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KUNSTMARKT

Hoewel booming, is de kunstmarkt tegelijkertijd 
weinig transparant en is het als koper lastig om  
er je weg in te vinden. Want, nog los van de  
uitdaging om iets te kiezen uit het enorme aanbod:  

hoe zit het met de waarde, en wat betekent het vage  
begrip ‘kwaliteit’?  
In de 23 jaar dat ik werkzaam ben als kunstadviseur, heb ik 
goed in kaart kunnen brengen waar de onzekerheden en 
vragen van kopers liggen. Men gaat er vaak vanuit dat een 
kunstadviseur alleen maar in de arm wordt genomen voor 
aankopen met beleggingsdoeleinden. Dat beeld is te beperkt. 
Maar natuurlijk wil niemand te veel betalen en dus is dat een 
van de hoofdredenen om een adviseur te raadplegen.  

KENNIS UIT ERVARING
Hoe komt een aankoopadvies tot stand? Een goede adviseur 
maakt gebruik van kennis, verkregen uit ervaring. Op enkele 
basisregels na is het vak van kunstconsultant niet te leren uit 
boekjes of opleidingen. In een complexe en weinig transpa
rante markt brengt iedere transactie weer een andere 
uitdaging met zich mee. Dus geldt: hoe meer je hebt mee
gemaakt en hoe meer risicokennis je in je database hebt 
verzameld, des te beter je je klanten kunt bijstaan. Hierbij is 
het belangrijk dat die ervaring is opgedaan binnen het ge
hele spectrum van de markt, namelijk zowel als koper én 
verkoper van kunst, en bij zowel galeries als in de kunst
handel en op veilingen.   
Daarnaast is kennis over het kunstaanbod op diverse plat
forms van groot belang. Dat wil zeggen dat een adviseur 
zoveel mogelijk moet zien, en op de hoogte moet blijven 
door het nieuws te volgen, artikelen in tijdschriften en op ›› 

Met een wereldwijde omzet van 69.1 miljard dollar in 2021* is de kunstmarkt  
uitgegroeid tot een serieuze economische branche. Het verdient dan ook aanbeveling  
om een weloverwogen keuze te maken bij het aankopen van een kunstwerk. 
Tekst Jeannette ten Kate

KUNST KOPEN…  
EN DAN?

* volgens de jaarlijkse 
kunstmarktanalyse in 
opdracht van Art Basel

< Wang Guangle, 
120605, 2012, acrylverf  
op doek, 280x180cm, 
courtesy Beijing  
Commune/Pace Gallery, 
aangekocht 2012 en  
verkocht in 2017

> Matthew Day Jackson, 
Floral Bouquet on Blackened 
Moon, 2022, formica,  
olieverf, kunsthars, 
urethaan plastic,  
glasvezel, lood op houten 
paneel, 60,5x 46,7x5,1cm, 
courtesy kunstenaar 
en GRIMM Gallery. 
Aangekocht voor 
privécollectie 2022
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internet te lezen en contact te onderhouden met professio
nals uit alle delen van de markt. Ook hier geldt weer dat 
relevante kennis over recente stromingen, hypes en prijs
schommelingen alleen in de praktijk is op te bouwen, en het 
daarom veel tijd vraagt om die kennis actueel te houden.

KENNIS EN ERVARING
Voor mij was de eerste en beste leerschool het veilingwezen, 
waarin ik elf jaar heb gewerkt. Als een relatief groentje werd 
ik na een jaar stage bij Sotheby’s verantwoordelijk voor de 
moderne/hedendaagse kunstafdeling bij veilinghuis Glerum 
(het huidige AAG) in 1990. In de jaren 90 werden de veilingen 
bepaald door kenners zoals kunsthandelaren en gespeciali
seerde verzamelaars, en was er van een particuliere 
‘eindmarkt’ nog geen sprake. Bovendien was er nog geen 
internet en kon research alleen fysiek worden gedaan in 
archieven en de database van het RKD in Den Haag. Kortom, 
er was weinig transparantie.  
En van die ondoorzichtigheid werd zeker gebruik gemaakt. 
Het kwam dan ook regelmatig voor dat er valse werken 
 werden aangeboden, al dan niet door onwetende, 
 goed bedoelende particulieren of gelukzoekers die dachten 
een vondst te hebben gedaan. Het herkennen van valse 
handtekeningen, ‘oud gemaakt’ doek, gebleekte aquarellen of 
overschilderde reproducties is alleen te leren door er heel 

veel van te zien. En niet in de laatste plaats via de hard way: 
door fouten te maken en daarmee geconfronteerd te worden.   
Nadat echtheid is vastgesteld, wordt aan de hand van het 
trackrecord van de kunstenaar op eerdere veilingen de waar
de van een werk bepaald. Eerdere opbrengsten vormen 
bewijs van wat kopers op de openbare markt over hebben 
voor een kunstenaar. Ook wanneer het stuk is gemaakt is 
bepalend. Zo is een doek van Karel Appel uit de periode 
19491952, toen de schilder deel uitmaakte van de internatio
nale Cobragroep, meer waard dan een vergelijkbaar werk uit 
bijvoorbeeld de jaren 80. Factoren als formaat, conditie en 
techniek wegen ook mee in de waardebepaling. Daarnaast 
spelen de geschiedenis en herkomst van het werk een cruci
ale rol. Het onderzoek naar dergelijke factoren is gelukkig 
veel gemakkelijker geworden door het internet, en met be
hulp van blockchain-technologie zal de transparantie alleen 
maar toenemen.  

MEEDENKEN
De kunstmarkt en haar spelers zijn net als kunststromingen 
constant aan verandering onderhevig. Rond de millennium
omslag ontstond er ook een omwenteling in de kunstmarkt: 
eigentijdse kunst kreeg meer en meer aandacht, en werd om
armd door nieuwe kopersgroepen uit alle delen van de wereld. 
Hierdoor verschoof niet alleen het aandachtsgebied, maar 
onderging de hele kunstmarkt een enorme schaalvergroting.  
In die tijd startte ik mijn consultancypraktijk. Ik wilde de 
markt transparanter maken door het systeem uit te leggen. 
Daar zit ook eigenbelang bij, want het is een bekend feit dat 
Nederlanders over het algemeen minder geld uitgeven aan 
kunst dan kopers uit andere Europese landen. Een van de 
belangrijkste redenen daarvoor is dat de marktwerking niet 
helder is, en dat daarover vragen stellen als ‘niet chique’ wordt 
beschouwd. En kopen op een markt waar de risico’s niet 
helder zijn, zet nu eenmaal niet aan tot grote uitgaves. 
Door meer inzicht te geven in de voor en nadelen bij het 
kopen van kunst, handvaten te bieden in hoe dat te doen, 
masterclasses te organiseren voor verzamelaars en (toekom
stige) kopers en praktijklessen te bieden op kijkdagen van 
veilingen en bij galeries, startte ik met een brug te bouwen 
tussen de kunstwereld en de particulieren.      
Na 22 jaar is de consultancy inmiddels uitgebreid met twee 
kunstclubs, diverse masterclasses en een taxatieafdeling. De 
belangrijkste tak van mijn bedrijf is echter de eenopeen 
kunstadvisering voor particulieren en bedrijven. Ook daarbij 
is het doel om uit te leggen, en zeker niet om iets op te leg
gen. Ervaring leert dat het pad naar een aankoop toe een 
wezenlijk onderdeel vormt van de uiteindelijke aanschaf. Het 
verhaal van de weg die wordt afgelegd, wordt uiteindelijk als 
even belangrijk ervaren als het bezit van het werk zelf.  
Geen mens is hetzelfde, dus ook een kunstplan opstellen is 
voor iedereen anders. Het is altijd weer een uitdaging om de 
betreffende klant te leren kennen en te doorgronden waar ››

Relevante kennis van de 
kunstmarkt is alleen in de 

praktijk op te bouwen 

< Hans Op de Beeck, 
Tatiana (soap bubble) 
(small version), 2018, 
2018, brons, coating, glas, 
metaal 146x36x36cm, 
courtesy kunstenaar en 
Galerie Ron Mandos. 
Speciale versie in com-
missie voor privécollectie 
aangekocht in 2021

> Ai Weiwei, Colored Vases, 
2006, keramieke vazen uit 
3500-5000 v.C., acrylverf, 
diverse formaten, hoogte 
ca. 17-30 cm, courtesy  
Urs Meile Gallery.  
Aangekocht in 2007  
en verkocht in 2017
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iemand naar op zoek is. Zo hielp ik eens een verzamelaar die 
binnen haar huis graag een plek voor zichzelf wilde creëren, 
een plaats voor contemplatie en rust. Met conceptueel kun
stenaar Sarah van Sonsbeeck gingen we het gesprek aan. De 
verzamelaar vertelde over haar leven en keuzes en waarom 
die plek in huis voor haar zo belangrijk was. Van Sonsbeeck 
kwam naar aanleiding van deze sessies met een prachtig 
ontwerp dat fantastisch aansloot op het gedachtegoed van 
de opdrachtgever. Inmiddels staat dit werk in het hart van het 
huis en is als kunstwerk op zich al prachtig, maar de achterlig
gende gedachte en de manier waarop het ontstaan is, zal 
door de bewoners nooit meer vergeten worden. 

KOPEN EN VERKOPEN
Doorgaans kopen kunstliefhebbers werk aan om tussen de 
kunst te wonen. Dus de combinatie van de liefde voor een 
werk, dat tevens past bij het interieur is een veel voorkomen
de wens om te kopen. Maar soms prevaleert het kunstbezit 
en groeit dat uit tot een collectie die groter is dan de ruimte 
in huis. In zo’n geval is de zoektocht een andere: dan gaat het 
erom of het past bij de collectie, ook wat betreft kwaliteit. 
Er zijn ook verzamelaars die de zoektocht liever helemaal zelf 
doen, maar wel een professionele gesprekspartner zoeken 
om op de hoogte te blijven en te overleggen. Daarnaast is er 
de commerciële kant. 
Zo kocht ik voor een verzamelaar ooit een abstract doek van 
een jonge Indonesische kunstenaar. Drie jaar na de aankoop 
zag ik de prijzen voor deze kunstenaar op internationale 
 veilingen explosief stijgen. Opvallend, omdat het een jonge 
kunstenaar betrof die regelmatig exposeerde in galeries. 

Kunst is verbonden 
met de tijdsgeest 
en reageert daarop
Zijn werk was dus niet schaars en ook qua voorstellingen 
verschilde het niet erg van elkaar. Er was geen sprake van een 
nieuwe creatieve ontwikkeling. In zo’n geval is de kans dat het 
om een tijdelijke hype gaat, groot. Vanuit commercieel oog
punt was het verstandig om zo snel mogelijk te verkopen. 
Uiteindelijk kreeg zij ruim tien keer het bedrag waarvoor zij het 
drie jaar eerder had aangekocht. En als bonus had zij drie jaar 
met veel plezier naar het werk gekeken.   
Doorgaans is verkopen lastiger dan aankopen. Verkopen op 
een veiling is een heel andere ervaring dan aankopen bij een 
galerie. Een veilinghuis verkoopt over het algemeen liever 
geen kunst die voor het eerst wordt aangeboden, omdat de 
waarde zoals gezegd bepaald wordt aan de hand van eerdere 
opbrengsten op de veiling, ofwel de secondaire markt. Is er 
nog geen sprake van een trackrecord, dan is verkoop risico
vol. Zo kan een kunstenaar die in de galeriewereld (ook: 
primaire markt) hoog staat aangeschreven, via de galerie 
worden verkocht voor bedragen die soms wel drie keer hoger 
liggen dan de veilingprijzen. Helaas is dit eerder regel dan 
uitzondering. Vandaar dat het niet aan te raden is om werk 
van jonge kunstenaars op de veiling aan te bieden, ook voor 
hun carrière. Het is goed daar als koper op voorbereid te zijn.

> Sarah van Sonsbeeck, 
Mistakes I’ve made 2.0. 
#1, 2016, graphite based 
faraday verf, bladgoud & 
geperforeerde weggegooi
de ideeën, 100x170cm, 
courtesy kunstenaar en 
Annet Gelink Gallery. Werk 
in commissie voor een 
bedrijfscollectie in 2016
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TIJDGEEST
Op de huidige internationale markt zijn er zeker ook kunste
naars wiens prijzen door het dak gaan op de veiling, en daar 
zelfs meer opbrengen dan in hun galerie, maar dat is slechts 
bij een heel klein percentage het geval. Toch zijn dat de 
smeuïge verhalen die de krant halen, net als de recordbedra
gen die betaald worden voor iconische kunstenaars als Andy 
Warhol, Jeff Koons of JeanMichel Basquiat. Maar het topje 
van de kunstmarktpiramide wordt bepaald door slechts een 
handjevol kopers, de rijken der aarde. Dit zegt helemaal niets 
over de reguliere markt, waarover de nieuwsgeving nogal 
summier is.  
Dat is jammer, want kennis over de markt betekent ook ken
nis over de kunst zelf – wat wordt er gemaakt en gekocht, en 
waarom? De markt volgen zonder per se iets te willen aan
kopen geeft een beeld van wat er in de wereld gebeurt, ook 
op andere terreinen, omdat kunst onlosmakelijk verbonden is 
met de tijdsgeest en daarop reageert. Het creatieve brein 
wordt daardoor uitgedaagd om na te denken over de eigen 
tijd, en krijgt de kans inzicht te verwerven in het verleden. 
Daarin de verdieping opzoeken kan meer geven dan alleen 

Jeannette ten Kate is kunstadviseur op de mondiale kunstmarkt,  
oprichter van The Art Connector en directeur van The Arts Club en The  
International Arts Club. Na haar studie kunstgeschiedenis was zij elf jaar 
werkzaam bij veilinghuizen Sotheby’s en Glerum Auctioneers. Sinds 
twintig jaar is zij werkzaam bij haar eigen bedrijf. artconnector.nl

decoratieve waarde of financieel gewin. Op die manier kan 
kunst op diverse manieren uitdagen, plezier en diepgang 
geven, de commerciële kant en creatieve inhoud samenbren
gend. En dat kan ik met zekerheid zeggen, want ik ervaar dat 
al 23 jaar iedere dag weer!   ›› 

> Berend Strik, Jackson 
Pollock geel, 2018-2019, 
gestikte gemengde  
techniek op tyfec, 
212x212cm, courtesy  
kunstenaar en Galerie 
Fons Welters, aangekocht 
in 2020 voor privécollectie


