaars, wordt gewaarborgd. Lotte vertelt, dat ze hieraan consequent moeten blijven en niet 
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vanaf moeten wijken: ‘Je hebt hierbij wel een orgaan nodig die daarboven hangt en in de gaten 

houdt dat overal hetzelfde concept wordt uitgedragen.’  

 

Verhuizing van West naar Noord Amsterdam 

In oktober 2013 (31 oktober t/m 3 november 2013) wordt alweer de 8e editie van de AAF in 

Amsterdam georganiseerd. Dit keer niet in de Gashouder van de Westergasfabriek, maar in de 

Kromhouthal aan het IJ in Amsterdam-Noord. Lotte laat blijken, dat voor deze nieuwe locatie is 

gekozen om verschillende redenen. ‘We moeten blijven verfrissen. De laatste jaren zijn veel nieuwe 

kunstbeurzen uit de grond gestampt en hiermee moet je blijven concurreren. Je kunt er niet van 

uitgaan omdat wij al zo lang bestaan en het al zoveel jaren goed doen, dat je er verder niks moet 

veranderen. Je moet fris en hip blijven om ervoor te zorgen dat mensen blijven komen.’  

Ook zijn de parkeermogelijkheden in Noord beter. Galeriehouders en bezoekers konden bij de 

Gashouder namelijk lastig hun auto kwijt. ‘Wij willen uitstralen dat mensen meteen hun gekochte 

kunst kunnen laten inpakken en meenemen. Maar als mensen al niet eens hun auto kunnen 

parkeren, kunnen wij niet echt uitstralen dat wij makkelijk en toegankelijk zijn,’ zegt Lotte. Daarnaast 

merkte de AAF, dat door de crisis galeries het moeilijk hebben. Door te verhuizen naar de nieuwe 

locatie kan zij ook de galeriehouders tegemoet gekomen: ‘We hebben hierdoor onze standprijs iets 

kunnen laten zakken.’  

 

Tweeverdieners met interesse in lifestyle  

De AAF richt zich op de doelgroep van 35/40 jaar tot maximaal 45/50 jaar oud. Lotte geeft aan dat de 

AAF in de begin jaren gericht was op de leeftijd tussen de 25 en 35 jaar oud, maar dat deze leeftijd 

langzaam iets naar boven is verschoven: ‘Dat zijn namelijk de echte kunstkopers. Je hebt natuurlijk 

ook jonge kopers (25 – 35 jaar), maar die hebben niet het budget om een duur kunstwerk aan te 

schaffen. De jongere kopers kopen vaak zeefdrukken van 300/400 euro. Hier moeten zij ook zeker 

niet mee gaan ophouden, maar deze groep is niet de grootste groep kunstkopers, die zijn iets ouder.’ 

De AAF houdt ieder jaar ook een publieksonderzoek onder de bezoekers van de beurs om beter 

inzicht te krijgen in hun doelgroep. Daaruit blijkt, dat de kunstkopers op de AAF vaak net 

samenwonende stellen zijn met of zonder kinderen. ‘Het zijn tweeverdieners die bezig zijn met 

lifestyle en nadenken over de inrichting van hun huis. Daarbij horen mooie meubels en zij willen ook 

iets aan de muur wat meer is dan IKEA,’ voegt Lotte eraan toe. Maar ook Lotte merkt, dat deze groep 

het lastig vindt een galerie binnen te stappen en moeilijk vindt iets te vragen. Het idee één-op-één te 

staan met de galeriehouder in een witte, steriele ruimte zorgt ervoor dat mensen minder snel naar 

binnenstappen. Een kunstbeurs kan daarom voor hen laagdrempeliger zijn. Lotte: ‘Een beurs heeft 

iets gezelligs. Je kunt er een heel dagje van maken: je kunt er lunchen of dineren, een workshop 

volgen, kunst kijken en eventueel aanschaffen. Ook ben je niet de enige, er lopen nog zoveel andere 

mensen rond.’ Bovendien sluit een kunstbeurs goed aan bij de lifestyle van deze groep kunstkopers. 

Tegenwoordig hebben mensen minder tijd om allerlei galeries af te gaan, op een beurs heb je echter 

alles compact bij elkaar.  
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Het promoten van de AAF  

Om hun doelgroep te bereiken, zet de AAF verschillende marketinginstrumenten in. Hiermee 

proberen zij ook vooral mensen te bereiken die nog niet de stap hebben genomen kunst te gaan 

kopen. De meeste kunstbeurzen adverteren in kunstkranten/kunsttijdschriften, maar degene die 

hierin kijken, lezen al over kunst en gaan al naar kunstevenementen. De AAF wil daarentegen ook de 

nieuwe onervaren kopers bereiken. Lotte vertelt, dat zij dit doen door: outdoor marketing in de stad, 

het plaatsen van advertenties in woon/lifestyle magazines (‘In dit soort bladen doen mensen 

inspiratie op voor de inrichting voor hun huis en bedenken dan ook dat ze nog wat aan de muur 

willen.’) en door samen te werken met een krant (voor de komende editie is dat het Parool).  

Wanneer ik Lotte vervolgens vraag of zij sociale media ook inzetten om de AAF te promoten, blijkt 

dat de AAF hier nog niet heel actief mee werkt, mede door tijdgebrek. Lotte: ‘Sinds 2 jaar zijn wij met 

sociale media bezig, maar wij zijn nog zoekende hoe wij dit het beste kunnen inzetten. Nu houden wij 

het klein en zijn alleen actief op Facebook en Twitter.’ 

 

Galeries hebben het zwaar  

Door de economische crisis hebben galeries het zwaar, ook de AAF merkt dit in het aantal 

inschrijvingen van de deelnemers. Toch heeft de AAF zelf de afgelopen jaren hun omzet maar 

minimaal zien dalen. Lotte legt dit als volgt uit: ‘2010 was het topjaar, er is toen ontzettend veel 

verkocht. In 2011 en 2012 zakte de omzet iets naar beneden, maar minimaal.’ Ze voegt er wel aan 

toe dat deze cijfers niet op alle galeries zijn te betrekken: ‘De ene galerie verkoopt helemaal niets en 

de andere galerie is na de opening al uitverkocht.’ De AAF probeert daarom een zo goed mogelijke 

koopsfeer te creëren. Hier draagt de inpakbalie ook aan bij: ‘Als mensen een ingepakt kunstwerk de 

deur uit zien gaan, krijgen zij het gevoel dat het hard gaat en dat zij ook nog wat moeten kopen 

voordat alles weg is,’ voegt Lotte er nog aan toe.  

Doordat galeries het zwaar hebben in deze economisch moeilijke tijden, gaan zij om hun inkomsten 

op peil te houden, hun assortiment uitbreiden. Ook Lotte ziet dit gebeuren: ‘Steeds meer galeries 

verzinnen er creatief dingen bij om mensen te blijven trekken, zoals een concept store of een shop-

in-shop met koffiebar.’ Daarnaast vertelt ze, dat galeries het zwaar hebben doordat kopers vaker 

kunst online aanschaffen om zo de kosten van een galerie te mijden. Onlangs is bijvoorbeeld Amazon 

zelfs gestart met het verkopen van kunst via internet. Toch denkt Lotte, dat deze ontwikkeling 

galeries niet helemaal zal laten verdwijnen: ‘Als we op een gegeven moment weer uit de crisis zijn, 

dan worden galeries ook weer belangrijk en komen ze terug. Kopers willen toch nog het liefst een 

kunstwerk in het echt zien voordat zij het aanschaffen. Online mis je ook de persoonlijke band tussen 

de koper en galeriehouder die is juist zo belangrijk.’  

 

Nederlanders zijn voorzichtigere kopers 

Als laatst breng ik ter sprake, net als in de vorige interviews (met Julia van der Meer en Ricardo 

Burgzorg), wat Lotte haar visie is op het Nederlandse kunstkoopklimaat. Lotte is van mening, dat 

Nederlandse kunstkopers in vergelijking met de kunstkopers in de andere steden waar de AAF 

georganiseerd, voorzichtiger zijn: ‘Nederlanders zijn iets voorzichtiger met het kopen van kunst. Wat 

wij hier meer zien, is dat mensen er een nachtje over willen slapen. Vrouwen komen bijvoorbeeld 

met een groepje vriendinnen naar de beurs en zien dan wat leuks. Thuis overleggen zij en in het 

weekend komen zij met hun man terug.’ Daarom krijgt iedere bezoeker bij de uitgang van de AAF 

gratis een her-intreebewijs. ‘Dat stimuleert dat mensen het gevoel dat ze het niet meteen hoeven te 

kopen, maar er nog over kunnen nadenken.’  
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In steden zoals Londen en Brussel geven kunstkopers op de AAF sneller hun geld uit. Wat Lotte 

opvalt, is dat in Londen duidelijk meer kunst wordt verkocht: ‘Kopers gaan daar makkelijker met drie 

kunstwerken de deur uit.’ In Brussel heb daarnaast ook nog veel mensen die contant een kunstwerk 

(aan)betalen, Lotte: ‘Ik denk dat als je 5.000 euro meeneemt naar een beurs, je het ook eerder 

uitgeeft dan wanneer je je pin of creditcard moet pakken. Ik weet alleen niet waarom zij meer cash in 

huis hebben.’ Nederland heeft dus wel degelijk een kunstkoopklimaat, maar vergeleken met de 

kopers in andere Europese steden trekken zij minder snel hun portemonnee en denken wat langer na 

over hun aanschaf.  

 

De uitwerking van dit interview is akkoord bevonden door Lotte Godfroy op 13 september 2013.  
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Bijlage 4 – Interview Alexander Ramselaar  
 

Bedrijfseconoom met een grote passie voor cultuur 

Het interview met Alexander Ramselaar vond plaats op woensdag 13 november 2013. Alexander 

Ramselaar is een 45-jarige kunstverzamelaar uit Rotterdam, die na zijn studie Bedrijfseconomie aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam werkzaam was in de financiële- en vastgoedsector. Gelijktijdig 

ontwikkelde hij een sterke passie voor cultuur. In 2012 richtte hij een eigen bedrijf op waar hij 

culturele instellingen ondersteunt op het zakelijke vlak. Hiermee combineert hij zijn passie voor 

cultuur met zijn kerncompetenties op het gebied van financiën en vastgoed.  

 

Zijn passie voor cultuur is inmiddels uitgegroeid tot een grote passie voor het verzamelen van kunst 

en hij heeft intussen een collectie opgebouwd van zo’n 150 werken. Zijn ouders kochten vroeger ook 

kunst, maar wel in een andere richting. 12 à 13 jaar geleden kocht Alexander zelf zijn eerste 

kunstwerk, een foto van Jean-Marc Spaans. Hij vertelt dat hij deze aankoop heel toevallig deed:  

‘Ik ging op een zaterdag de stad in en kwam dan altijd langs een galerie, waar ik vaak ook naar binnen 

keek. Ik vond het altijd een enorme drempel om naar binnen te stappen, maar op een gegeven 

moment zag ik echt een mooi werk. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het werk 

gekocht.’ 

Hiervoor kocht hij wel al eens design, maar zo legt hij uit: ‘Design houdt bij mij op als de functies 

vervuld zijn.’ Toch had hij niet verwacht dat na deze eerst aankoop meer kunstwerken zouden 

volgen. Op de eerste plaats kocht hij het werk omdat hij het mooi vond, maar toen hij er dagelijks 

naar keek, deed het werk meer met hem. Hij voelde een hele andere ervaring dan met design: 

‘Iedere dag kijk je weer op een andere manier naar het kunstwerk: het zet aan tot reflectie, tot 

nadenken en soms ook puur visueel genot. Kunst doet een ander appèl op je.’  

 

Je blikveld verbreden  

Met deze eerste kunstaankoop is Alexander de drempel over van één Rotterdamse galerie. Stap voor 

stap verbreedt hij zijn blikveld door bij meer galeries te gaan kijken. Eerst in andere Nederlandse 

steden, later komt hij ook bij galeries in het buitenland. Zo komt hij ook in contact met andere 

kunstverzamelaars. ‘In 3 à 4 jaar verbreed je blikveld en rol je er geleidelijk in. Automatisch volgen er 

ook nieuwe kunstaankopen,’ vertelt hij. Daarbij geeft hij aan dat hij in de begin jaren door zijn 

onbekendheid met het kunstaanbod en zijn onbevangenheid, de kunstwerken impulsief aanschafte. 

De laatste jaren kiest hij steeds bewuster, ondanks dat het aanbod door zijn ruimere blikveld groter 

is geworden: ‘Je bouwt meer kennis op over verschillende kunstenaars en tegelijkertijd heeft je 

portemonnee ook een bodem. Dat dwingt je te kiezen. Ik zie het als een soort reservoir dat je bij je 

draagt van kunstenaars die je raken en goed vindt. Maar waar je niet per se een werk van hebt.’  

Wat ook meespeelt, legt Alexander uit, is dat de gekte op de kunstmarkt waar vijf jaar geleden 

sprake van was verdwenen is: ‘Was jij het niet, dan was het wel iemand anders. Zeker bij een uniek 

werk moest je er snel bij zijn om het te kopen.’  

 

Kunst met de grote K en fotografie  

Inmiddels heeft hij een verzameling opgebouwd van zo’n 150 kunstwerken in verschillende stijlen 

van vooral beginnende kunstenaars, afkomstig uit Nederland en het buitenland. Zijn collectie bestaat 

uit: fotografie (‘Ik heb een zwak voor fotografie.’) en kunst met de grote K (‘Kunst dat grotere 

thema’s probeert te vatten.’). Alexander legt uit dat hij zich nu bewust is van het feit dat hij, heel 
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onbewust kunst heeft gekocht, binnen een bepaalde lijn. Als eerst komt het thema De mens in relatie 

tot zijn omgeving terug in zijn verzameling. Alexander: ‘Het gaat over hoe de mens omgaat met de 

natuur, de natuur beïnvloedt en soms ook wel vervuilt. Tegelijkertijd ook de kracht van de natuur, 

waarin de mens nietig is en onderdeel is van het vergankelijke proces.’ Daarnaast komt vooral bij 

fotografie, het thema De mens in relatie met zijn sociale omgeving terug. ‘Ik heb veel foto’s van 

mensen, je zou het portretten kunnen noemen. Maar het draait daar vaak om de relatie van de mens 

met zijn sociale omgeving en de veranderende omgeving,’ legt hij uit.  

Deze lijn in zijn verzameling sluit aan bij de reden dat Alexander kunst koopt. Die omschrijft hij als 

volgt: ‘Het is belangrijk dat de ziel van het werk mijn ziel weer raakt.’ Het kopen van kunst is voor 

hem dus niet puur een financiële investering, maar het werk moet hem persoonlijk raken: ‘Een werk 

moet uiterlijke zeggingskracht hebben, maar het mag ook confronteren en schuren. Dat is volgens 

mij ook de functie van kunst. Het is niet alleen maar mooi. Het is ook een reflectie op wat nu gaande 

is.’ Bij een aanschaf let hij wel op het totaal plaatje (bij welke galerie zit de kunstenaar en waar heeft 

hij geëxposeerd), maar zoals hij het zelf zegt, had hij anders moeten kopen als hij kunst als 

investering zou zien: ‘Dan had ik met mijn oren moeten kopen en niet met mijn hart.’ 

 

Tot vorig jaar hingen alle werken uit zijn verzameling verspreid door zijn woning. Sinds dit jaar heeft 

hij een deel niet meer opgehangen om meer rust te creëren en de werken meer te kunnen laten 

spreken. Deze rust had Alexander ervaren in de tentoonstelling The Traveller – A visual journey by 

Alexander Ramselaar in de TENT in Rotterdam (10 november 2012 - 13 januari 2013), waar een deel 

van zijn collectie tentoongesteld werd. Bij sommige werken is hij zich daardoor gaan afvragen of deze 

nog wel relevant zijn vanuit het perspectief van verzamelen. Maar tegelijkertijd vindt hij dat de 

werken die niet aan de muur hangen wel belangrijk zijn: ‘Deze werken zeggen wat over het pad dat ik 

heb afgelegd.’ 

 

Geld durven uitgeven aan kunst  

Alexander is begonnen met het kopen van kunst in de leeftijd van jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar). 

In het begin van het gesprek gaf hij al aan dat hij in het begin ook een drempel heeft ervaren om een 

galerie binnen te stappen. Hij legt uit dat dit deels te maken had met het stereotiepe beeld van een 

galerie (een norse man in een lege witte galerieruimte), maar de onbekendheid met de wereld was 

voor hem meer bepalend. Daarnaast geeft hij aan dat mensen het idee hebben, dat als ze naar een 

galerie gaan, ze over kunst moeten praten. Hij vertelt dat hij dit ook moeilijk vond: ‘Je ziet iets aan de 

muur dat je expressie zou moeten geven aan dat wat je ziet, wat je voelt. Dat is nog niet zo makkelijk, 

nog steeds niet. Als ik een werk voor het eerst zie, dan kan ik het niet onder woorden brengen.’  

Wat hem ook opvalt, is dat weinig mensen zich realiseren dat werken te koop zijn. Ze beseffen niet 

dat je kunst je huis binnen kunt halen. Kunst is ook wel prijzig, maar het belangrijkste is dat je geld 

durft uit te geven aan kunst: ‘Het gaat erom dat je die stap durft te zetten. Natuurlijk moet je er wel 

geld voor kunnen vrijmaken, in die zin is het een luxe. Maar mensen geven ook makkelijk veel geld 

uit aan bijvoorbeeld dure auto’s of reizen. Geld dat vervliegt en niet direct bijdraagt aan een 

immateriële groter geluk,’ vertelt Alexander. Daar voegt hij nog aan toe, dat ieder zijn geld op diverse 

manieren uitgeeft, maar volgens hem vinden mensen het soms moeilijk geld aan kunst uit te geven, 

omdat je in een kunstwerk iets van jezelf prijsgeeft.  
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Begonnen bij laagdrempelige galeries  

Wanneer Alexander mij heeft uitgelegd hoe hij de drempel tot galeries heeft ervaren, vraag ik hem 

vervolgens of hij een idee heeft hoe deze drempel verlaagd kan worden voor de jonge kunstkopers. 

Hij antwoordt hierop het volgende: ‘Ik ken galeries die daarin heel goed zijn, die een jonge schare 

van kopers aan zich weten te binden. En er zijn galeries die daaraan helemaal niks doen, wat ik ook 

helemaal begrijp vanuit hun programma gezien. Galeries die er goed in zijn hebben vaak 

laagdrempelige kunst, die vaak goedkoper is en waar je makkelijker voor valt.’ Zelf is hij ook bij dit 

soort galeries begonnen en gedurende zijn kunstkopercarrière is hij in aanraking gekomen met 

steeds meer galeries. Voor galeries is het van belang de groep mensen te bereiken die latent 

geïnteresseerd zijn in kunst. Daarbij is ook een rol weggelegd bij musea in de vorm van educatie en 

ook deels bij de overheid. ‘Ik ben altijd wel bezig geweest met cultuur en thuis ermee in aanraking 

gekomen. De stap was voor mij daardoor minder groot. Als ik nu om mij heen kijk, heb ik wel eens 

het gevoel dat bij veel mensen kunst en cultuur minder een rol speelt. Dit past ook bij de trend 

waarin alles ready made moet zijn,’ legt Alexander uit.  

 

Kopen van kunst minder diep geworteld in Nederlandse samenleving  

In Nederland zijn er veel mensen die latent interesse hebben in kunst en cultuur. Daardoor is er ook 

een minder grote groep actief op het gebied van het kopen van kunst. Volgens Alexander komt dit 

doordat Nederlandse kunstkopers in vergelijking met kunstkopers uit bijvoorbeeld België, Frankrijk of 

Duitsland minder ver ontwikkeld zijn op dit gebied: ‘Het zit daar veel dieper geworteld in hun genen 

en hun besef wat belangrijk is. Dat is ook te zien aan het galerieaanbod. Nederland heeft ook een 

goed aanbod, maar Nederlandse galeries moeten het ook veel hebben van buitenlandse kopers.’  

Dat de groep kunstkopers in Nederland klein is, kan ook komen door de beperkte particuliere 

initiatieven in kunst. Nederland heeft hierin een rijke traditie, maar tegenwoordig ontbreekt een 

geefcultuur (ook al heeft Nederland hierin goede regelingen). ‘Geven aan kunst en cultuur is niet 

ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij. Daar zijn we te calvinistisch voor, te berekenend. Mede 

komt dit ook doordat de overheid na de Tweede Wereldoorlog die rol nadrukkelijk naar zich heeft 

toegetrokken,’ legt Alexander uit. Zelf merkt hij dit ook met de Stichting C.o.C.a. (Stichting Collectors 

of Contemporary Art: stelt ieder jaar een werkbeurs beschikbaar aan een veelbelovende kunstenaar, 

geselecteerd door een curator. Het project dat hieruit voortkomt, wordt eigendom van de stichting) 

die hij heeft opgericht met een groep verzamelaars: ‘Ik merk dat mensen het niet begrijpen dat je 

geld geeft. Je bent het geld kwijt, maar dat vind ik helemaal niet erg. Je krijgt er heel veel geestelijke 

rijkdom voor terug.’ 

 

Bestaande galeriefunctie aangevuld met nieuwe vormen 

Als laatst breng ik in het interview ter sprake dat het galeriewezen in Nederland mede door de crisis 

onder druk staat. Galeriehouders twijfelen of de vorm waarin we een galerie nu kennen, nog wel de 

juist is. Er worden verschillende initiatieven genomen die hieraan invulling proberen te geven. 

Daarbij wordt soms buiten het kader van de fysieke galerieruimte getreden. Zo zijn er galeries die er 

voor kiezen alleen nog op beurzen te exposeren of op pop-up locaties, andere sluiten helemaal hun 

galerie en gaan verder als kunstagent. Daarnaast zijn de mogelijkheden om kunst online aan te 

schaffen enorm toegenomen.  

Toch verwacht Alexander dat in de toekomst de galerie in de fysieke vorm hoe wij het nu kennen, 

nog wel zal blijven bestaan, maar aangevuld wordt met andere modellen. Hij legt uit dat de huidige 

vorm een goed model qua werkverdeling is: de kunstenaar richt zich op zijn werk en de 
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galeriehouder regelt de verkoop en het netwerken. Maar hij denkt wel dat er de komende tijd nog 

behoorlijk wat galeries mee op zullen houden: ‘Er is minder geld, en dus minder vraag. De 

kunstwereld wordt ook steeds transparanter door internet. Als koper ben je steeds beter 

geïnformeerd. Aan de andere kant, er gebeurt zoveel tegelijkertijd, dat het niet bij te houden is en 

goed overzicht te behouden. Naast eigen waarneming wordt het goed selecteren van je bronnen 

steeds belangrijker om overzicht te houden. Een aantal programma’s van galeries volg ik daarom op 

de voet.’ 

Ook denkt hij dat de beurswereld zal veranderen, nu er de laatste tijd zoveel beurzen zijn 

bijgekomen. Hij ervaart zelf vaak dat de beurzen van nu compleet gefaciliteerde uitjes zijn geworden 

waarvoor je als verzamelaar wordt uitgenodigd: ‘De afgelopen 5 jaar is er een enorme gekte op de 

beurzen. Het zijn enorme sociale events geworden. Ik denk dat dat wel gaat veranderen ook. Op den 

duur zal het geen haalbaar model meer zijn, het moet allemaal betaald worden uiteindelijk.’ Daarbij 

noemt hij dat hij persoonlijk ook een beetje beursmoe is: ‘Hoe langer hoe meer waardeer ik eigenlijk 

de museumtentoonstelling en de kleine parel van een galerietentoonstelling, waar je in rust kan 

kijken.’  

Hieraan voegt hij nog toe, dat hij merkt dat er al galeries zijn die de beurzen gaan mijden en andere 

vormen gaan ontwikkelen. Alexander: ‘In essentie zal de galeriefunctie nog blijven bestaan maar met 

nieuwe vormen erbij. Ik hoop ook dat het experimenteler wordt. Nu is er een soort format van zes 

tentoonstellingen en drie beurzen per jaar. En de rat race om steeds een stapje hoger te komen. Ik 

zie nu ook al galeries die hier bewust afstand van nemen en hun eigen pad kiezen.’ 

 

Een gelaagde wereld  

De manier waarop galeries met deze veranderingen omgaan is verschillend. Zo kiezen bijvoorbeeld 

sommige galeries ervoor kunst via internet te gaan verkopen. Maar Alexander ziet het niet gebeuren 

dat het galerie- en beurswezen hierdoor zal verdwijnen. Voor hem is het internet wel een belangrijke 

informatiebron om zich te verdiepen in een kunstenaar. Maar zelf heeft hij nog nooit een kunstwerk 

via internet aangeschaft: ‘Ik zou het zelf niet zo snel doen een werk online kopen. Dan moet ik het 

echt heel goed kennen, wil ik het online durven kopen. Maar zelfs met foto’s is er een groot verschil 

tussen de foto die je ziet op internet en in het echt. Het zit hem in de kwaliteit van de print, de korrel 

en kleurpallet, dat wil ik eerst in het echt zien. Vaak is een werk in het echt veel krachtiger.’ 

Daarnaast zijn er galeries die niet besluiten in te zetten op online verkoop, maar hun assortiment 

uitbreiden. Zij gaan naast kunst ook lifestyle artikelen uit de mode, interieur- en designbranche 

verkopen, waarmee zij in de richting komen van concept store. Deze ontwikkeling is volgens 

Alexander niet erg, maar het ligt aan het segment van de galerie waar zij zich op focust: ‘Bij een 

galerie met laagdrempelig werk zou dat kunnen passen. Maar het gevaar loert dat de focus en 

kwaliteit wegvloeit. Het is allebei goed als je maar een focus kiest. Persoonlijk ga ik in de praktijk 

alleen langs bij galeries die zich enkel richten op kunst.’ Hij benadrukt wel dat hij het belangrijk vindt 

dat er galeries zijn die laagdrempelig zijn. ‘Ergens stap je in. De galeriewereld is een gelaagd model,’ 

legt hij uit.  
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Gesloten wereld 

De galeriewereld in Nederland is niet alleen een erg gelaagde wereld, het is ook een gesloten wereld. 

Alexander vertelt: ‘Een werk wordt gekocht en verdwijnt dan achter de voordeur. De enige die het 

zien, is de koper zelf en zijn bezoek. Wat ik mooi vind is dat een kunstwerk blijft communiceren met 

zijn omgeving en reageert op maatschappelijke ontwikkelingen. Het geeft nieuwe perspectieven op 

die ontwikkelingen. Of je krijgt nieuwe interpretaties van het werk zelf.’  

Dat is ook de reden waarom hij wil dat zijn verzameling (in hoeverre het kan) onderdeel is van het 

publieke domein. Hij ziet zichzelf naast kunstkoper, ook als een soort ambassadeur van het 

kunstwerk. Vorig jaar heeft hij zijn verzameling daarom tentoongesteld aan publiek in de TENT in 

Rotterdam. Daarnaast ontvangt hij geïnteresseerden bij hem thuis. Dit doet hij erg graag, omdat: ‘Als 

ik mensen hier thuis heb en we kijken er samen naar, biedt het mij ook weer nieuwe reflecties. 

Mensen komen fris binnen en hebben ook weer ideeën. Dat kan mij ook weer verder brengen in mijn 

gedachtes over een individueel werk of de lijnen in mijn collectie.’ Met veel passie verzamelt 

Alexander kunst en deelt dit ook gepassioneerd met anderen. Ook tijdens dit gesprek vertelde hij 

met enthousiasme over zijn weg van kunstkoper naar kunstverzamelaar.  

 

De uitwerking van dit interview is akkoord bevonden door Alexander Ramselaar op 17 november 2013.  
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Bijlage 5 – Nieuwsbrief 25 juli 2013 

 
 

Kyle Hughes-Odgers    
 

"Repetitive Sequences" 
 

Walls Gallery is proud having the honor to host the first solo show of Australian artist Kyle 
Hughes-Odgers in the Netherlands. 

 
With nearly 60 works, varying from small to middle-large sizes, "Repetitive Sequences" will be 

his first solo show in Amsterdam. 
 

On the occasion of his first show in Amsterdam, Kyle created a new body of work that examines 
his interest in human behavior, ingenuity and practical problem solving (or failure) within a 

narrative, existence, pattern making and through visual repetitive sequences. 
 

Opening 
Friday 5 July 2013 

20 - 23 hours 
In the presence of the artist 

Running through 14 July 2013 
 

In collaboration with Klerkx Art Agency 

 

   

For our Dutch readers only! 
 

Please be so kind to help us out with a small survey. It will take a small amount of your time 
and we will raffle a unique print amongst the participants. 

Please click this link. 
 

Twitter | Facebook | Tumblr 

Walls Gallery 
Prinsengracht 737 bg 
1017 JX Amsterdam 
+31 (0) 20 616 95 97 
info@walls.nl 
www.walls.nl 
Open: Wednesday - Sunday 12 - 18 hours 
Monday & Tuesday by appointment 

 

 

 

http://www.thesistools.com/klantenbestandWallsGallery
http://www.twitter.com/WallsAmsterdam
https://www.facebook.com/WallsGallery
http://wallsgallery.tumblr.com/
http://walls.nl/artists/kyle-hughesodgers.html
http://www.walls.nl/
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Bijlage 6 – Oproep Facebook 
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Bijlage 7 – Nieuwsbrief 10 juli 2013 

 
 

Summer Collection 
 

Artists of the gallery and guests artists will present their new work 
From 21 July until 1 September 2013 

 
Jasper Borst, Sander Dekker, KAMP HORST, Kyle Hughes-Odgers, Jos van der Linden, Silas, 

Lennard Schuurmans, Paul Tas, Noortje Zijlstra 
 

Preview 
Sunday 21 July 2013 

16 - 18 hours 
Drinks by Swinckels' 

   

Last week Dutch television program Edition NL visited the gallery to interview owner Marloes 
van Vugt about affordable art. Click on the image to see the whole item. 

 
 

!!Last call for our Dutch readers!! 
Please be so kind to help us out with a small survey. It will take a small amount of your time 

and we will raffle a unique print amongst the participants. 
Please click this link. 

Walls Gallery 
Prinsengracht 737 bg 
1017 JX Amsterdam 
+31 (0) 20 616 95 97 
info@walls.nl 
www.walls.nl  
Open: Wednesday - Sunday 12 - 18 hours 
Monday & Tuesday by appointment 

                                   
Twitter | Facebook | Tumblr 

 

 

 

http://www.rtl.nl/xl/#/u/5594535c-9f8a-4321-bb22-9de3f8a52227
http://www.thesistools.com/klantenbestandWallsGallery
http://www.twitter.com/WallsAmsterdam
https://www.facebook.com/WallsGallery
http://wallsgallery.tumblr.com/
http://walls.nl/exposities/summer-collection.html
http://www.rtl.nl/xl/
http://www.walls.nl/
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Bijlage 8 – Enquête klantenbestand Walls  

Mijn naam is Denise Heijtel, vierdejaarsstudent Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. In het kader 
van mijn afstudeerstage bij Walls Gallery doe ik onderzoek naar het klantenbestand van Walls Gallery, met als doel een 
beter inzicht te krijgen in de wensen van kunstkopers. In samenwerking met Marloes van Vugt, de eigenaresse van Walls, is 
deze enquête opgesteld.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête wilt in vullen, dit kost u ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd. Uw gegevens 
worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.  
Als dank voor het invullen van de enquête verloot Walls Gallery onder alle deelnemers een originele zeefdruk van Walls 
kunstenaar Silas.  
 
Bij voorbaat dank voor het invullen van de enquête.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise Heijtel 
 
 
1. Wat is uw geslacht?   

Man 

Vrouw  

 
2. Wat is uw leeftijd?  

24 jaar of jonger  

25 – 35 jaar  

36 – 45 jaar  

46 – 55 jaar  

56 – 65 jaar  

66 jaar of ouder  

 
3. Wat is uw postcode?   

 
 
4. Wat is uw gezinssituatie?  

 Gehuwd/samenwonend zonder kind(eren) 

Gehuwd/samenwonend met kind(eren)  

Alleenstaand zonder kinderen  

Alleenstaand met kinderen  

 
5. Wat is uw hoogst genoten opleiding/welke opleiding volgt u nu?  

Middelbaar onderwijs (mbo)  

Hoger onderwijs (hbo)  

Universitair onderwijs (universiteit)  

Anders, namelijk:  

 



120 
 

6. In welke beroepssector bent u werkzaam?  

Kunst- en cultuursector  

Overheid en bestuur  

Zakelijke dienstverlening  

Financiële dienstverlening  

Informatie en communicatie  

Horeca  

Detailhandel  

Onderwijs en wetenschap  

Zorg en welzijn  

Logistiek  

Industrie  

Agrarische sector  

Ik ben student  

Anders, namelijk:  

 
De volgende vragen gaan over galeriebezoek en het kopen van beeldende kunst.  
 
7. Bezoekt u wel eens een galerie?  

Ja  

Nee  

 
8. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een galerie?  

1 keer per week  

1 keer per maand  

1 keer per drie maanden  

1 keer per halfjaar  

1 keer per jaar  

 
9. Koopt u wel eens beeldende kunst?  

Ja  

Nee  

 
10. Wat voor beeldende kunst koopt u meestal? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Schilderijen  

Fotografie  

Zeefdrukken/prints  

Werk op papier (tekeningen)  
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Keramiek  

Sculpturen  

Glaskunst  

Video/filmkunst  

Anders, namelijk:  

 
11. Waar koopt u beeldende kunst? (meerdere antwoorden mogelijk)  

In een galerie  

In het atelier bij een kunstenaar  

Op kunstbeurzen  

Op een kunstveiling  

Via een kunstuitleen  

Via een kunsthandel  

Via het internet  

Via een Art Consultant  

Anders, namelijk:  

 
12. Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst (alle onder vraag 10 genoemde beeldende kunst zijn mogelijk) 
gekocht?  

1 of 2 kunstwerken  

3 t/m 5 kunstwerken  

6 of meer kunstwerken  

 
13. In welke prijsklasse koopt u kunst?  

€ 250 of lager  

Van € 250 tot € 1.000  

Van € 1.000 tot € 2.500  

Van € 2.500 tot € 5.000  

€ 5.000 of hoger  

 
14. Hoe bereidt u zich voor als u een kunstwerk wilt gaan kopen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Ik bezoek galeries  

Ik bezoek kunstbeurzen  

Ik bezoek kunstveilingen  

Ik bezoek kunstenaarsateliers  

Ik oriënteer mij op het internet  

Ik oriënteer mij in tijdschriften/vakbladen  
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Ik laat mij adviseren via een Art Consultant  

Ik laat mij adviseren door mijn familie/vrienden  

Ik bereid mij niet voor, maar ik koop een kunstwerk impulsief  

Anders, namelijk:  

 
15. Kunt u aangeven waarom u kunst koopt/wilt gaan kopen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Ik koop kunst als decoratie voor in mijn huis  

Ik zie kunst als is een verrijking van mijn leven  

Ik zie kunst als een financiële/zakelijke investering  

Ik wil iets unieks bezitten  

Ik wil mijn kunstverzameling uitbreiden  

Anders, namelijk:  

 
16. Bent u van plan in de toekomst kunst te gaan kopen?  

Ja  

Nee  

 
17. In welke prijsklasse zou u in de toekomst kunst willen kopen?  

€ 250 of lager  

Van € 250 tot € 1.000  

Van € 1.000 tot € 2.500  

Van € 2.500 tot € 5.000  

€ 5.000 of hoger  

 
18. Kunt u een reden aangeven waarom u geen kunst gaat kopen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Mijn budget is te beperkt  

Ik heb geen interesse in kunst  

Ik heb te weinig tijd om me erin te verdiepen  

Ik heb onvoldoende inzicht in de waarde van een kunstwerk  

Ik voel me niet op mijn gemak in een galerie  

Anders, namelijk:  

 
Hieronder volgen een aantal vragen over Walls Gallery.  
 
19. Hebt u in het verleden kunst bij Walls gekocht?  

Ja  

Nee  
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20. Hoe bent u in contact gekomen met Walls?   

Op een van de kunstbeurzen waaraan Walls deelnam  

Ik liep toevallig langs de galerie en stapte toen naar binnen  

Via familie/vrienden  

Via Google  

Via geschreven media (kranten/tijdschriften)  

Via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr)  

Anders, namelijk:  

 
21. Hoe lang bent u al bekend met Walls?  

0 t/m 3 jaar  

4 t/m 11 jaar  

 
22. Volgt u Walls op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr)?  

Ja  

Nee  

 
23. Op welke sociale media volgt u Walls?  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Tumblr  

 
24. Bezoekt u wel eens een opening van een nieuwe expositie in Walls?  

Ja  

Nee  
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25. Geef hieronder op schaal aan in hoeverre u het met de stelling eens bent.  

  
Helemaal niet mee eens  

 
Helemaal mee eens  

 

Als ik een bezoek aan Walls breng, is dit van te voren 
gepland. 
 

     

 

De locatie van Walls op de Prinsengracht, midden in het 
centrum van Amsterdam, vind ik goed bereikbaar. 
 

     

 

De entree van Walls is uitnodigend om de galerie te 
bezoeken. 
 

     

 

Ook als de voordeur van Walls tijdens openingstijden 
gesloten is, stap ik gemakkelijk naar binnen. 
 

     

 
De sfeer in de galerie ervaar ik als toegankelijk en prettig. 

     

 
In Walls krijg ik een deskundig advies. 

     

 
Ik bezoek regelmatig de website www.walls.nl. 

     

 
De website van Walls vind ik overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk.      

 
Ik lees de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Walls altijd. 

     

 
De informatie in de nieuwsbrief is duidelijk en zinvol. 

     

 
Ik zou de nieuwsbrief van Walls liever in het Nederlands 
ontvangen.      

 
 
26. Wilt u verder nog wat kwijt over Walls Gallery of dit onderzoek? (optioneel)  
 

 
 
27. Wilt u kans maken op een originele zeefdruk van Walls kunstenaar Silas. Vul dan hier u e-mailadres in(optioneel):  
 

 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. 
 
Met de winnaar van de zeefdruk wordt contact opgenomen via het ingevulde e-mailadres. 
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Bijlage 9 – Codeerschema enquête klantenbestand Walls 
 

Codeerschema enquête naar het klantenbestand van Walls Gallery  

Vraag Omschrijving  Variabele  Code  

1 Wat is uw geslacht? Geslacht  1 = Man  
2 = Vrouw  

2 Wat is uw leeftijd? Leeftijd 1 = 24 jaar of jonger  
2 = 25 – 35 jaar  
3 = 36 – 45 jaar  
4 = 46 – 55 jaar  
5 = 56 – 65 jaar 
6 = 66 jaar of ouder 

3 Wat is uw postcode? Postcode  Postcode  

4 Wat is uw gezinssituatie? Gezinssituatie 1 = Gehuwd/samenwonend zonder kind(eren)  
2 = Gehuwd/samenwonend met kind(eren)  
3 = Alleenstaand zonder kind(eren)  
4 = Alleenstaand met kind(eren) 

5 Wat is uw hoogst genoten 
opleiding/welke opleiding 
volgt u nu? 

Opleiding 1 = Middelbaar onderwijs (mbo) 
2 = Hoger onderwijs (hbo)  
3 = Universitair onderwijs (universiteit)  
4 = Anders, namelijk: 

6 In welke beroepssector bent 
u werkzaam? 

Beroepssector 1 = Kunst- en cultuursector 
2 = Overheid en bestuur  
3 = Zakelijke dienstverlening  
4 = Financiële dienstverlening  
5 = Informatie en communicatie  
6 = Onderwijs en wetenschap 
7 = Zorg en welzijn 
8 = Logistiek 
9 = Industrie 
10 = Agrarische sector 
11 = Horeca 
12 = Detailhandel 
13 = Ik ben student  
14 = Anders, namelijk: 

7 Bezoekt u weleens een 
galerie? 

Galeriebezoek 1 = Ja  
2 = Nee 

8 Hoe vaak bezoekt u 
gemiddeld een galerie? 

Frequentie 
bezoek 

1 = 1 keer per week  
2 = 1 keer per maand  
3 = 1 keer per drie maanden  
4 = 1 keer per halfjaar  
5 = 1 keer per jaar 

9 Koopt u wel eens beeldende 
kunst? 

Kopen kunst 1 = Ja  
2 = Nee 

10 Wat voor beeldende kunst 
koopt u meestal? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Soort kunst  1 = Schilderijen  
2 = Fotografie  
3 = Zeefdrukken/prints  
4 = Werk op papier (tekeningen)  
5 = Keramiek  
6 = Sculpturen  
7 = Glaskunst  
8 = Video/filmkunst  
9 = Anders, namelijk: 

11 Waar koopt u beeldende 
kunst? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Aankoopplaats 1 = In een galerie  
2 = In het atelier bij een kunstenaar  
3 = Op kunstbeurzen  
4 = Op een kunstveiling  
5 = Via een kunstuitleen  
6 = Via een kunsthandel  
7 = Via het internet  
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8 = Via een Art Consultant  
9 = Anders, namelijk: 

12 Hoe vaak hebt u de afgelopen 
3 jaar beeldende kunst 
gekocht? 

Frequentie 
kopen 

1 = 1 of 2 kunstwerken  
2 = 3 t/m 5 kunstwerken  
3 = 6 of meer kunstwerken 

13 In welke prijsklasse koopt u 
kunst? 

Prijsklasse 1 = € 250 of lager  
2 = Van € 250 tot € 1.000  
3 = Van € 1.000 tot € 2.500  
4 = Van € 2.500 tot € 5.000  
5 = € 5.000 of hoger 

14 Hoe bereidt u zich voor als u 
een kunstwerk wilt gaan 
kopen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Voorbereiding 1 = Ik bezoek galeries  
2 = Ik bezoek kunstbeurzen  
3 = Ik bezoek kunstveilingen  
4 = Ik bezoek kunstenaarsateliers  
5 = Ik oriënteer mij op het internet  
6 = Ik oriënteer mij in tijdschriften/vakbladen  
7 = Ik laat mij adviseren via een Art Consultant  
8 = Ik laat mij adviseren door mijn familie/vrienden  
9 = Ik bereid mij niet voor, maar ik koop een kunstwerk 
impulsief  
10 = Anders, namelijk: 

15  Kunt u aangeven waarom u 
kunst koopt/wilt gaan kopen? 
(meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Reden kunst 
kopen 

1 = Ik koop kunst als decoratie voor in mijn huis  
2 = Ik zie kunst als is een verrijking van mijn leven  
3 = Ik zie kunst als een financiële/zakelijke investering  
4 = Ik wil iets unieks bezitten  
5 = Ik wil mijn kunstverzameling uitbreiden  
6 = Anders, namelijk: 

16 Bent u van plan in de 
toekomst kunst te gaan 
kopen? 

Toekomst  1 = Ja  
2 = Nee 

17 
 

In welke prijsklasse zou u in 
de toekomst kunst willen 
kopen? 

Prijsklasse 
toekomst 

1 = € 250 of lager  
2 = Van € 250 tot € 1.000  
3 = Van € 1.000 tot € 2.500  
4 = Van € 2.500 tot € 5.000  
5 = € 5.000 of hoger 

18 Kunt u een reden aangeven 
waarom u geen kunst koopt? 
(meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Reden geen 
kunst kopen 

1 = Mijn budget is te beperkt  
2 = Ik heb geen interesse in kunst  
3 = Ik heb te weinig tijd om me erin te verdiepen  
4 = Ik heb onvoldoende inzicht in de waarde van een 
kunstwerk  
5 = Ik voel me niet op mijn gemak in een galerie  
6 = Anders, namelijk: 

19 Hebt u in het verleden kunst 
bij Walls gekocht? 

Kunst bij Walls 
kopen 

1 = Ja  
2 = Nee 

20 Hoe bent u in contact 
gekomen met Walls? 

Contact Walls 1 = Op een van de kunstbeurzen waaraan Walls deelnam  
2 = Ik liep toevallig langs de galerie en stapte toen naar binnen  
3 = Via familie/vrienden  
4 = Via Google  
5 = Via geschreven media (kranten/tijdschriften)  
6 = Via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr)  
7 = Anders, namelijk: 

21 Hoe lang bent u al bekend 
met Walls? 

Hoelang bekend 1 = 0 t/m 3 jaar 
2 = 4 t/m 11 jaar 

22 Volgt u Walls op sociale 
media (Facebook, Twitter, 
Instagram, Tumblr)? 

Sociale media 1 = Ja  
2 = Nee 

23 Op welke sociale media volgt 
u Walls? 
 

Welke sociale 
media  

1 = Facebook  
2 = Twitter  
3 = Instagram  
4 = Tumblr 

24 Bezoekt u wel eens een 
opening van een nieuwe 
expositie in Walls? 

Opening  1 = Ja  
2 = Nee 
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25a Als ik een bezoek aan Walls 
breng, is dit van te voren 
gepland. 
 

Stelling a 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25b De locatie van Walls op de 
Prinsengracht, midden in het 
centrum van Amsterdam, 
vind ik goed bereikbaar. 
 

Stelling b 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25c De entree van Walls is 
uitnodigend om de galerie te 
bezoeken.  
 

Stelling c 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25d Ook als de voordeur van 
Walls tijdens openingstijden 
gesloten is, stap ik 
gemakkelijk naar binnen.  
 

Stelling d 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25e De sfeer in de galerie ervaar 
ik als toegankelijk en prettig.  
 

Stelling e 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25f In Walls krijg ik een 
deskundig advies 
 

Stelling f 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25g Ik bezoek regelmatig de 
website www.walls.nl.  
 

Stelling g 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25h De website van Walls vind ik 
overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk. 
 

Stelling h 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25i Ik lees de tweemaandelijkse 
nieuwsbrief van Walls altijd.  
 

Stelling i 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25j De informatie in de 
nieuwsbrief is duidelijk en 
zinvol.  
 

Stelling j 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

25k Ik zou de nieuwsbrief van 
Walls liever in het Nederlands 
ontvangen.  
 

Stelling k 1 = Helemaal niet mee eens 
2 = Niet mee eens 
3 = Neutraal  
4 = Mee eens 
5 = Helemaal mee eens 

26 Wilt u verder nog wat kwijt 
over deze enquête of dit 
onderwerp? (optioneel) 

Ruimte voor 
opmerkingen 

In woorden 

27 Wilt u kans maken op een 
originele zeefdruk van Walls 
kunstenaar Silas. Vul dan hier 
u e-mailadres 
in (optioneel) 

Deelname 
winactie 
 

Mailadres 
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Bijlage 10 – Resultaten per stadsdeel Amsterdam 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                            

         

 
 
 
 
 
 

 
 

Noord  

(4,1 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Nieuwendam 1 

Buikslotermeer 1 

TOTAAL 2 

 

  

West  

(24,5 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Bos en Lommer 4 

Staatsliedenbuurt 1 

Kinkerbuurt 2 

Frederik Hendrikbuurt 2 

Da Costabuurt 1 

Van Lennepbuurt 1 

Westerpark 1 

TOTAAL 12  

Zuid  

(26,5 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Nieuwe Pijp  3 

Oude Pijp  3 

Oud-Zuid 1 

Scheldebuurt 2 

Rivierenbuurt 1 

Buitenveldert 1 

Museumkwartier 2 

TOTAAL  13 

Centrum  

(26,5 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Binnenstad  4 

Grachtengordel  4 

Weteringschans 2 

Oostelijke eilanden en  

Kadijken 

3 

TOTAAL 13  

Oost  

(14,3 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Dapperbuurt 1 

Indische Buurt 1 

Oosterparkbuurt 3 

Oostelijke Havengebied 1 

Rijnbuurt 1 

TOTAAL 7 

Nieuw-West  

(4,1 % van de Amsterdamse respondenten) 

Wijk  Aantal respondenten 

Slotervaart  1 

Slotermeer 1 

TOTAAL 2 
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Bijlage 11 – Opmerkingen respondenten  
 

De opmerkingen die de respondenten hebben ingevuld bij de optionele vraag in de enquête naar 

het klantenbestand van Walls Gallery: Wilt u verder nog wat kwijt over Walls Gallery of dit 

onderzoek? 

‘Ik complimenteer graag de eigenaresse Marloes met haar zakelijke en bovenal creatieve manier van 

aanpak in haar organisatie van de galerie. Ze is altijd enorm ondernemend en heeft de galerie sinds 

haar aantreden naar een hoger plan gebracht!’ 

 

‘Ik vond de galerie na 1 bezoek promissing. Ik ga zeker een keer terug en ga voortaan beter alles in de 

gaten houden.’ 

 

 ‘Jullie zijn goed bezig, fijne plek om te zijn en inspirerende selectie altijd.’ 

 

‘Er waren nogal wat vragen waar ik moest aangeven of ik het er mee eens was, waar ik graag 'weet ik 

niet' /o.i.d. had kunnen antwoorden. Ik heb de nieuwsbrief bijvoorbeeld nog nooit gezien, dus die 

kon ik ook niet echt beantwoorden.’ 

 

‘Het niet regelmatig bezoeken van Walls Gallery en het niet lezen van de nieuwsbrief heeft niet te 

maken met dat ik het niet interessant vind, meer met een gebrek aan tijd. Vind de communicatie en 

inhoud van Walls wel aantrekkelijk.’ 

 

‘Altijd interessante kunstenaars. Ga zo door :)’ 

 

‘Ik moet er vaker langs gaan!’ 

 

‘Fraaie collectie, vernieuwend.’ 

 

‘Prachtige galerie, uniek concept en voor ieder wat wils!’ 

 

‘De laatste vraag is niet goed ingevuld want ik ben nog nooit bij Walls geweest. Ik ken het alleen 

maar van internet (website en Facebook).’ 

 

‘De vraag over prijzen vind ik niet zo goed. De prijs die je wilt betalen is ook zeer afhankelijk van het 

kunstwerk. Een bedrag is dan ook moeilijk te geven bij de 2 vragen die hierover gaan.’ 

 

‘De vraag over gezinssamenstelling is voor meerdere uitleg vatbaar, ik woon met mijn man maar 

kinderen zijn het huis uit.’ 
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Bijlage 12 – Enquête potentiële kunstkopers   

Ik ben Denise Heijtel, student Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en ik ben op dit moment bezig 
met mijn afstudeerscriptie. In het kader hiervan onderzoek ik hoe galeries met hedendaagse kunst de drempel kunnen 
verlagen om jonge kunstkopers (25 t/m 45 jaar oud) beter te bereiken.  
Deze enquête is gericht op mensen in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar oud, die wel eens kunst hebben gekocht of die dit nog 
nooit hebben gedaan.  
 
Ik stel het zeer op prijs als u deze enquête wilt in vullen, het kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw gegevens worden 
uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.  
 
Bij voorbaat dank voor het invullen van de enquête.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise Heijtel 
 
 
1. Wat is uw geslacht?   

Man  

Vrouw  

 
2. Wat is uw leeftijd?   

25 – 35 jaar  

36 – 45 jaar  

 
3. In welke plaats bent u woonachtig?   

 
 
4. Wat is uw gezinssituatie?  

Gehuwd/samenwonend zonder kind(eren)  

Gehuwd/samenwonend met kind(eren)  

Alleenstaand zonder kind(eren)  

Alleenstaand met kind(eren)  

 
5. Wat is uw hoogst genoten opleiding/welke opleiding volgt u nu?  

Middelbaar onderwijs (mbo)  

Hoger onderwijs (hbo)  

Universitair onderwijs (universiteit)  

Anders, namelijk:  

 
6. In welke beroepssector bent u werkzaam?  

Kunst- en cultuursector  

Overheid en bestuur  

Zakelijke dienstverlening  

Financiële dienstverlening  
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Informatie en communicatie  

Onderwijs en wetenschap  

Zorg en welzijn  

Logistiek  

Industrie  

Agrarische sector  

Horeca  

Detailhandel  

Ik ben student  

Anders, namelijk:  

 
De volgende vragen gaan over galeriebezoek en het kopen van beeldende kunst.  
 
7. Bezoekt u weleens een galerie?   

Ja  

Nee  

 
8. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een galerie?  

1 keer per week  

1 keer per maand  

1 keer per drie maanden  

1 keer per halfjaar  

1 keer per jaar  

 
9. Koopt u wel eens beeldende kunst?  
In deze vraag en de volgende vragen wordt met beeldende kunst bedoeld: schilderijen, fotografie, zeefdrukken/prints, werk 
op papier, keramiek, sculpturen, glaskunst en video/filmkunst.  
Reproducties gekocht bij woonwinkels zoals IKEA vallen hier niet onder.   

Ja  

Nee  

 
10. Wat voor beeldende kunst koopt u meestal? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Schilderijen  

Fotografie  

Zeefdrukken/prints  

Werk op papier (tekeningen)  

Keramiek  

Sculpturen  

Glaskunst  



132 
 

Video/filmkunst  

Anders, namelijk:  

 
11. Waar koopt u beeldende kunst? (meerdere antwoorden mogelijk)  

In een galerie  

In het atelier bij een kunstenaar  

Op kunstbeurzen  

Op een kunstveiling  

Via een kunstuitleen  

Via een kunsthandel  

Via internet  

Via een Art Consultant  

Anders, namelijk:  

 
12. Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst gekocht?  

1 of 2 kunstwerken  

3 t/m 5 kunstwerken  

6 of meer kunstwerken  

 
13. Voor welk bedrag heeft u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst gekocht? (totaal bedrag)   

€ 250 of lager  

Van € 250 tot € 1.00  

Van € 1.000 tot € 2.500  

Van € 2.500 tot € 5.000  

€ 5.000 of hoger  

 
14. Hoe bereidt u zich voor als u een kunstwerk wilt gaan kopen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Ik bezoek galeries  

Ik bezoek kunstbeurzen  

Ik bezoek kunstveilingen  

Ik bezoek kunstenaarsateliers  

Ik oriënteer mij op het internet  

Ik oriënteer mij in tijdschriften/vakbladen  

Ik laat mij adviseren via een Art Consultant  

Ik laat mij adviseren door mijn kennissen/familie  

Ik bereid mij niet voor, maar ik koop een kunstwerk impulsief  
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Anders, namelijk:  

 
15. Kunt u aangeven waarom u kunst koopt? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Ik koop kunst als decoratie voor in mijn huis  

Ik zie kunst als een verrijking van mijn leven  

Ik zie kunst als een financiële/zakelijke investering  

Ik wil iets unieks bezitten  

Ik wil mijn kunstverzameling uitbreiden  

Anders, namelijk:  

 
16. Kunt u een reden aangeven waarom u geen kunst koopt? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Mijn budget is te beperkt  

Ik heb geen interesse in kunst  

Ik heb te weinig tijd om me erin te verdiepen  

Ik heb onvoldoende inzicht in de waarde van een kunstwerk  

Ik voel me niet op mijn gemak in een galerie  

Anders, namelijk:  

 
17. Bent u van plan in de toekomst kunst te gaan kopen?  

Ja  

Nee  

 
18. In welke prijsklasse zou u in de toekomst kunst willen kopen?  

€ 250 of lager  

Van € 250 tot € 1.000  

Van € 1.000 tot € 2.500  

Van € 2.500 tot € 5.000  

€ 5.000 of hoger  

 
De volgende vragen gaan over het wel of niet ervaren van een drempel om een galerie binnen te stappen en het kopen 
van beeldende kunst.  
 
19. Omschrijf in maximaal 10 woorden waaraan u denkt bij een galerie?   
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20. Ervaart u een drempel om een galerie binnen te stappen en geef aan waarom u dit ervaart?  

Ja, omdat:  

Nee, omdat:  

 
21. Zou u overwegen om als kunstkopers (onervaren of ervaren) een cursus te volgen om beter inzicht te krijgen in de 
wereld van het kopen van beeldende kunst?  

Ja 

Nee  

 
22. Wat zou u maximaal besteden aan een dergelijke cursus? 

€ 100 of lager  

Van € 100 tot € 200  

Van € 200 tot € 300  

€ 300 of hoger  

 
23. De economisch moeilijke tijd is ook merkbaar in de galeries. Veel galeries breiden daarom hun assortiment uit om 
hun inkomsten op peil te houden. Naast kunst gaan zij ook lifestyle artikelen uit de mode-, interieur- en designbranche 
verkopen. Denkt u dat deze uitbreiding de galerie voor u laagdrempeliger maakt?  

Ja  

Nee  

 
24. Wilt u verder nog wat kwijt over deze enquête of dit onderwerp? (optioneel)  

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. 
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Bijlage 13 – Codeerschema enquête potentiële kunstkopers  
 

Codeerschema enquête naar potentiële kunstkopers in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar 

Vraag Omschrijving  Variabele  Code  

1 Wat is uw geslacht? Geslacht  1 = Man  
2 = Vrouw  

2 Wat is uw leeftijd? Leeftijd 1 = 25 – 35 jaar  
2 = 36 – 45 jaar  

3 In welke plaats bent u woonachtig?  Plaatsnaam Plaatsnaam 

4 Wat is uw gezinssituatie? Gezinssituatie 1 = Gehuwd/samenwonend zonder kind(eren)  
2 = Gehuwd/samenwonend met kind(eren)  
3 = Alleenstaand zonder kind(eren)  
4 = Alleenstaand met kind(eren) 

5 Wat is u hoogst genoten opleiding/welke 
opleiding volgt u nu? 

Opleiding 1 = Middelbaar onderwijs (mbo) 
2 = Hoger onderwijs (hbo)  
3 = Universitair onderwijs (universiteit)  
4 = Anders, namelijk: 

6 In welke beroepssector bent u werkzaam? Beroepssector 1 = Kunst- en cultuursector 
2 = Overheid en bestuur  
3 = Zakelijke dienstverlening  
4 = Financiële dienstverlening  
5 = Informatie en communicatie  
6 = Onderwijs en wetenschap 
7 = Zorg en welzijn 
8 = Logistiek 
9 = Industrie 
10 = Agrarische sector 
11 = Horeca 
12 = Detailhandel 
13 = Ik ben student  
14 = Anders, namelijk: 

7 Bezoekt u weleens een galerie? Galeriebezoek 1 = Ja  
2 = Nee 

8 Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een galerie? Frequentie 
bezoek 

1 = 1 keer per week  
2 = 1 keer per maand  
3 = 1 keer per drie maanden  
4 = 1 keer per halfjaar  
5 = 1 keer per jaar 

9 Koopt u wel eens beeldende kunst? Kopen kunst 1 = Ja  
2 = Nee 

10 Wat voor beeldende kunst koopt u 
meestal? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Soort kunst  1 = Schilderijen  
2 = Fotografie  
3 = Zeefdrukken/prints  
4 = Werk op papier (tekeningen)  
5 = Keramiek  
6 = Sculpturen  
7 = Glaskunst  
8 = Video/filmkunst  
9 = Anders, namelijk: 

11 Waar koopt u beeldende kunst? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Aankoop-
plaats 

1 = In een galerie  
2 = In het atelier bij een kunstenaar  
3 = Op kunstbeurzen  
4 = Op een kunstveiling  
5 = Via een kunstuitleen  
6 = Via een kunsthandel  
7 = Via het internet  
8 = Via een Art Consultant  
9 = Anders, namelijk: 

12 Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar 
beeldende kunst gekocht? 

Frequentie 
kopen 

1 = 1 of 2 kunstwerken  
2 = 3 t/m 5 kunstwerken  
3 = 6 of meer kunstwerken 
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13 Voor welk bedrag heeft u de afgelopen 3 
jaar beeldende kunst gekocht? (totaal 
bedrag) 

Prijsklasse 1 = € 250 of lager  
2 = Van € 250 tot € 1.000  
3 = Van € 1.000 tot € 2.500  
4 = Van € 2.500 tot € 5.000  
5 = € 5.000 of hoger 

14 Hoe bereidt u zich voor als u een 
kunstwerk wilt gaan kopen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Voorbereiding 1 = Ik bezoek galeries  
2 = Ik bezoek kunstbeurzen  
3 = Ik bezoek kunstveilingen  
4 = Ik bezoek kunstenaarsateliers  
5 = Ik oriënteer mij op het internet  
6 = Ik oriënteer mij in tijdschriften/vakbladen  
7 = Ik laat mij adviseren via een Art Consultant  
8 = Ik laat mij adviseren door mijn 
familie/vrienden  
9 = Ik bereid mij niet voor, maar ik koop een 
kunstwerk impulsief  
10 = Anders, namelijk: 

15 Kunt u aangeven waarom u kunst koopt? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Reden kunst 
kopen 

1 = Ik koop kunst als decoratie voor in mijn huis  
2 = Ik zie kunst als is een verrijking van mijn leven  
3 = Ik zie kunst als een financiële/zakelijke 
investering  
4 = Ik wil iets unieks bezitten  
5 = Ik wil mijn kunstverzameling uitbreiden  
6 = Anders, namelijk: 

16 Kunt u een reden aangeven waarom u 
geen kunst koopt? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Reden geen 
kunst kopen 

1 = Mijn budget is te beperkt  
2 = Ik heb geen interesse in kunst  
3 = Ik heb te weinig tijd om me erin te verdiepen  
4 = Ik heb onvoldoende inzicht in de waarde van 
een kunstwerk  
5 = Ik voel me niet op mijn gemak in een galerie  
6 = Anders, namelijk: 

17 Bent u van plan in de toekomst kunst te 
gaan kopen? 

Toekomst  1 = Ja  
2 = Nee 

18 In welke prijsklasse zou u in de toekomst 
kunst willen kopen? 

Prijsklasse 
toekomst 

1 = € 250 of lager  
2 = Van € 250 tot € 1.000  
3 = Van € 1.000 tot € 2.500  
4 = Van € 2.500 tot € 5.000  
5 = € 5.000 of hoger 

19 Omschrijf in maximaal 10 woorden 
waaraan u denkt bij een galerie? 

Associatie 
galerie  

In woorden 

20 Ervaart u een drempel om een galerie 
binnen te stappen en geef aan waarom u 
dit ervaart? 

Drempel 
galerie 

1 = Ja, omdat: 
2 = Nee, omdat: 

21 Zou u overwegen om als kunst kopers 
(onervaren of ervaren) een cursus te 
volgen om beter inzicht te krijgen in de 
wereld van het kopen van beeldende 
kunst? 

Cursus kunst 
kopen 

1 = Ja  
2 = Nee 

22 Wat zou u maximaal besteden aan een 
dergelijke cursus? 

Prijsklasse 
cursus 

1 = € 100 of lager  
2 = Van € 100 tot € 200  
3 = Van € 200 tot € 300  
4 = € 300 of hoger  

23 De economisch moeilijke tijd is ook 
merkbaar in de galeries. Veel galeries 
breiden daarom hun assortiment uit om 
hun inkomsten op peil te houden. Naast 
kunst gaan zij ook lifestyle artikelen uit de 
mode-, interieur- en designbranche 
verkopen. Denkt u dat deze uitbreiding de 
galerie voor u laagdrempeliger maakt? 

Uitbreiding 
assortiment 

1 = Ja  
2 = Nee 

24 Wilt u verder nog wat kwijt over deze 
enquête of dit onderwerp? (optioneel) 

Ruimte voor 
opmerkingen 

In woorden 
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Bijlage 14 – Resultaten enquête potentiële kunstkopers  
 

Sociaal-demografische gegevens  

 

Vraag 1 – Wat is uw geslacht?  

Een ruime meerderheid van de respondenten is vrouwelijk van geslacht: 63,9 %. 36,1 % van de 

respondenten is man (figuur 28).  

 
Figuur 28: Het geslacht van de respondenten (n=36). 

Vraag 2 – Wat is uw leeftijd? 

Een kwart van de respondenten (25,0 %) is in de leeftijd van 36 t/m 45 jaar oud: 9 respondenten. De 

rest (75,0 %) is in de leeftijd van 25 t/m 35 jaar oud: 27 respondenten. De jongste leeftijdscategorie 

van jonge kunstkopers is dus in dit onderzoek oververtegenwoordigd.  

Wanneer per leeftijdscategorie gekeken wordt naar het geslacht van de respondenten blijkt, dat de 

verhouding man-vrouw in de leeftijd 25-35 meer aan elkaar gelijk is: 10 mannelijke tegen 17 

vrouwelijke respondenten. In de leeftijd 36-45 is bij de verhouding man-vrouw sprake van een sterke 

disbalans: 2 mannen tegen 7 vrouwen (figuur 29).  

 
Figuur 29: De leeftijd van de respondenten in verhouding tot het geslacht (n=36). 
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Vraag 3 – In welke plaats bent u woonachtig?  

In totaal zijn er 16 plaatsen ingevuld. Hiervan is de helft een stad en de andere helft een dorp. Per 

plaats is nagegaan in welke provincie deze gelegen is. De meeste respondenten wonen in de 

provincies Noord-Holland en Utrecht: per provincie 44,4 % van de respondenten (figuur 30).  

 
Figuur 30: De provincies waar de respondenten woonachtig zijn (n=36). 

 

Vraag 4 – Wat is uw gezinssituatie? 

Bij de meeste respondenten (44,4 %) is de gezinssituatie gehuwd/samenwonend met kind(eren), 

gevolgd door gehuwd/samenwonend zonder kind(eren) met 30,6 %. 22,2 % gaf aan alleenstaand te 

zijn zonder kinderen. Eén respondent (2,8 %) is alleenstaand en heeft één of meerdere kind(eren) 

(figuur 31).  

 
Figuur 31: De gezinssituatie van de respondenten (n=36). 

 

Vraag 5 – Wat is uw hoogst genoten opleiding/welke opleiding volgt u nu? 

Bijna 80 % van de respondenten blijkt hoogopgeleid te zijn. Het opleidingsniveau dat door de meeste 

respondenten is afgerond of op dit moment nog gevolgd wordt, is de universiteit (41,7 %) of het HBO 

(38,9 %). Voor zo’n 20 % van de respondenten (19,4 %) is het MBO de hoogste genoten opleiding of 

de opleiding die nu gevolgd wordt (figuur 32).  
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Figuur 32: Het opleidingsniveau van de respondenten (n=36). 

 
Vraag 6 – In welke beroepssector bent u werkzaam? 

De respondenten zijn werkzaam in acht verschillende sectoren en 8,3 % van de respondenten 

studeert nog.  

De meeste respondenten werken in de sector zorg en welzijn (25,0 %), gevolgd door met de sector 

overheid en bestuur (11,1 %). In de sectoren: informatie en communicatie en onderwijs en 

wetenschap, werken per sector 8,3 % van de respondenten. Enkele respondenten (elke sector met 

5,6 %) werken in de sectoren: zakelijk dienstverlening, financiële dienstverlening en de detailhandel. 

Eén respondent (2,8 %) is werkzaam in de kunst- en cultuursector. Geen enkele respondent is 

werkzaam in de sectoren: logistiek, industrie, agrarische sector of horeca.  

Bij het open-antwoordalternatief vulde bijna 20 % van de respondenten (19,4 %) een 

beroepssector/beroep in. De ingevulde antwoorden zijn: de game-industrie, de 

entertainmentbranche (twee keer), de reissector, rij-instructrice, taxichauffeur en huisvrouw. In 

figuur 33 worden de beroepsectoren van de respondenten getoond.  

 
Figuur 33: De beroepssectoren waar de respondenten werken (n=36). 
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Bezoek aan galeries  

Vraag 7 – Bezoekt u wel eens een galerie? 

Het grootste deel van de respondenten heeft nog nooit een galerie bezocht, 63,9 % van de 

respondenten. Het andere deel (36,1%) is wel eens een galerie binnengestapt (figuur 34).  

 
Figuur 34: Het aantal respondenten dat wel eens galeries bezoekt (n=36). 

 

Vraag 8 – Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een galerie? 

Van de respondenten die aangaven wel eens een bezoek te brengen aan een galerie (13 van de 36 

respondenten), doen de meeste dit 1 keer per jaar (38,4 %) of 1 keer per halfjaar (30,8 %). 23,1 % 

bezoekt 1 keer per drie maanden een galerie en één respondent (7,7 %) bezoekt maandelijks een 

galerie. Niemand van de respondenten komt wekelijks in een galerie (figuur 35).  

 
Figuur 35: De frequentie van het bezoek aan galeries (n=13). 
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Het kopen van beeldende kunst  

 

Vraag 9 – Koopt u wel eens beeldende kunst? 

Een derde van de respondenten (33,3 %) koopt wel eens beeldende kunst, tegen 66,7 % die nog 

nooit een kunstwerk heeft gekocht (figuur 36). Bij deze vraag was, om onduidelijkheid te voorkomen, 

aangegeven wat met beeldende kunst wordt bedoeld. Het begrip beeldende kunst is als volgt 

omschreven: schilderijen, fotografie, zeefdrukken/prints, werk op papier, keramiek, sculpturen, 

glaskunst en video/filmkunst. Reproducties gekocht bij woonwinkels zoals IKEA vallen hier niet onder. 

De respondenten die bij deze vraag aangaven wel eens kunst te kopen (33,3 % / 12 respondenten) 

zijn vervolgens de vragen 10 t/m 15 voorgelegd. De overige respondenten gingen verder met 

vraagnummer 16.  

 
Figuur 36: Het aantal respondenten dat wel eens kunst koopt (n=36). 

 Vraag 10 – Wat voor beeldende kunst koopt u meestal? 

De populairste kunstvorm om aan te schaffen, blijkt de aankoop van schilderijen te zijn (figuur 37). 

Dit is geantwoord door bijna de helft van de respondenten (41,6 %). Daarnaast kopen de 

respondenten ook graag fotografisch werk (20,8 %), zeefdrukken/prints (16,7 %) en video/filmkunst 

(8,3 %). Keramiek, werk op papier/tekeningen en sculpturen worden ieder door 4,2 % van de 

respondenten aangeschaft. De kunstvorm die de respondenten nooit kopen is glaskunst.  

 

 
Figuur 37: De kunstvormen die de respondenten kopen (n=24). 
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Vraag 11 – Waar koopt u beeldende kunst? 

De respondenten die aangaven wel eens kunst te kopen, is ook gevraagd waar zij deze kunst 

aanschaffen. De twee aankoopplaatsen die het meest gebruikt worden zijn: het atelier van een 

kunstenaar (30,0 %) en het internet (30,0 %). 10,0 % van de respondenten doet een kunstaankoop bij 

een galerie. Het kopen van kunst bij een kunsthandel of op een kunstveiling is beide per 

aankoopplaats één keer geantwoord (5,0 %).  

Geen van de respondenten koopt kunst op een kunstbeurs, via een kunstuitleen of een Art 

Consultant. De overige 20 % van de respondenten vulden een andere aankoopplaats in bij het open-

antwoordalternatief, te weten bij een winkel, op de markt, op straat of via via (figuur 38).  

 

 
Figuur 38: De aankoopplaatsen waar de respondenten kunst kopen(n=12). 

 

Vraag 12 – Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst gekocht? 

Bijna alle kunstkopende respondenten (91,7 %) hebben de afgelopen drie jaar 1 of 2 kunstwerken 

aangeschaft. Eén respondent (3,8 %) kocht meer kunst, namelijk: 3 t/m 5 kunstwerken (figuur 39). 

Geen van de ondervraagden kocht de afgelopen drie jaar 6 of meer kunstwerken.  

 

 
Figuur 39: De frequentie waarin de respondenten de afgelopen 3 jaar kunst hebben gekocht (n=12). 
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Vraag 13 – Voor welk bedrag heeft u de afgelopen 3 jaar beeldende kunst gekocht (totaal bedrag)?  

De prijsklasse waarin meer dan de helft van de respondenten (58,4 %) de afgelopen drie jaar één of 

meerdere kunstwerken heeft gekocht, is 250 euro of lager. Een derde van de respondenten (33,3 %) 

geeft aan een bedrag tussen de 250 en 1.000 euro besteed te hebben. In de prijsklasse van 1.000 tot 

2.500 euro en van 2.500 tot 5.000 euro kocht geen enkele respondent kunst. Wel gaf één respondent 

aan (8,3 %) dat hij/zij de afgelopen drie jaar kunst gekocht heeft voor een bedrag van 5.000 euro of 

hoger (figuur 40).  

 
Figuur 40: De prijsklassen waarin de respondenten de afgelopen drie jaar kunst hebben gekocht (n=12). 

 

Vraag 14 – Hoe bereidt u zich voor als u een kunstwerk wilt gaan kopen? 

Voorafgaand aan een kunstaankoop bereiden de respondenten zich voor door zich te oriënteren op 

het internet (20,8 %), het bezoeken van galeries (16,7 %) en advies in te winnen bij familie/vrienden 

(12,5 %). Enkele respondenten bezoeken daarnaast ook kunstenaarsateliers (8,3 %), oriënteren zich 

in tijdschriften/vakbladen (8,3 %) of gaan naar kunstbeurzen (4,2 %). Geen van de respondenten 

bereidt zich voor op een kunstaankoop door het bezoeken van kunstveilingen of laat zich adviseren 

via een Art Consultant. Het andere deel van de respondenten (29,2 %) bereidt zich niet voor op een 

kunstaankoop, maar koopt een kunstwerk impulsief (figuur 41).  

 
Figuur 41: De manieren hoe de respondenten een kunstaankoop voorbereiden(n=12). 
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Vraag 15 – Kunt u aangeven waarom u kunst koopt? 

De respondenten zijn over het algemeen kunstkopers die kunst aanschaffen ter decoratie van hun 

woning. 64,6 % van de respondenten gaf dit in de enquête aan. Een andere reden voor de 

respondenten om kunst te kopen is, dat het zijn/haar leven verrijkt (11,8 %) en hij/zij graag iets 

unieks wilt bezitten (11,8 %). Enkele respondenten kopen kunst als financiële/zakelijke investering of 

kopen een kunstwerk om daarmee hun verzameling uit te breiden. Beide redenen werd door 5,9 % 

van de respondenten genoemd (figuur 42).  

 
Figuur 42: Redenen waarom de respondenten een kunstwerk kopen (n=17). 

 

Vraag 16 – Kunt u een reden aangeven waarom u geen kunst koopt?  

De respondenten die in vraag 9 aangaven geen kunst te kopen (in totaal 24 respondenten), is 

gevraagd naar de reden waarom zij dit niet doen. Als belangrijkste redenen worden genoemd: een te 

beperkt budget (25,6 %), te weinig tijd om zich erin te verdiepen (25,6 %) en onvoldoende inzicht in 

de waarde van een kunstwerk (23,1 %). Bij 12,8 % van de respondenten is sprake van helemaal geen 

interesse in kunst. 7,7 % van de respondenten koopt geen kunst, omdat hij/zij zich niet op zijn/haar 

gemak voelt in een galerie (figuur 43).  

Twee respondenten gaven bij het open-antwoordalternatief (5,2 %) nog andere redenen aan om 

geen kunst te kopen. De ene respondent vindt het moeilijk om kunst te vinden, de andere 

respondenten gaf aan dat het er nog nooit van gekomen is een galerie te bezoeken.  

 
Figuur 43: Redenen waarom de respondenten geen kunst kopen (n=39). 
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Vraag 17 – Bent u van plan in de toekomst kunst te gaan kopen? 

Een ruime meerderheid van de respondenten antwoordt op de vraag of zij in de toekomst van plan 

zijn een kunstwerk te kopen positief: 77,8 % geeft aan dit van plan te zijn, tegen 22,2 % die niet van 

plan is een kunstwerk te gaan kopen.  

 

Vraag 18 – In welke prijsklasse zou u in de toekomst kunst willen kopen? 

Bij de respondenten die bij de vorige vraag aangaven in de toekomst kunst te willen gaan kopen (in 

totaal 28 respondenten), is nagegaan in welke prijsklasse zij deze kunstaankoop dan willen gaan 

doen. Een ruime meerderheid (60,7 %) denkt kunst aan te gaan schaffen in de prijsklasse van 250 tot 

1.000 euro. Een kwart (25,0 %) zegt een bedrag van 250 euro of lager te gaan besteden. De overige 

respondenten willen kunst kopen in de prijsklasse: 5.000 euro of hoger (7,1 %), 2.500 tot 5.000 euro 

(3,6 %) en 1.000 tot 2.500 euro (3,6 %) (figuur44).  

 
Figuur 44: De prijsklassen waarin de respondenten verwachten kunst te gaan kopen (n=28). 

 

Associaties met de galerie 

Vraag 19 – Omschrijf in maximaal 10 woorden waaraan u denkt bij een galerie? 

Het merendeel van de respondenten heeft verschillende woordassociaties ingevuld, die zij hebben 

bij een galerie. Drie respondenten hebben geen antwoord op deze vraag gegeven. Tijdens het 

uitwerken bleek dat niet alle respondenten in losse woorden hebben geantwoord. Er zijn ook 

respondenten die in de vorm van een zin geantwoord hebben. Om deze zinnen en woorden op een 

gelijke manier te analyseren, zijn daarom de geantwoorde zinnen opgedeeld in losse woorden. In 

totaal zijn er 60 verschillende woorden ingevuld, waarvan een aantal meerdere keren terugkomt.  

Het woord “schilderijen” is het vaakste genoemd (door acht respondenten), gevolgd door de 

woorden: “kunstwerken”, “kopen”, “kunst”, “een ruimte (met kunst)”, “tentoonstellingen” en “duur” 

(elk woord door vijf respondenten).  
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Drempel tot galeries  

Vraag 20 – Ervaart u een drempel om een galerie binnen te stappen?  

Het vermoeden is dat de jonge kunstkopers het moeilijk vinden een galerie binnen te stappen en 

kunst te kopen. De respondenten is daarom gevraagd of zij een drempel ervaren om een galerie 

binnen te stappen. Een ruime meerderheid (60,6 %) antwoordde hierop dat zij een drempel ervaren. 

39,4 % van de respondenten gaf geen drempel te ervaren om een galerie binnen te stappen (figuur 

45).  

 
Figuur 45: Het aantal respondenten dat een drempel ervaart om een galerie binnen te stappen (n=33). 

 

Ook is de respondenten gevraagd naar de reden dat zij wel of niet een drempel ervaren.  

Hieronder worden de belangrijkste/meest aangegeven redenen genoemd.  

 

Ja, ik ervaar een drempel om een galerie binnen te stappen, omdat:  

‘Ik voel me bekeken, vaak zijn er weinig mensen binnen.’ 

‘Het is er vaak (te) rustig.’ 

‘Ik heb nooit eerder kunst gekocht en heb er ook weinig verstand van.’ 

‘Het lijkt op profiteren als je niets wilt kopen.’ 

‘Ik vraag mij af of de eigenaren/verkopers het wel op prijs stellen als je alleen komt kijken.’ 

‘Ik voel me bezwaard, omdat ik niets ga kopen.’ 

‘Ik heb het gevoel dat ik niet de beoogde doelgroep ben.’  

 ‘Ik vind een galerie te chique.’ 

‘Ik kan toch niks kopen (betalen) en omdat het er zo leeg is, word je al snel aangesproken. 

Opmerking: ik ga ook geen lege kledingwinkels of andere winkels binnen waar het bijna leeg 

is, ook al zie ik er iets dat ik wellicht wil kopen.’ 

‘Het is er vaak niet heel druk, waardoor je altijd meteen wordt aangesproken.’ 

‘Ik heb geen tijd en heb weinig beeld van wat leuk is.’ 

‘Ik krijg vaak het gevoel, dat je er niet zonder iets te kopen, rustig rond kan kijken.’ 
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Nee, ik ervaar geen drempel om een galerie binnen te stappen, omdat:  

‘Ik heb er geen interesse voor.’ 

‘Het is er nog nooit van gekomen.’ 

 ‘Ik vind galeries erg toegankelijk.’ 

‘Mijn motto is: kijken kan altijd.’ 

‘Ik ben vrij in het bezichtigen van kunstwerken en/of het doen van een aankoop.’ 

‘Het is leuk om alleen te kijken en men is dat wel gewend bij een galerie.’ 

‘Het is een vrijblijvend vakantiegevoel.’ 

 

Vraag 21 – Zou u overwegen om als kunst kopers (onervaren of ervaren) een cursus te volgen om 

beter inzicht te krijgen in de wereld van het kopen van beeldende kunst? 

Verschillende partijen in de kunst- en galeriewereld bieden cursussen aan voor beginnende en/of 

gevorderde kunstkopers om hen wegwijs te maken in de wereld van het kopen van beeldende kunst. 

Het aanbod en de opzet van deze cursussen is divers (ook qua kosten is er een verschil). Uit de 

reacties op de vraag of kunstkopers (onervaren of ervaren) overwegen deel te nemen aan zo’n 

cursus blijkt, dat de bereidheid gering is. 18,2 % van de respondenten overweegt een dergelijke 

cursus te volgen. Het merendeel van de respondenten, 81,8 % heeft geen interesse (figuur 46).  

 
Figuur 46: Het aantal respondenten dat bereidheid is tot het volgen van een cursus (n=33). 

 

Vraag 22 – Wat zou u maximaal besteden aan een dergelijke cursus? 

De respondenten die overwegen een cursus rondom het kopen van kunst te volgen (in totaal zes 

respondenten), is gevraagd welk bedrag zij maximaal willen besteden aan zo’n cursus. Deze vraag is 

gesteld, omdat de kosten van deze cursussen uiteenlopen en ook bepalend kunnen zijn in de 

overweging tot een eventuele deelname. De helft van de respondenten gaf aan een bedrag van 100 

euro of lager te willen besteden (50,0 %). De overige respondenten antwoordden een bedrag van 

100 tot 200 euro (33,3 %) of een bedrag van 300 euro of lager (16,7 %) te willen besteden. Geen van 

de respondenten koos voor de antwoordmogelijkheid: van 200 tot 300 euro.  
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Vraag 23 – Denkt u dat de uitbreiding van het assortiment de galerie voor u laagdrempeliger 

maakt? 

Door de economisch moeilijke tijd zoeken galeries naar mogelijkheden om hun inkomsten op peil te 

houden. Er zijn galeries die er voor kiezen hun assortiment uit te breiden. Naast kunst gaan zij ook 

lifestyle artikelen uit de mode-, interieur- en designbranche verkopen, waarmee de galerie meer 

komt in de richting van een concept store. Dit ook vanuit de gedachte nieuwe kunstkopers te 

bereiken die in eerst instantie komen voor de meer toegankelijkere lifestyle artikelen, maar zo ook 

kennis maken met de kunstwerken en misschien wel een kunstaankoop doen.  

De respondenten is daarom gevraagd of zij door de uitbreiding van het galerieassortiment de galerie 

laagdrempeliger gaan ervaren. Ongeveer driekwart van de respondenten antwoordt hierop positief 

(75,8 %) en vindt dat de galerie hierdoor laagdrempeliger wordt. Bijna een kwart van de 

respondenten (24,2 %) is van mening, dat het de drempel tot een galerie niet verlaagt (figuur 47).  

 

 
Figuur 47: Het aantal respondenten dat vindt dat een uitbreiding van het galerieassortiment de galerie laagdrempeliger maakt(n=33). 
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Bijlage 15 – Afbeeldingenlijst enquête potentiële kunstkopers 
   

Figuur Titel  Bron  

28 Het geslacht van de respondenten (n=36). Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

29 De leeftijd van de respondenten in 

verhouding tot het geslacht (n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

30 De provincies waar de respondenten 

woonachtig zijn (n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

31 De gezinssituatie van de respondenten 

(n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

32 Het opleidingsniveau van de respondenten 

(n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

33 De beroepssectoren waar de respondenten 

werken (n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

34 Het aantal respondenten dat wel eens 

galeries bezoekt (n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

35 De frequentie van het bezoek aan galeries 

(n=13). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

36 Het aantal respondenten dat wel eens kunst 

koopt (n=36). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

37 De kunstvormen die de respondenten kopen 

(n=24). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

38 De aankoopplaatsen waar de respondenten 

kunst kopen(n=12). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

39 De frequentie waarin de respondenten de 

afgelopen 3 jaar kunst hebben gekocht 

(n=12). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

40 De prijsklassen waarin de respondenten de 

afgelopen drie jaar kunst hebben gekocht 

(n=12). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

41 De manieren hoe de respondenten een 

kunstaankoop voorbereiden(n=12). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

42 Redenen waarom de respondenten een 

kunstwerk kopen (n=17). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

43 Redenen waarom de respondenten geen 

kunst kopen (n=39). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

44 De prijsklassen waarin de respondenten 

verwachten kunst te gaan kopen (n=28). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

45 Het aantal respondenten dat een drempel 

ervaart om een galerie binnen te stappen 

(n=33). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

46 Het aantal respondenten dat bereidheid is 

tot het volgen van een cursus (n=33). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 

47 Het aantal respondenten dat vindt dat een 

uitbreiding van het galerieassortiment de 

galerie laagdrempeliger maakt(n=33). 

Heijtel, D., “De potentiële jonge kunstkopers”, november 2013. 
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Bijlage 16 – Vergelijking resultaten beide enquêtes 
 

Vergelijking resultaten  Potentiële jonge kunstkopers 

(n=36)  

Jonge kunstkopers bij Walls 

(n=80) 

Geslacht Vrouw Vrouw 

Leeftijd 25 t/m 45 jaar 25 t/m 45 jaar 

Woonachtig Provincie: Noord-Holland en Utrecht 

 

Provincie: Noord-Holland en Zuid-

Holland 

Gezinssituatie 1. Gehuwd/samenwonend met 

kind(eren) 

2. Gehuwd/samenwonend zonder 

kind(eren) 

1. Gehuwd/samenwonend zonder 

kind(eren) 

2. Gehuwd/samenwonend met 

kind(eren) 

Opleiding HBO of universiteit  HBO of universiteit 

Beroepssector 1. Zorg en welzijn 

2. Overheid en bestuur 

1. Kunst- en cultuursector 

2. Zorg en welzijn 

Galeriebezoek Nee  Ja  

Frequentie bezoek  1. 1 keer per jaar 

2. 1 keer per halfjaar 

1. 1 keer per drie maanden 

2. 1 keer per maand 

Het kopen van kunst Nee Ja 

Soort kunst 1. Schilderijen 

2. Fotografie  

3. Zeefdrukken/prints 

1. Zeefdrukken/prints 

2. Werk op papier/tekeningen 

3. Schilderijen 

Aankoopplaats 1. Kunstenaarsatelier 

2. Internet 

3. Galerie 

1. Galerie 

2. Internet 

3. Kunstenaarsatelier 

Frequentie (afgelopen 3 

jaar) 

1 of 2 kunstwerken 3 t/m 5 kunstwerken  

Prijsklasse 1. € 250 of lager 

2. € 250 tot € 1.000 

1. € 250 of lager 

2. € 250 tot € 1.000 

Voorbereiding  1. Oriëntatie internet 

2. Bezoeken galeries 

3. Advies van familie/vrienden 

1. Bezoeken galeries 

2. Oriëntatie internet 

3. Bezoeken kunstbeurzen 

Reden wel kunst kopen 1. Decoratie woning 

2. Verrijking leven 

3. Iets unieks bezitten 

1. Verrijking leven 

2. Decoratie woning 

3. Iets unieks bezitten 

Reden geen kunst kopen  1. Beperkt budget 

2. Te weinig tijd om in te verdiepen 

3. Onvoldoende inzicht in de waarde 

van kunst 

1. Beperkt budget 

2. Onvoldoende inzicht in de waarde 

van kunst 

 

Kunst kopen in toekomst Ja  Ja 

Prijsklasse toekomst 1. € 250 tot € 1.000 

2. € 250 of lager 

1. € 250 tot € 1.000 

2. € 1.000 tot € 2.500 
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Bijlage 17 – Opmerkingen respondenten  
 

De opmerkingen die de respondenten hebben ingevuld bij de optionele vraag in de enquête naar 

de potentiële jonge kunstkopers: Wilt u verder nog wat kwijt over deze enquête of dit onderwerp? 

 

‘Mooie kunst vinden is best moeilijk. Veel collecties/plekken zijn klein, met weinig aanbod. Daardoor 

moet je telkens ver reizen om iets te vinden. De Affordable Art Fair is heel goed. Ook zoals Loods5 

het doet vind ik leuk, ook al is daar de keuze zelfs wat klein.’ 

 

‘Interessant onderwerp en goede vraagstelling.’ 

 

‘Ik zou het fijn vinden wanneer er meer kunst te zien/kopen is in de cafés, bibliotheken, restaurants 

etc. Veel laagdrempeliger, alle taken van de samenleving komen er en het lijkt me voor de 

kunstenaar ook leuker als er op deze manier meer aandacht is voor het werk.’ 

 

‘Een galerie bezoek ik hoofdzakelijk in de vakantie.’ 

 

‘Ik denk dat het inderdaad een goede zaak is als galeries hun assortiment uitbreiden naar design en 

dergelijke.’ 

 

‘Leuke enquête.’ 

 

‘Ik wil wel even vertellen dat ik voor mijn 10-jarig jubileum een kunstwerk uit mocht zoeken en dat ik 

dat met plezier gedaan heb. Deze kunstcollectie kon ik bekijken via internet en ik heb uiteindelijk 

gekozen voor een handgemaakte lederen tas.’ 


