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KUNST  TAXEREN 

 A
ls kunstadviseur is een van mijn belangrijkste 
taken om klanten te behoeden voor het  
kopen van overpriced kunst en de juiste  
balans in value for money voor ze te vinden. 
Ook moet ik als taxateur goed op de hoogte 
zijn van de prijzen van kunst en hoe die tot 

stand komen. Zoals in iedere economische branche is er ook 
binnen de kunstmarkt een financiële waardering mogelijk, en 
zijn er vaststaande methodes waar volgens gemeten wordt. 
Niet ‘wat de gek ervoor geeft’ dus, of natte-vinger-waardering 
van de kunsthandelaar. Natuurlijk gebeurt dat weleens, maar 
het is aan de adviseur om dat te herkennen. 
De belangrijkste factor die meespeelt bij de prijsbepaling van 
kunst is de naam van de kunstenaar. Dat is in feite het merk, 
dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. De intrinsieke 
waarde – namelijk de prijs voor een doek, verf of kwast – is 
immers min of meer hetzelfde voor welk schilderij dan ook. 

Een van de kernthema’s in het vak van adviseur is de waardebepaling van kunst. 
Wat bepaalt de waarde van een kunstwerk en hoe kan het dat er soms diverse 
prijzen aan hetzelfde kunstwerk gehangen kunnen worden? Tekst Jeannette ten Kate

> Bram Bogart, Rustic, 
2002, gemengde techniek 
op paneel, 45x32cm, 
courtesy Borzo Gallery 
(foto Michiel Stokmans)

Om te onderzoeken wat de meerwaarde van de naam van de 
kunstenaar is, kijken experts in eerste instantie naar veiling-
uitslagen: wat brachten vergelijkbare werken van dezelfde 
maker op? Dit is de meest objectieve manier om de waarde te 
toetsen, want aangezien de veiling een openbaar platform is, 
zijn de resultaten makkelijk vindbaar en valt daarmee goed te 
vergelijken. Het is dus de consensus van de kopers op de 
openbare markt die uitwijst wat men over heeft voor het 
werk van een bepaalde kunstenaar.  
Daarnaast lezen we uit veilingresultaten af welk soort werk 
binnen het oeuvre van die kunstenaar als het meest belang-
rijke wordt gezien. Iedere kunstenaar beleeft een bepaalde 
periode waarin zijn format en technische vaardigheden het 
best op elkaar zijn afgestemd. Als die kunst dan ook nog eens 
de tijdsgeest vertegenwoordigt, dan worden werken uit die 
periode de norm waaraan we zowel de financiële als de 
artistieke waarde afmeten. ››
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MONDRIAAN
Laten we Mondriaan als voorbeeld nemen. Mondriaans sleu-
telwerken zijn de geometrische composities met horizontale 
en verticale zwarte lijnen en rode, gele en blauwe blokken, 
die hij maakte vanaf 1920. Dit zijn schilderijen die voort-
komen uit een nieuwe kunsttheorie, die inmiddels bekend 
staat als neoplasticisme of Nieuwe Beelding. Deze theorie 
werd door Mondriaan en Theo van Doesburg ontwikkeld in 
1919, en vormde het uitgangspunt voor de groep kunste-
naars die zich bewoog rondom het tijdschrift De Stijl – zowel 
schilders als architecten en toegepaste kunstenaars. 
Die nieuwe theorie betekende een buitengewoon belangrijke 
en grensverleggende visie op de benadering en toepassing 
van kunst, en bleek tevens een briljant antwoord vanuit de 
kunst op de chaotische, naoorlogse tijdsgeest van toen. 
Belangrijk om te vermelden is dat er gewoonlijk een heel 
proces aan voorafgaat, voordat een kunstenaar in staat is om 
tot zo’n prestatie te komen. Zo ook bij Mondriaan, die aan het 

Mondriaan kwam steeds verder in zijn zoektocht naar de weergave 
van de essentie van het leven. Zijn stijl werd rigoureuzer

< Piet Mondriaan, Boeren-
erf in het Gooi geflankeerd 
door jonge boompjes, 
1901-1902, olieverf op 
doek,  31x44cm, verkocht 
voor 68.000 dollar © 2022 
Christie’s Images Limited

> Piet Mondriaan, 
Composition No. II, 1930, 
olieverf op doek in lijst 
van de kunstenaar, 
51x51cm (doek), hamer-
prijs 51 miljoen dollar,
® courtesy Sotheby’s

begin van de 20e eeuw weliswaar verdienstelijke, maar verre 
van kunsthistorisch-belangrijke landschappen schilderde. 
Met de tijd kwam hij echter steeds verder in zijn zoektocht 
naar de weergave van de essentie van het leven, waarbij hij 
steeds rigoureuzer in zijn stijl werd.
De waarde die de naam van de kunstenaar vertegenwoor-
digt, wordt dus bepaald aan de hand van zijn belangrijkste 
werk. Daarnaast geldt: hoe dichter de datum van vervaardi-
ging ligt bij de oorsprong van de stijl, des te hoger de 
museale waarde. Afgelopen november 2022 werd het duur-
ste werk van Mondriaan ooit verkocht, Compositie No. II uit 
1930, bij Sotheby’s New York afgeslagen voor 51 miljoen 
dollar. 
Voor de waardebepaling van ander werk geldt vervolgens dat 
hoe verder de datum van vervaardiging af ligt van de vervaar-
digingsdatum van de belangrijkste (oftewel duurste) verkoop, 
hoe verder de prijs zakt. Zo werd tijdens een online veiling 
van Christie’s afgelopen oktober 2022 een doek van Mondriaan ››
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met de titel Boerenerf in het Gooi, gemaakt in 1901/1902, 
verkocht voor circa 68.000 dollar. Een enorm verschil met het 
bedrag dat voor Compositie No. II werd betaald. In zo’n geval 
betaal je een relatief hoog bedrag voor alleen de naam van 
de kunstenaar, en niet zozeer voor de kwaliteit of het kunst-
historisch belang van het werk. Een dergelijk werk is bepaald 
niet waardevast: er zal altijd vergelijkbare kunst te krijgen 
zijn. Dat is anders voor de dure ‘sleutelwerken’ – die zitten 
vaak vast in musea en instituten en komen nauwelijks meer 
op de markt. Door schaarste zullen die altijd een hoge, of 
zelfs stijgende waarde ver tegenwoordigen.
Overigens zegt dit alles vanzelfsprekend niets over wat een 
koper zelf het mooist vindt – het verklaart slechts de prijs-
verschillen.

VERSCHILLENDE WAARDES 
Die verschillen in prijs zijn niet in de laatste plaats afhankelijk 
van het doel waarmee een kunstwerk wordt getaxeerd. 
Als taxateur moet ik verschillende waarden kunnen bepalen. 

zelfs na jaren. Daarnaast neemt de handelaar in zo’n geval het 
risico om het werk aan te schaffen, investeert hij tijd in onder-
zoek en geld in eventuele schoonmaak en/of restauratie, of 
een nieuwe lijst. De verkoopbedragen bij de handelaar zijn 
dus vaak anders dan op de veiling, maar ook lastiger te door-
gronden voor de taxateur, want de vraagprijzen zijn nog 
maar mondjesmaat openbaar. Dat is anders op de primaire 
markt, het platform van galeries waar de kunst voor het eerst 
getoond wordt. De galeriehouder verkoopt meestal in naam 
van de kunstenaar. Dit betekent dat de kunstenaar zijn werk 
in consignatie geeft aan de galerie, en weer terugkrijgt als het 
niet verkocht wordt. Wanneer het gaat om jonge kunstenaars 
die nog geen trackrecord op de veiling hebben, zijn de 
vraagprijzen van de galerie leidend bij een taxatie voor 
verzekering. 
De galeriehouder bepaalt (in principe in samenspraak met de 
kunstenaar) de vraagprijs voor een werk, waarbij ook de 
materiaalkosten in acht worden genomen. Belangrijke facto-
ren voor de waardebepaling zijn de opleiding van de kunste-
naar, deelname aan tentoonstellingen en aanwezigheid in 
museale, privé- en bedrijfscollecties. In Nederland wordt de 
zogenaamde factorprijs gehanteerd: de factor x lengte en 
breedte van het kunstwerk = de vraagprijs. Hoe korter de 
carrière van de kunstenaar (bijvoorbeeld net afgestudeerd), 
hoe lager de factor. De prijsbepaling luistert nauw: te hoog 
inzetten brengt het risico mee dat er niet wordt verkocht; 
zakken met de prijs is funest voor de carrière van de kunste-
naar.  
Als door een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding het 
werk goed wordt verkocht, stijgt ook de factor en is er sprake 
van een organische groei. Op die manier wordt de positie van 
de kunstenaar beschermd en krijgt hij een eerlijke kans op de 
kunstmarkt. Voor de galerie is het daarom belangrijk om 
goed contact te onderhouden met instituten en collectio-
neurs, om zo de carrière van de kunstenaar op een wenselijke 
manier te ondersteunen en ontwikkelen. 

OBJECTIEF OORDEEL
Behalve voor verzekeringsdoeleinden, taxeer ik ook regelma-
tig vanwege een nalatenschap. De verdeling van een erfenis 
kan een heikel punt zijn als de waardes binnen een collectie 
grote verschillen vertonen, zeker wanneer niet duidelijk is 
wat die waardes inhouden. Niet zelden komt het voor dat 
door de tijd heen familieverhalen zijn ontstaan over herkomst 
en prijzen die niet (meer) blijken te kloppen. Een objectief 

Het loont zeker je te verdiepen in de 
marktwerking, het biedt een extra 
perspectief bij het kijken naar kunst 

Bij een taxatie voor verzekering geldt de hoogste waarde, 
omdat je ervan uitgaat dat, wanneer het kunstwerk zwaar 
beschadigd raakt of gestolen wordt, men een vergelijkbaar 
werk wil aanschaffen. In dat geval is het zaak dat de eigenaar 
genoeg geld terugkrijgt om dat te kunnen doen, zonder 
rekening te houden met variabele factoren zoals kortingen of 
plaats en tijd. Voor de prijsbepaling wordt dan gezocht naar 
de hoogste opbrengsten voor vergelijkbaar werk op zowel de 
veiling als binnen het handelaarscircuit. 
Tussen veiling- en handelaarsprijzen bestaat ook vaak een 
prijsverschil. Behalve van andere bronnen, zoals particulieren, 
collegae of kunstenaars zelf, koopt een handelaar ook op de 
veiling. Als hij het werk vervolgens weer in de verkoop aan-
biedt, zal de vraagprijs hoger liggen dan op een veiling. 
Daar staat ook veel tegenover: zo kan de klant bijvoorbeeld 
bij twijfel een optie nemen, en rustig de tijd nemen om een 
weloverwogen beslissing te maken. Ook bieden sommige 
handelaren de mogelijkheid om een werk thuis ‘op zicht’ te 
hangen, of de garantie dat ze het werk terug zullen kopen, 

oordeel met inachtneming van de huidige situatie op de 
markt kan dan de nodige helderheid verschaffen.  
In dat geval wordt de taxatie gedaan aan de hand van wat de 
eigenaar redelijkerwijs kan overhouden als het stuk nu zou 
worden verkocht. Deze waardes liggen over het algemeen 
een stuk lager dan bij de taxatie voor verzekering, waarbij het 
gaat om aankoop van een vervangend werk. Die verschillen 
tussen kunnen oplopen tot wel 300%.  
Bij kunstwerken die zijn gekocht in de galerie van een 
kunstenaar zonder veiling-trackrecord is verkoop een lastige 
kwestie. Teruggaan naar de galerie is een mogelijkheid – daar 
weten ze tenslotte het beste welke klanten geïnteresseerd 
kunnen zijn. Maar, nog los van de vraag of een dergelijk werk 
nog steeds in de smaak valt of dat de kunstenaar zijn waarde 
heeft behouden, zijn daar ook kosten aan verbonden. 
Het alternatief is de veiling, maar de ervaring leert helaas dat 
het resultaat dan meestal teleurstelt. Gelukkig zijn er steeds 
meer mogelijkheden voor online verkoop en ook binnen de 
branche wordt gekeken naar opties om voor dit soort ver-
kopen een markt te creëren.
Hieruit blijkt eens te meer dat het kopen van kunst als beleg-
ging zeer risicovol is – nog los van het feit dat kunst daarvoor 
niet is gemaakt. Het loont echter zeker je te verdiepen in de 
marktwerking, als een extra perspectief bij het kijken naar 
kunst. Het doorgronden van de markt biedt ook inzicht in de 
creatieve ontwikkeling van de kunstenaar. Bovendien kan het 
voor de kunstliefhebber houvast bieden bij het doelgericht 
kijken naar kunst, bijvoorbeeld op een beurs zoals TEFAF, bij 
uitstek een plek waar geschiedenis, tijdsgeest en waarde – 
zowel in geld als kwaliteit – samenkomen. Zie het als een 
handvat om je weg te vinden in het enorme aanbod en een 
manier om oog en geest te scherpen. Plaats een werk in zijn 
tijd en vraag je af wat de tijdsgeest toen was. Vraag bij een 
galerie wat de kunstenaar wil(de) zeggen en of dit specifieke 
werk daarin voor jou voldoet. Of kijk welke stappen de  
kunstenaar heeft gezet om te komen waar hij of zij nu staat. 
En doe dit dan ook eens bij kunst die je niet direct aantrekt, 
maar die op de een of andere manier wel een vraag stelt.    ›› 

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

> Anh Trần, Searching the 
Sky for Dreams (rocks that 
touch the bottom of a boat), 
2022, olieverf, acryl, spray-
paint en vinyl op linnen, 
244x366 cm, courtesy 
Galerie Fons Welters 
(foto Sonia Mangiapane)


