KUNSTMARKT

KUNST
VERZAMELEN...
EN DAN?

Een kunstverzamelaar is in principe een koper. Een kunstkoper is echter niet per se een
verzamelaar. Zo streven sommigen ernaar een collectie aan te leggen waarin alle werken
gezamenlijk een geheel vormen, en gaan anderen voor een schilderij dat goed aansluit
op de persoonlijke smaak, maar ook past in het interieur. Tekst Jeannette ten Kate

H

oe wordt in de huidige tijd kunst gekocht? Wat zijn
de achterliggende motivaties van de kopers en wat
wordt daar in praktijk mee gedaan? En, ook niet
onbelangrijk: kunst vertegenwoordigt waarde.
Hoe ga je daar als koper mee om?
Edwin Oostmeijer (1963), zelfstandig projectontwikkelaar,
kocht zijn eerste werk in 2016 bij GRIMM. Niet gehinderd
door enige kennis viel hij als een blok voor een klein doek
van Caroline Walker. Al snel volgde een tweede veel groter
werk, en inmiddels is er sprake van een imposante collectie,
bestaande uit 385 schilderijen en werken op papier.
In relatief korte tijd maakte Oostmeijer zich de markt eigen
en ontwikkelde hij zijn eigen smaak. Het is niet gemakkelijk
om een niet-transparante markt als de kunstmarkt te doorgronden, en voor een ondernemer met een drukke baan is
het een uitdaging om zoveel mogelijk te zien en het vereiste
onderzoek te doen. Instagram bleek echter een wereld te
openen. Door online contacten te leggen en af en toe kunstbeurzen te bezoeken en schilders in hun studio, is hij goed
op de hoogte. Bovendien gaf hij kunst een rol in zijn bedrijf:
zo zette hij onder andere een artist in residency op, om buitenlandse schilders de mogelijkheid te geven in
Amsterdam te werken en verblijven.

AANKOPEN EN VERKOPEN
Niet alleen ontwikkelde Oostmeijer zo zijn smaak, met een
sterke voorkeur voor krachtige, semi-realistische, expressionistische schilderijen; hij leerde ook de do’s en don’ts van de
kunstwereld kennen. Bijvoorbeeld toen hij na vijf jaar een
werk uit zijn collectie verkocht op een veiling en op veel
weerstand stuitte van zowel de kunstenaar als van de ››
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galerie waar het was gekocht. De verzamelaar was zich van
geen kwaad bewust: als ondernemer was het voor hem
geheel vanzelfsprekend om niet alleen te investeren, maar af
en toe ook geld te genereren uit zijn bezit.
Sebastiaan Brandsen (1985), directeur en partner bij het in
Amsterdam en New York gevestigde GRIMM, legt uit waarom
het verkopen van kunst van nog levende kunstenaars op de
veiling niet wordt aangemoedigd. Hierin ziet hij een duidelijk
verschil tussen het Nederlandse en Amerikaanse kunst
klimaat: namelijk de drijfveer van de kunstkopers.
In Nederland wordt over het algemeen vanuit passie gekocht
en is men wars van commercie – verkopen op de openbare
markt door collectioneurs is hier daarom not done. Toch
gebeurt het aan- en verkopen van kunst, waarbij soms enorme winsten worden gemaakt, al sinds het ontstaan van de
kunstmarkt in de 17e eeuw. Maar in de afgelopen twintig jaar
ligt voor het eerst de nadruk op hedendaagse kunst van vaak
nog levende kunstenaars. Daar zit dan ook meteen de crux.
Want, zoals Brandsen aangeeft, de vertegenwoordiging van
kunstenaars is het primaire doel van de galerie. En hoewel
elke kunstenaar weer om een andere aanpak en beleid
vraagt, wordt ieders carrière zorgvuldig begeleid. De waarde
van het werk stijgt naarmate de aandacht voor de kunstenaar
toeneemt en het door belangrijke verzamelaars en instituten
wordt aangekocht. Het is daarom in ieders belang de prijzen
langzaam maar zeker te laten stijgen, zodat de kunstenaar de
kans krijgt om een breed draagvlak te creëren, zijn naam te
vestigen en een langdurige carrière op te bouwen.
Bij verkoop op de openbare markt (zoals een veiling) kunnen
de prijzen alle kanten op gaan, wat zomaar het zorgvuldig
uitgestippelde beleid van de galerie kan saboteren.

De waarde van het werk
stijgt als de aandacht voor
de kunstenaar toeneemt
Als zich in korte tijd enorme prijsstijgingen voordoen, is er
een gerede kans dat belangrijke verzamelaars en musea een
kunstenaar links laten liggen, omdat ze de werken te duur
vinden en argwanend worden door het wellicht aanwezige
speculatieve aspect. Dit staat nog los van het feit dat de
kunstenaar zelf er in zo’n geval niets aan verdient, net zomin
als de galerie die alle risico heeft genomen en moeite gedaan
de kunstenaar een podium te geven.
Natuurlijk moet verkoop wel mogelijk zijn. Indien gewenst, is
de oplossing om terug te gaan naar de galerie. Zo kan het
werk achter de schermen worden doorverkocht en de naam
van de kunstenaar beschermd blijven. Brandsen ziet dat deze
‘secondaire markt’ een heel belangrijk onderdeel van de
Amerikaanse kunstmarkt vormt. Dit in tegenstelling tot het
Nederlandse klimaat, waar nog argwanend wordt gekeken
naar deze manier van doorverkopen.
Brandsen koopt zelf ook kunst en bezit een collectie met
meer dan honderd unieke werken en ook veel grafisch werk.
Toch voelt hij zich niet echt een verzamelaar; vroeger wel,
maar hij volgt de kunstenaars in de collectie tegenwoordig
wat minder fanatiek. Vroeger kocht hij veel van bevriende
kunstenaars of scoutte hij talent op Instagram en bleef hij
hen bij verdere stappen volgen. Dat is het voordeel van sociale media: zulke platforms bieden niet alleen de mogelijkheid
om informatie te vergaren, maar ook om met elkaar in contact te komen, interesse te tonen en je passie te delen. Zo
bouw je niet alleen kennis, maar ook een netwerk op.

VERZAMELAAR
Tristan Spits (1981), eigenaar en CEO van Oedipus Brewing,
ziet zichzelf inmiddels wel als verzamelaar en profileert zich
ook zo. Hij merkt dat het makkelijker is om contact te leggen
en inhoudelijke gesprekken te voeren met gelijkgestemden,
wanneer hij hier helder over is. Tien jaar na zijn eerste aankoop is hij nu toe aan een volgende stap, en wil hij zijn
collectie een duidelijker richting en focus geven. Hij zoekt
kunstwerken die op elkaar aansluiten om zo zijn collectie als
geheel te kunnen laten groeien. Vanwege die samenhang is
een verkoop in principe alleen geoorloofd als het ten goede
komt aan de collectie als geheel. Zo verkocht hij recentelijk
een van zijn zes NFT’s van Harm van den Dorpel, om vervolgens met de opbrengst een fysiek werk aan te schaffen van
dezelfde kunstenaar. Kunst die zich beweegt op de grens ››
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<< Katherin Bradfort,
Heaven and Earth,
2019, acryl op doek,
203,2x172,7cm, coll.
Edwin Oostmeijer
<< Otobong Nkanga,
Shaping Memory, 2012
lambda print, 120x90cm,
ex coll. Pieter en Marieke
Sanders, courtesy Stedelijk Museum Amsterdam
< Navid Nuur, untitled,
2022, gemengde techniek op roestvrij staal,
22x16x2cm, coll. Tristan
Spits, courtesy Galerie
Martin van Zomeren
> Caroline Walker
Maid, 2016, olieverf op
doek 210x150cm, coll.
Edwin Oostmeijer,
courtesy GRIMM Gallery
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van de digitale en fysieke wereld spreekt Spits het meest aan.
In de radicale verandering in kleurgebruik en de beeldtaal
van de digitale wereld ziet hij een nieuwe generatie schilders
die de regels herschrijft. Maar ook de fysieke kunstwerken
moeten hem uitdagen qua concept en verrassen in de uitwerking. De creatieve vrijheid van ‘zijn’ kunstenaars verruimt
zijn geest en wordt door Spits zelf weer doorgezet in ideeën
voor zijn bierbrouwerij.

Wanneer je meer hebt dan
in huis past, noemen ze je
opeens een verzamelaar

> Harm van den Dorpel,
Zwour, 2021, exposure on
light sensitive metallic
paper, 100x100cm, coll.
Tristan Spits (foto Gert
Jan van Rooij, courtesy
Upstream Gallery)

KUNSTLIEFHEBBER
Sacha Kraal (1971) noemt zichzelf het liefst een kunstlief
hebber. Kraal en haar partner kopen kunst om ertussen en
ermee te leven. Het pad naar een aankoop toe is voor hen
van wezenlijk belang. De zoektocht, die wordt bepaald door
gesprekken met de kunstenaar of galeriehouder tijdens
bezoeken aan studio’s, galeries en beurzen, wordt zo automatisch een belangrijk onderdeel van het werk zelf. Kunst in
opdracht laten maken past daar goed bij. Zo schroomde het
echtpaar niet hun ruime hal opnieuw in te richten en zelfs te
verbouwen, om zo een site specific werk van Sarah van
Sonsbeeck, gebaseerd op een voor hen dierbaar moment,
de best passende plek te geven.
Los van hun eigen collectie, ondersteunen deze kunstlief
hebbers graag het draagvlak van de hedendaagse kunst in
Nederland. Het programma van de Rijksakademie in Amsterdam sluit goed aan op hun idealen. Om die reden hebben zij
zich aangesloten als trustee bij dit unieke instituut. De Rijks

akademie is een kweekvijver van talent, waarin door galeries
en instituten van over de hele wereld wordt gevist en gescout. Voor de Nederlandse kunstmarkt is het een buitenkans
om daar zo dicht op te zitten. Veel galeries in Nederland
vertegenwoordigen dan ook alumni van de Rijksakademie,
en kunstenaars blijven vaak nog in Nederland wonen na de
tweejaar durende residency.

SCHENKING
Het schenken aan culturele instellingen wordt door de
Nederlandse Staat gestimuleerd vertelt Roland de Jonge,
fiscalist bij Mazars en gespecialiseerd in onder andere kunst
en cultuur. Een voorwaarde is wel dat het om instellingen
gaat met een ANBI ((Algemeen Instelling Nut Beogende)status. Dan is het aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Indien vijf jaar lang in gelijke termijnen geschonken wordt,
kan dit zelfs zonder verdere fiscale drempels.
Dit biedt ook mogelijkheden voor het schenken van kunst
aan bijvoorbeeld musea. Aangezien het lastig is om kunstwerken in gelijke delen op te delen, kan het kunstwerk eerst
aan het museum worden verkocht, waarna de vordering op
het museum vervolgens in vijf jaar in gelijke delen wordt
kwijtgescholden. Op deze manier is 100% van de geschonken
waarde van het kunstwerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is nog een andere mogelijkheid om kunst fiscaal
gefaciliteerd over te dragen aan musea: door een legaat op te
nemen in het testament. Hierin kan bijvoorbeeld worden
vastgelegd dat een bepaald kunstwerk, of collectie bij overlijden wordt nagelaten aan een museum of aan het Rijk. Het
bedrag dat dan in mindering komt op de verschuldigde
successierechten bedraagt dan maar liefst 120% van de
getaxeerde waarde van het kunstwerk.

MEER DAN IN HUIS PAST
Marieke Sanders-ten Holte (1941) behoort met wijlen haar
echtgenoot Pieter Sanders tot de top tien van belangrijkste
Nederlandse collectioneurs. In 2020 deed zij een zeer genereuze schenking van maar liefst 225 kunstwerken aan de
Staat der Nederlanden, waarbij de werken werden verdeeld
onder vijf musea: het Rijksmuseum, Centraal Museum
Utrecht, Kunstmuseum Den Haag, Teylers Museum Haarlem
en het Stedelijk Museum Amsterdam. Dit nadat het echtpaar
in 2009 al 94 werken had gedoneerd aan het ICN (Instituut
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< Navid Nuur, The Tuners
2015-2021, gemengde
techniek op doek
93x63cm, coll. Tristan
Spits, courtesy Galerie
Martin van Zomeren

Collectie Nederland) en in 2013 nogmaals meer dan 100
kunstwerken aan het Stedelijk Museum Amsterdam. En nog
steeds is er heel veel over…
Kortom, een collectie die niet zomaar in huis te houden is.
Voor Sanders-ten Holte is dat alleen in het begin een motief
voor schenking geweest. Wanneer je meer hebt dan je kunt
hangen word je opeens een verzamelaar genoemd, vertelt zij.
Dan is het wel of niet kunnen plaatsen van een werk geen
argument meer voor een aankoop. Sterker nog: sommige
kunstwerken hebben nooit gehangen. Zoals haar echtgenoot
Pieter het omschreef, zat het werk virtueel in zijn hoofd en
was dat voor hem voldoende.
Behalve dat het nu weer door een breed publiek gezien kan
worden, is een voorname reden voor hun schenkingen dat
het de naam van de kunstenaars ten goede komt. Die verantwoordelijkheid naar de kunstenaars toe vindt Marieke
Sanders een belangrijk aspect. Zo hebben zij en haar echtgenoot in de veertig jaar dat zij samen kunst aankochten, nog
nooit wat verkocht. Niet alleen omdat de collectie een geheel
vormt en alle stukken onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn; maar ook omdat het veilen van werken van nog levende
kunstenaars niet bevorderlijk is voor het verloop van de
carrière van die kunstenaars, zoals in eerder in dit stuk al
genoemd werd. Kunst van kunstenaars die qua verkopen nog

geen trackrecord hebben opgebouwd op de secundaire
markt, brengt over het algemeen weinig op – als het überhaupt al verkoopt. Maar de uitslagen zijn ondertussen wel
openbaar. Kortom, voor spelers op de kunstmarkt zijn er
allerlei mogelijkheden om naar eigen inzicht en behoefte een
rol in te vullen. Het doorgronden van de regels en het vinden
van de wegen vergt wel wat onderzoek. Maar als uitdaging
voor de creatieve geest is dat zeker de moeite waard. ››

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
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