
Boekmancahier #24 1/7 Korting en krediet voor beeldende kunst II

Korting en krediet voor 
beeldende kunst II

De Rentesubsidieregeling kunstaankopen 
(1984-1995) tegen de achtergrond van ontwikke-

lingen in beeldende kunst, beleid en markt

gulden en vanaf 1988 zestig miljoen gulden. De 
afdeling beeldende kunsten van het ministerie, 
waarin in het begin van de jaren tachtig een 
aantal kunsthistorici, veelal afkomstig uit de 
museumwereld, de toon aangaf, ontwikkelde in 
relatief korte tijd een aantal nieuwe 
beleidsinstrumenten.3 Het oogmerk van dat 
beleid was ‘een goed en gevarieerd kunstaanbod 
veilig stellen. Het beeldende-kunstbeleid is in 
de eerste plaats gericht op kwaliteit.’4 Dit 
kwaliteitsbegrip fungeerde als paraplubegrip 
en werd gekoppeld aan doelstellingen als 
inkomensvorming van beeldende kunstenaars 
en spreiding en afname van beeldende kunst.

Een belangrijk nieuw beleidsinstrument was 
het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving 
en bouwkunst. Andere voorbeelden waren een 
regeling die de aankoopmogelijkheden van de 
musea van hedendaagse kunst verbreedde en 
een aankoopbudget voor eigen tijdse kunst voor 
de Rijksdienst Beeldende Kunst, tezamen goed 
voor vier miljoen gulden. Ook werd een 
aanmerkelijk bedrag overgeheveld naar de vier 
grote gemeenten en de provincies te weten 
vijfendertig miljoen gulden. De 
kwaliteitsselectie en -beoordeling werd als 
vanouds uitgevoerd door deskun digen in de 
adviescom missies van de Raad voor de Kunst of 
door deskundigen die betrokken waren bij de 
nieuwe beleidsinstrumenten. In deel 1 van dit 
artikel heb ik geconstateerd dat in de 
beoordelingspraktijk van de Raad voor de 
Kunst in de jaren zeventig steeds meer de 
nadruk werd gelegd op vernieuwing. Kwaliteit 
werd in het overheidsbeleid nagenoeg synoniem 
met actualiteit, vernieuwing en ‘avant-garde’.5 

Tegen het einde van de jaren tachtig werd in 
beleidskringen de nadruk op het 
kwaliteitsbegrip genuanceerd. Het subjectieve 
karakter van het begrip kwaliteit, evenals de 
overdreven geachte gerichtheid op vernieuwing, 
riep steeds meer controversen op. Dat gold ook 
voor de werkwijzen van de commissies van 

deskundigen die waren belast met de 
kwaliteitsbepaling.6 Tegelijkertijd deed met 
het aantreden van de sociaal-democratische 
cultuurminister Hedy d’Ancona het begrip 
cultuurspreiding en -participatie zich weer 
nadrukkelijker gelden dan in de periode 
daarvoor.7

Vanaf halverwege de jaren tachtig keerde het 
marktbegrip terug in de beleidsterminologie, 
als gevolg van de privatiseringstendensen in het 
cultuurbeleid. In het beeldende-kunstbeleid 
maakten de termen ‘verbreding’ en ‘verdieping’ 
van de markt, die enige decennia geleden 
gekoppeld werden aan de 
Aankoopsubsidieregeling, plaats voor het 
begrip ‘marktverruiming’. Met de vrijgekomen 
BKR-gelden konden stimulerende maatregelen 
gefinancierd worden, gericht op de bevordering 
van de vrije markt voor beeldende kunst. De 
gevoelde noodzaak van marktverruiming vond 
zijn basis in vage noties over de 
kleinschaligheid van de markt voor beeldende 
kunst in Nederland, waarbij vaak een 
verbinding werd gelegd met de 
marktbedervende werking van de BKR in de 
afgelopen decennia.8 Op de begro ting van de 
afdeling beeldende kunsten van het 
cultuurministerie werd een aparte post 
marktverruiming opgenomen. 

Het galeriewezen in de jaren tachtig
In de jaren tachtig was er nationaal en 
internationaal veel belangstelling voor 
beeldende kunst. Musea organiseerden 
grootschalige tentoonstellingen, de media 
besteedden veel aandacht aan beeldende kunst. 
Allerwegen werd gesproken over een artboom. 
Een oorzaak daarvan lag in de exorbitant hoge 
prijzen die op internationale veilingen voor 
oudere kunst werden betaald. Ook op de 
internationale markt voor eigentijdse 
beeldende kunst waren de prijzen hoog; deze 
markt bevond zich vooral in New York en 

Truus Gubbels  Bijna was in 1994 de regeling 
afgeschaft die voordelige leningen 
mogelijk maakte voor het kopen van 
beeldende kunst. Deze Rentesubsidie
regeling moest de verbeterde opvolger 
zijn van de in 1979 afgeschafte Aankoop
subsidieregeling. In het tweede deel van 
haar artikel laat Truus Gubbels zien 
waarom de huidige regeling haar 
 beloften niet waarmaakt, en waarom  
ze desondanks nog bestaat.

Wijzigingen in het beeldende-kunstbeleid
Onder druk van economische stagnatie aan het 
begin van de jaren tachtig vond een 
heroriëntatie plaats in het overheidsbeleid, ook 
in het cultuurbeleid. Bezuiniging, deregulering 
en privatisering waren kernbegrippen. In het 
kunstbeleid maakten beleidsdoelstellingen als 
maatschappelijke relevantie en bevordering 
van welzijn uit de jaren zeventig, plaats voor de 
begrippen artistieke kwaliteit en professiona-
lisering.1 Deze termen functioneerden als motto 
voor het doorvoeren van rigoureuze beleids-
wijzigingen, vooral op het terrein van  
beeldende kunst.

Een daarvan betrof de Beeldende-
Kunstenaarsregeling (BKR). De kritiek op de 
BKR was almaar toegenomen. Door het 
georganiseerde deel van de beeldende 
kunstenaars werd de BKR steeds meer gezien 
als een ‘sociaal-culturele bijstandsregeling’. 
Het sociale karakter van de regeling, de 

toenemende kosten van deze ‘open-eind-
regeling’ en de ‘kunstberg’ bij de overheid, 
ontstaan door inname van kunstwerken in het 
kader van de BKR, waren voor de overheid 
steeds grotere problemen. Door de 
bezuinigings taakstelling van het 
Regeerakkoord 1982 kwam de BKR onder  
druk te staan.

Vanaf 1984, het jaar waarin het ministerie 
van WVC de Rentesubsidieregeling kunstaan-
kopen instelde, bezuinigde het ministerie van 
Sociale Zaken op de BKR. Door de voorwaarden 
aan te scherpen poogde men het aantal BKR-
kunstenaars terug te dringen, hetgeen echter 
nauwelijks lukte. In 1987 werd de BKR ten slotte 
opgeheven.2 Door de afschaffing van de BKR 
kwamen gelden vrij bij het ministerie van 
Sociale Zaken die - structureel - werden 
overgeheveld naar het cultuurdepartement. In 
de jaren 1984-1986 was dat jaarlijks twintig 
miljoen gulden per jaar, in 1987 dertig miljoen 
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geografische spreiding van de galeries over 
Nederland. Doelstelling van de kunstaankoop-
regeling was bevordering van de aankoop van 
heden daagse kunst door particu lieren en 
daardoor verbetering van de inkomenspositie 
van beeldende kunste naars. Nevendoel was de 
ondersteuning van gale ries.17

Evenals bij de instelling van de ASK, twee 
decennia eerder, was men in parlementaire 
kring optimistisch over de potentiële effecten 
van de Rentesubsidieregeling. De regeling was 
immers een marktstimulerende subsidie aan de 
kunstconsument, in een beleidssector die werd 
(en wordt) gedomineerd door produkt- (en 
producent-)gerichte subsidies. In het parle ment 
kwam het succes van de rege ling meermaals 
aan de orde en werd kamerbreed aangedrongen 
op voortzetting van de subsidie. Tegen het eind 
van de jaren tachtig werd de regeling aldaar als 
een belangrijk, op cultuurparticipatie gericht 
instrument gezien.18 Uiteraard was het 
merendeel van de galeries zeer ingenomen met 
het bestaan van de regeling, die immers in eigen 
kring tot ontwikkeling was gebracht.19

Een stormachtig succes
Het gebruik van de Kunstaankoopregeling 

nam in hoog tempo toe. Het bedrag dat jaarlijks 
voor de regeling op de begroting werd 
uitgetrokken, verzesvoudigde tussen 1985 en 
1992, evenals de omzet. In 1985 werd bijna een 
half miljoen gulden uitgetrokken; in 1990 was 
dat bedrag opgelopen tot meer dan drie miljoen 
gulden per jaar. De omzet via de kunstaankoop-
regeling lag in 1985 boven de twee miljoen 
gulden, in 1990 boven de dertien miljoen gulden. 
In 1992 waren omzet en rentesubsidie gestegen 
tot respectievelijk zestien en drie miljoen 
gulden.

Ook het aantal kopers dat de regeling 
gebruikte, steeg aanmerkelijk. In 1985 waren er 
meer dan zevenhonderd koopcontracten 
afgesloten, in 1990 waren dat er bijna - en in 1992 

financieringsmaatschappij en.15

In 1984 werd de Rentesubsidieregeling 
kunstaankopen, de Kunstaankoopregeling16, 
door het ministerie van WVC ingesteld. De 
overheid had de plannen van de galeriehouders 
‘overgenomen’, nader vormgegeven en tot beleid 
gemaakt. Het debâcle van de ASK en de 
voortdurende nadruk van de Vereniging van 
galeriehouders en handelaren in hedendaagse 
kunst op de noodzaak van overheidssteun, leken 
een morele aansporing voor de overheid een 
dergelijke regeling te entameren. Van meer 
belang was echter dat er vanaf 1984 een 
beleidskader en -instru menta rium was, gericht 
op marktverruiming, waarin een derge lijke 
rege ling paste en - nog belangrijker - dat er 
gelden beschikbaar waren om een dergelijke 
regeling te financieren. De Rente subsidie re-
geling kreeg zijn plaats toebedeeld in het 
zogenaamde markt verruimingsbe leid, groeide 
uit tot het belangrijkste middel in dat beleid en 
soupeerde al snel meer dan 50 procent van het 
budget voor marktverruiming op.

De regeling werkt als volgt: kredietwaardige 
kopers kunnen op afbetaling en rentevrij 
kunstwerken kopen van levende beeldende 
kunstenaars in Nederland. De aankoop dient te 
geschieden bij een aantal geselec teerde 
galeries. Het ministerie van WVC subsidieert de 
rente en heeft met financieringsmaat schappij 
De Lage Landen een overeenkomst voor de 
financiering van de leningen afgesloten. Het 
aankoopbedrag van het kunstwerk moet 
minimaal 500 gulden bedragen en maximaal 
12.500 gulden. 

De Raad voor de Kunst selec teerde de 
galeries. Galeries stuurden documentatie in 
over hun expositie programma’s en gegevens 
over hun bedrijfsvoering en omzet, die 
vervolgens door de raad beoordeeld werden. 
Criteria waarop de galeries getoetst werden 
waren: de kwaliteit van de exposities, de 
professionaliteit van de galerie en de 

ambities - en succes - en programmeerden kunst 
die voor een breder publiek toegankelij k was. 
Hun klanten waren doorgaans particuliere 
ko pers (bedrijven en kleine verzamelaars) en zij 
waren minder op de publieke sfeer, in het 
bijzonder musea en overheidsinstellin gen, 
gericht.14

Eind jaren tachtig vormde de galeriewereld 
in Nederland door de kwantitatieve toename en 
de kwalitatieve verschillen een caleidoscopisch 
gezelschap. De dynamiek was groot; er waren 
steeds weer nieuwkomers en afvallers op een 
markt met sterke concurrentie. Niet alleen 
galeries, maar ook een toenemend aantal 
kunstenaarscollectieven, kunstuitlenen, 
bemiddelingsbureaus en andere stichtingen en 
ondernemingen hield zich bezig met de verkoop 
van beeldende kunst.

Door de groeiende concurrentie tussen al 
deze bedrijven en instellingen veranderden de 
verschillen in de galeriewereld van karakter. 
Latente tegenstellingen in het galeriewezen, 
gegrond op meningsverschillen over artistieke 
kwaliteit, werden manifester, mede door de 
nadruk op kwaliteit in het overheidsbeleid. Met 
name bij de selectie van galeries voor 
kunstbeurzen kwamen deze tegenstellingen tot 
uitdrukking. Uiteindelijk leidden ze tot 
wijzigingen in de organisatiestructuur van het 
galeriewezen. De Rentesubsidieregeling 
kunstaankopen werkte hierin als catalysator. 

Kunst op krediet
Bijna direct aansluitend op het ophef fen van de 
Aankoopsubsi dieregeling (ASK) in 1979 was er 
begin jaren tachtig overleg tussen overheid en 
galeriehouders over de moge lijkheden voor 
rentevrij aankopen van kunst op afbetaling. 
Reeds halverwege de jaren zeventig opperden de 
galeriehouders het idee van kunst op krediet. 
De Vereniging van galerie houders en 
handelaren in hedendaagse kunst voerde 
daarover onderhan delingen met verschillende 

Duitsland en ging gepaard met veel glamour  
en stardom. 

Een aantal galeries dat werd opgericht in de 
jaren zestig, werd toonaangevend in Nederland, 
bijvoorbeeld Art & Project en Swart te 
Amsterdam en Nouvelles Images te Den Haag. 
Zij kregen gezelschap van galeries die begin 
jaren zeventig waren opgericht, met 
bescheidener ambities en een voornamelijk 
Nederlandse ‘kunstenaarsstal’, zoals Asselijn, 
Brinkman, en Wetering te Amsterdam. Ook 
kunsthandels als Tegenbosch en Schoots in het 
zuiden van het land hadden hun naam gevestigd.

Daarnaast waren er ook nieuwko mers in het 
galeriewezen die zich met actuele kunstenaars 
of nieuwe stromingen in de beeldende kunst van 
de jaren tachtig bezighielden. Van Krimpen was 
daarvan een voorbeeld, maar ook The Living 
Room, beide te Amsterdam gevestigd, en Reiff 
te Maastricht.9 Deze galeries hadden vaak 
internationale ambities, hetgeen bijvoorbeeld 
tot uitdrukking kwam in deelname aan 
buitenlandse kunstbeurzen. Hun klandizie 
vonden zij vooral bij musea en grote 
verzamelaars.10 Een deel van hun succes was 
gelegen in de verruiming van aankoop-
mogelijkheden van musea en de Rijksdienst 
Beeldende Kunst, die vanaf 1984 tezamen circa 
drie à vier miljoen gulden per jaar te besteden 
hadden.11

Tegelijkertijd bleef er concurrentie tussen 
musea en galeries. Musea, vooral grote, waren 
georiënteerd op de ‘avant-garde’ en hadden vaak 
hun eigen netwerken en rechtstreekse 
contacten met (buitenlandse) beeldende 
kunstenaars of galeries.12 De grote musea 
hadden de bemiddelende functie van de 
Nederlandse galeries vaak niet nodig.13 Naast 
genoemde galeries was een veel groter aantal 
galeries actief over geheel Nederland. Zij waren 
minder gericht op vernieuwende tendensen, 
opereerden doorgaans kleinschali ger, waren 
zeer divers in artistieke en commerciële 
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verdeling van het geld. Het draagvlak van de 
vereniging werd steeds kleiner, met als gevolg 
dat de organisatie een zieltogend karakter 
kreeg. In 1987 werd besloten de vereniging ‘te 
laten inslapen’.

Vanaf 1984 organiseerde de Stichting 
Kunstbeurs de KunstRai, los van een 
verenigingsverband van galeries, gericht op de 
‘avant-garde’kunst en -galeries van dat 
moment. De Stichting Kunstbeurs, waarin 
belangrijke verzamelaars, mensen uit de 
museumwe reld en toonaangevende galeries 
waren vertegenwoordigd, wilde een 
‘hoogwaardige kunstmanifestatie van de grond 
tillen zonder inmenging van alle mogelijke 
belangengroepen die kwaliteit in de weg staan 
en immer willen vergaderen’.26 Dit 
kwaliteitsappel sloot wonderwel aan bij het 
kwaliteitsadagium van de overheid. De 
KunstRai werd daarom gesubsidieerd door het 
ministerie van WVC. Na de Rentesub-
sidieregeling werd hieraan het grootste deel 
van het marktverruimende budget besteed. Op 
basis van ballotage werden vooral vernieu wende 
galeries voor de KunstRai uitgenodigd. Ook 
werden pogingen gedaan om de beurs 
internatio naal aanzien te geven door 
buitenlandse galeries uit te nodigen.

Door de organisatoren van de KunstRai werd 
op grond van veronderstelde verschillen in 
kwaliteit en commerci aliteit bepaald ‘wie erbij 
hoort en wie niet’. ‘We willen een innovatieve, 
exclusieve beurs maken,’ aldus de directeur van 
de KunstRai in 1992.’Dat betekent dat er scherp 
geselecteerd moet worden (...). Wij willen alleen 
galeries die vooruitstrevende kunst brengen. 
Die hun nek uitsteken. Niet de galeries die 
bijvoorbeeld de modern klassieken verkopen.’27 
Door de deelname en uitsluiting van galeries bij 
de KunstRai, werd de ‘waterscheiding’ in de 
galeriewereld manifester.28 Hoewel er uiteraard 
wel verschillen waren in kunstinhou delijke 
programme ring van galeries en bepaalde 

leden van de Vereniging van galeriehouders en 
handelaren in hedendaag se kunst. In de jaren 
daarna werden verschillende er kunstbeurzen 
georganiseerd, onder andere in de Utrechtse 
jaarbeurs in 1980, 1981 en 1982. De vraag of 
dergelijke manifestaties onder de paraplu van 
de Vereniging van galeriehouders moesten 
worden georganiseerd, was regelmatig 
onderwerp van discussie binnen de vereniging. 
Meningsverschillen over de ballotage bij de 
beurzen en het commerciële en artistieke 
niveau van de deelnemers bleken in de loop der 
tijd te werken als splijtzwammen in het 
galeriewezen.

In 1982 werd door vier Amsterdamse 
galeriehouders een Kunstmanifestatie in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam gehouden, waaraan 
drieëndertig galeries deelnamen. De selectie 
was volgens de organisatoren gebaseerd op 
kwaliteit en diversiteit. Deze beurs riep 
verschillende ‘tegenbeurzen’ in het leven. Zowel 
meer ‘avantgardistische’ galeriehouders, die 
het avontuur misten in deze manifestatie, 
alsook van deelname uitgesloten 
galeriehouders organiseerden eigen beurzen, 
onder andere in de koepel van het Sonesta Hotel 
en de Beurs van Berlage te Amsterdam. De 
perikelen rond de organisatie van deze beurzen 
en de ondoorzichtige wijze waarop het 
toelatingsbeleid van de respectievelijke 
beurzen werkte, bracht de toch al delicate 
eensgezindheid binnen de Vereniging van 
galeriehouders en handelaren in gevaar. Het 
pressiegroepkarakter uit het begin van de jaren 
tachtig verdween. 

Halverwege de jaren tachtig functioneerde de 
vereniging vooral als doorgeefluik voor een 
subsidie die het ministerie van Economische 
Zaken beschikbaar stelde voor deelname van 
Nederlandse galeries aan internationale 
beurzen. Per jaar maakten vijf à tien galeries 
hiervan gebruik. Subsidievoorwaarde was dat 
een ‘brancheorganisatie’ zorgde voor de 

Studio te Den Haag en Genootschap Kunstliefde 
te Utrecht, die over eigen expositieruimten 
beschikten, werden eveneens toegelaten. 

Vanaf 1992 hanteerde de Raad voor de Kunst 
striktere toelatingscriteria. Deze aanscherping 
van de criteria was onderdeel van een 
meeromvattende reorganisatie van de 
Kunstaankoopregeling. Aanleiding voor die 
reorganisatie waren een groeiende druk op het 
budget van het departement door de sterke 
toename van het gebruik van de regeling, maar 
ook problemen met het toelatingsbeleid. 
Alvorens daarop in te gaan, worden enkele 
ontwikkelingen in het galeriewezen geschetst, 
met name rond kunstbeurzen, die de problemen 
met de regeling in een breder perspectief 
plaatsen.

Kunstbeurzen: prestige en kwaliteit in de 
galeriewereld24

Vanaf het einde van de jaren zeventig werden 
door verschillende groeperingen uit het 
galeriewezen kunstbeurzen in Nederland 
georganiseerd.25 De eerste was de Dutch Art 
Fair in 1977. De organisatie was in handen van 
de Stichting Kunst manifestatie, die bestond uit 

meer dan - vierduizend. Van die kopers 
verdiende in 1988 66,4 procent een brutojaar-
inkomen van meer dan 50.000 gulden per jaar, in 
1990 was dat 69,9 procent.20 De kopers bleken in 
meerderheid te voldoen aan het profiel van de 
cultuurdeelnemers die onder anderen door H. 
Ganzeboom uit en te na zijn bestudeerd: hoog 
inkomen, hoge opleiding, actief lid van de 
beroepsbevolking et cetera.21 In de tabel is een 
aantal kerngegevens van de Kunstaankoop-
regeling opgenomen.

Het aantal galeries dat werd toegelaten tot het 
gebruik van de subsidieregeling bleef stijgen. In 
1985 waren 67 galeries toegelaten, in 1990 waren 
dat er 159 en in 1992 was dat aantal gegroeid tot 
197. Per jaar was er een toename met twintig à 
dertig galeries. In het begin werd slechts een 
klein percentage aanvragen van galeries 
afgewezen. In de reglementen van de 
toelatingsregeling werden galeries expliciet als 
‘doorgeefluik’ voor de regeling genoemd, maar 
het toelatingsbeleid van de Raad voor de Kunst 
was de eerste jaren breder. Kunstenaars-
verenigingen en -collectieven als bijvoorbeeld 
Amsterdams Beeldhouwers Kollektief, Pulchri 

Tabel: Kerncijfers rentesubsidieregeling kunstaankopen

jaar       jaarbudget
bk in ƒ 1000

 

 subsi die per jaar
uitgekeerd ƒ 1000

omzet met ge bruik -
ma king subsi die in ƒ 1000

aantal 
contracten

aantal toegelaten 
galeries

aantal 
kunstenaars

1985:                 35.280 462 2.338 738 67 (300)22 348

1986:                 40.030 678 3.536 1.205 96 702

1988:                 75.990 1.464 7.961 2.584 136 741

1990:                 74.940 3.269 13.046 3.789 159 1.032

1992:                 86.264 4.200 16.0 00 4.310 197 (400) 937

Bron: T. Gubbels,1992 en IVA Tilburg23
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advies voor het Kunstenplan 19931996 voor te 
stellen de regeling af te schaffen.34 Het 
ministerie van WVC nam het voorstel van de 
raad niet over. Een van de redenen daarvoor leek 
de eerderge noemde politieke populariteit te 
zijn. Daarbij kwam nog dat de 
‘consumentensoevereine’ regeling paste binnen 
de groeien de nadruk op cultuurparticipatie in 
de jaren negentig.35 

Het ABC van de Raad voor de Kunst
De raad ontwierp in opdracht van het 

ministerie een nieuwe verdeelsleutel voor de 
Rentesubsidieregeling. Hij maakte een 
categoriale indeling in galeries met kwaliteit 
als uitgangs punt. Drie groepen werden 
onderscheiden aan de hand van de mate van 
kwaliteit van de geboden kunst, het (inter)
nationale belang van de galerie en de al dan niet 
risicovolle programmering. De eerste categorie 
(63 galeries, waarvan er 28 in Amsterdam 
gevestigd zijn) mocht gebruik maken van de 
rege ling, de tweede (43 galeries) kon dat doen als 
er geld over was en de derde (77 galeries) werd 
van de regeling uitgesloten. De piramidale 
kwaliteitshiërarchie werd door de raad 
geconcretiseerd door de galeries met naam en 
toenaam in categorieën A, B en C onder te 
brengen. Met de indeling creëerde de raad een 
verre gaande regulering in het galeriewezen 
door ‘door-de-overheid-goedgekeurde’ galeries 
te selecteren die zich bezighielden met ̀ door-de-
overheid-goedgekeur de kunst’. De 
eerdergenoemde groeiende waterscheiding in 
het galeriewezen werd een onomstotelijk feit.

De reacties bleven niet uit. In 1992 werd de 
Bond van Nederlandse Galeriehouders 
opgericht, een vereniging van een veertig tal 
verwante ‘avant-garde’galeries dat zich (met 
uitzondering van één galerie) in categorie A 
bevond. In een brandbrief werd de ratio voor de 
nieuwe organisatie als volgt geformuleerd: 
‘Galeriehouders zijn Einzelgängers, maar 

het toenemende gebruik van de Kunstaankoop-
rege ling moest jaarlijks meer geld op de 
begroting voor de regeling worden opgenomen. 
Daarnaast was stockverkoop een probleem. De 
toelating van de galeries was gebaseerd op 
documentatie over tentoonstellings-
programma’s, maar wat galeries uit stock 
verkochten kon van heel andere aard zijn en 
niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnorm. 
Tenslotte bestond er het vermoeden dat de 
regeling, net als haar voorganger, de ASK, 
fraudegevoelig was. Dat er daadwerkelijk werd 
gefraudeerd is echter nooit bewezen. 

Uit onderzoek naar de regeling in de periode 
1984-1990 (in 1992 in beperkte oplage uitgegeven 
door de Boekmanstichting, onder de titel 
Kwaliteit op krediet) kwam naar voren dat een 
klein aantal gale ries via de Rentesubsidie-
regeling een flinke omzetstijging boekte. 
Ongeveer 80 procent van de betrokken 
galeriehouders sprak van een omzetverhogend 
effect. De percentages die zij noemden 
varieerden van 3 tot 100 procent. Een veel 
ge noemd percentage was 20 à 30 procent 
omzetstijging. Ook bleken de inkomens effecten 
van de Rentesubsidieregeling voor een kleine 
groep kunstenaars groot te zijn en voor een 
grote groep kunstenaars klein. Voorts kwam uit 
het onderzoek naar voren dat het merendeel van 
de gekochte kunst toegankelijke kunst was, 
zowel wat betreft kunstvorm (schilde rij, 
grafiek) als inhoud (bijvoorbeeld veel grafiek 
van Cobra-kunstenaars als Corneille en Appel, 
maar ook meer tradi tionele figuratieve en 
abstracte kunst van minder bekende 
kunstenaars). Minder toeganke lijke, museale, 
‘avant-garde’kunst werd wel verkocht maar in 
veel mindere mate. De regeling was het 
effectiefst aan ‘de onderkant van de kwaliteit’ 
en werkte dus minder in de door Raad voor de 
Kunst gewenste ‘museale’ richting.33

Deze kwaliteitsproble matiek was de reden 
voor de Raad voor de Kunst om in 1992 in zijn 

professioneel niveau te tillen. Anderzijds waren 
er in meerderheid ongeorga niseerde, ‘avant-
garde’galeries die zich in wisselende verbanden 
op basis van veronderstelde kwaliteits-
verschillen van de andere galeries trachtten te 
onderscheiden. In ontwikkeling en praktijk van 
de Rentesubsidie regeling kwam deze dualiteit 
pregnant tot uitdrukking. Toen de regeling 
werd bijgesteld, werd ze de basis voor een 
controversiële categorisering in de 
galeriewereld. 

Problemen met de Rentesubsidieregeling
In de eerste jaren van het bestaan van de 
Kunstaankoopregeling hanteerde de Raad voor 
de Kunst bij de toelating van de galeries criteria 
als breedte, pluriformiteit, geografische 
spreiding en variatie in kunstenaars en stijlen. 
Breed en pluriform kan echter op gespannen 
voet verkeren met ‘kwalitatief hoogwaardig’. 
Dat gold des te sterker toen de raad daarbij een 
‘museale kwaliteits norm’, met nadruk op 
actualiteit en vernieu wing, als vertrekpunt 
nam.31

Doordat het aantal galeries dat van de 
regeling gebruik wilde maken toenam, legde de 
raad steeds meer nadruk op kwaliteit. Op basis 
daarvan onderscheidde de raad verschillende 
galeriecircuits, die in een kwaliteitspi ramide 
werden geplaatst: het topcir cuit van de ‘avant-
garde’ en een tweede circuit met minder 
pretentieuze maar wel eigen kwaliteit, stonden 
niet ter discussie. Anders was dat met de 
‘onderkant van de kwaliteit’: galeries ‘waarvan 
de kwaliteit van het programma als 
twijfelachtig wordt geafficheerd. Een galerie 
verte genwoordigt altijd wel een paar 
aanvaardbare kun stenaars volgens de 
kwaliteitsnorm van de Raad voor de Kunst; zij 
verkeren echter vaak in het gezelschap van 
kunstenaars die niet aan die norm voldoen.’32

Problemen met de Rentesubsidieregeling 
hadden ook betrekking op de hoge kosten. Door 

galeries meer zijn gericht op ‘museale kunst’ in 
tegenstelling tot ‘kunst voor particulieren’, 
had de waterscheiding vooral betrekking op de 
onderscheidingsdrang en artistieke 
legitimering van de meer museaal gerichte 
galeries.29 Deze galeries waren niet zelden in 
economisch opzicht zwak en legden mede 
daarom de nadruk op artistieke kwaliteit. De 
noties over kwaliteit die in het ‘avantgardis-
tische’, vernieuwende deel van het galeriewezen 
opgeld deden en werden ingezet ter 
onderscheiding van het meer ‘commerciële’ 
deel van het galeriewezen, hielden gelijke pas 
met de kwaliteitsdoelstellingen van de overheid 
in de jaren tachtig.30 De ideeën over kwaliteit 
werden inhoudelijk gevoed door de deskundigen 
die de adviescommissies bevolkten. In die 
commissies had overigens ook een aantal 
‘avant-garde’galeriehouders zitting.

Een reactie van de overige galeries bleef niet 
uit. Eind jaren tachtig werd de Nederlandse 
Vereniging van Galeriehouders weer tot leven 
gewekt. Deze vereniging profileerde zich 
nadrukkelijk(er) als een brancheorganisatie. 
De ‘nieuwe’ vereniging was in eerste instantie 
gericht op uniformering en standaardisering 
van commerciële proce dures en regelingen in 
het galeriewezen. Lering trekkend uit de 
geschiedenis - waarin discussies over de relatie 
tussen kwaliteit en commercialiteit tot 
verdeeldheid leidden - nam de vereniging de 
professionele bedrijfsvoering van galeries als 
uitgangspunt voor het lidmaatschap. Een groot 
deel van de ‘avant-garde’galeries sloot zich 
echter niet bij deze vereniging aan. Pogingen 
vanuit de Nederlandse Vereniging van 
Galeriehouders om deze galeries tot het 
lidmaatschap te bewegen, hadden weinig succes. 

In het galeriewezen werden steeds duidelijker 
twee stromen zichtbaar. Enerzijds was er de 
nieuwe brancheorganisatie, de Nederlandse 
Vereniging van Galeriehouders, die probeerde 
het galeriewezen als bedrijfstak op een hoger 
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de BKR tot uitdrukking kwam, naar 
‘kunstbeleid’, waarin de artistieke waarde van 
het produkt een steeds prominentere rol speelt. 
Een van de oorzaken is de steeds grotere nadruk 
die de Raad voor de Kunst vanaf de jaren 
zeventig legt op kwaliteit in de vorm van 
actualiteit en vernieuwing. Voertuig voor deze 
accentuering zijn nieuwe ontwikkelingen in de 
beeldende kunst, waarbij nieuwe stromingen en 
stijlen elkaar steeds sneller opvolgen. 
Tegelijkertijd groeit de markt voor beeldende 
kunst enorm. Het aantal galeries neemt sterk 
toe, evenals het aantal - al dan niet 
gesubsidieerde - instellingen op het gebied van 
kunstbemidde ling en kunstuitleen. De markt 
voor beeldende kunst is zeer divers en kent 
grote verschillen in artistieke kwaliteit en 
professionele bedrijfsvoering, waardoor ze 
diffuus en onoverzichtelijk wordt. Terwijl in de 
markt sprake is van verbreding en 
differentiatie, is in het beeldende-kunstbeleid 
van de overheid, gevoed door de oordeels-
vorming van de deskundigen in de Raad voor  
de Kunst, sprake van een ‘piramidale’ 
ontwikkeling gericht op de ‘bovenkant van  
de kwali teit’. Selectieprocedures worden 
aangescherpt. Deze ontwikkelingen vormen de 
basis van problemen waarmee zowel de ASK als 
de Rentesubsidieregeling te kampen hebben 
(gehad). 

Zo kleven aan de regelingen vergelijkbare 
onvoorziene effecten. Beide blijken onvoldoende 
op hun consequenties te zijn doordacht en te 
weinig precies gedefinieerd te zijn. In 
samenhang daarmee leiden bestuurlijke en 
financiële onbeheersbaarheid tot problemen die 
de legitime ring vormen voor afschaffing 
respectievelijk bijstelling. De huidige regeling 
zit in een strak ambtelijk korset teneinde de 
regeling zoveel mogelijk te kunnen beheersen. 
(Het is overigens de vraag of een deel van deze 
effecten niet door strakkere reglementering 
vooraf voorkomen had kunnen worden. Bij de 

Nederlandse Vereni ging van Galeriehouders 
door gezamenlijke actie, via de Tweede Kamer 
en de Vaste Kamercom missie voor Cultuur, het 
voortbe staan van de Rentesubsidierege ling 
probeerden veilig te stellen. De dreigende 
opheffing van de rege ling en de eventuele 
financiële consequen ties daarvan waren, 
ondanks alle tegenstellingen, voldoen de reden 
voor coöperatief optreden.

De nieuwe staatssecretaris, Aad Nuis, die 
zich in zijn functie als Tweede- Kamerlid altijd 
positief had uitgesproken over het voortbestaan 
van de regeling, kwam terug op het opheffings-
besluit van zijn voorgangster. De regeling werd 
voortgezet - tenminste in 1995 - en er werd twee 
miljoen gulden voor uitgetrokken.41 

De toestand van de galeriewereld is in het begin 
van de jaren negentig niet echt rooskleurig te 
noemen. De internationale economische 
recessie, de instorting van de internationale 
kunstmarkt en de daling van de prijzen hebben 
invloed op de Nederlandse galeries. Zo is 
bijvoorbeeld de omzet op de KunstRai gezakt 
van 4,7 miljoen gulden in 1990 tot 1,8 miljoen 
gulden in 1993.42 Ook vindt er een aantal fusies 
en faillissementen plaats. ‘De recessie heeft me 
de das omgedaan,’ aldus galeriehouder 
Brinkman in 1993 ‘in zijn lege galerie in de 
Amsterdamse Rozenstraat’. Eind jaren zeventig 
en in de jaren tachtig had hij nog een omzet van 
vier tot zes ton per jaar. De afgelopen jaren 
zakte dat tot een ton.43 Vooral de op de 
actualiteit gerichte ‘avant-garde’galeries zijn 
het slachtoffer van de malaise. 

Epiloog
Parallel aan de wording en werking van de ASK 
en de Rentesubsidieregeling kunstaankopen 
zijn er veranderingen in visies en opvattin gen 
bij de overheid en de Raad voor de Kunst. In 
grote lijnen is er sprake van een overgang van 
‘kunste naarsbe leid’, zoals dat bijvoorbeeld in 

fraude weinig kans meer kregen.39 Voorts werd 
een nieuwe verdeelsleutel voor de toelating van 
toepassing. Naast de ‘oprekking’ en 
‘verbreding’ van het kwaliteitscriterium door 
het samenvoegen van categorieën A en B, 
bepaalt sinds 1994 de hoogte van de omzet het 
bedrag dat de galerie mag besteden. De 
advisering over de toelating van de galeries is 
niet meer in handen van de Raad voor de Kunst, 
maar ondergebracht bij een adviescommissie 
onder de paraplu van de Mondriaanstichting te 
Amsterdam. In de adviescommissie zijn 
vertegenwoordigers van beide galerie-
organisaties opgenomen. Het is nog te vroeg om 
de effecten van deze wijzigingen te kunnen 
overzien. 

Afschaffing of voortzetting? 
In de begroting voor 1994 kondigde de 
toenmalige minister van WVC, Hedy d’Ancona, 
aan dat de Rentesub sidieregeling per 1 januari 
1995 zou worden afgeschaft. In een toespraak bij 
de opening van het eerste Nederlandse 
gallerybuilding in Amsterdam (1993) motiveerde 
zij dat voorstel, door te wijzen op het belang van 
‘een bloeiend galeriebestand dat het brede 
spectrum van de publieke voorkeuren een dienst 
kan bewijzen’. De overheid kon zich, aldus de 
minister, niet meer beperken tot een aanbod 
van pure ‘avant-garde’- en risicovolle kunst, 
maar moest erkennen dat de consument het 
recht had zijn eigen voorkeur te volgen. Zij 
concludeerde dat de regeling moeilijk 
gecontinueerd kon worden ‘omdat de selectie 
die ermee gepaard ging voor de galeriebranche 
meer nadelen dan voordelen had’.40 De 
toespraak illustreerde de terreinwinst van de 
cultuurparticipatiegedachte in het beleid, een 
ontwikkeling die de nadruk op artistieke 
kwaliteit verminderde.

Door de dreigende afschaffing van de regeling 
werd een lobby in gang gezet waarmee de Bond 
van Nederlandse Galeriehou ders en de 

bepaalde signalen uit de hoek van het 
ministerie van WVC maken ons duidelijk dat 
wij ons zo snel mogelijk moeten bundelen in één 
orgaan. Nu zult u denken: er bestaat al een 
Nederlandse Vereniging van Galerie houders; 
wel, WVC zoekt het op dit moment niet bij de 
daarbij aangesloten galeries. Een van de meest 
urgente zaken is dat WVC op zoek is naar een 
onderhandelingspartner voor het overleg 
betreffende de voortgang van de WVC-
subsidieregeling.’36

De Nederlandse Vereniging van 
Galeriehouders verzette zich fel tegen de 
indeling in categorieën. De categorisering werd 
gezien als diskwalificerend en ondeskundig. 
‘Het schaadt de relatie met klanten en 
kunstenaars. Het lijkt op een degradatie van de 
eredivisie naar de amateurs.’37 Alle galeries in 
het noorden des lands werden bijvoorbeeld tot 
‘wachtkamergalerie’ gedegra deerd.38 De 
Nederlandse Vereniging van Galeriehouders en 
een aantal individuele gale riehouders spanden 
tegen het ministerie een Arob-procedure aan 
om de indeling ongedaan te maken. De 
categoriale indeling van de galeries bleek niet 
houd baar. Het ministerie voegde, ook omdat er 
voldoende geld was om beide categorieën 
gebruik te laten maken, de categorieën A en B 
samen. Categorie C bleef op kwalitatieve 
gronden uitgeslo ten.

Tussentijdse bijstelling
Vanaf 1992 bevat de regeling bovengenoemde 

indeling. Het aantal toegelaten galeries was in 
1993 afgenomen tot 106 - in plaats van de 
oorspronkelijke 200. In dat jaar stelde het 
ministerie 3,5 miljoen gulden aan rentesubsidie 
beschikbaar, waar een omzet van ongeveer elf 
miljoen gulden tegenover stond. Op het 
ministerie van WVC werd een bureau ingesteld 
dat alle aankopen in het kader van de regeling 
registreerde en controleerde, waardoor 
calamiteiten als stockverkoop en eventuele 
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tijdje een mogelijkheid om kunst op krediet te kopen. 
Daarvoor werd eveneens met de Mahuko 
samengewerkt.

16. In het begin van zijn bestaan werd de regeling 
‘Rentesubsidieregeling kunstaankopen’ genoemd, 
later ‘Kunstaankoopregeling’. Hier worden beide 
aanduidingen door elkaar gebruikt.

17. Gubbels 1992, p. 9.
18. S. Hoogervorst. ‘Het parlementaire jaar 1990-1991’. In: 

Kunst, kroniek en parlement 8991. Amsterdam: 
Boekmanstichting, 1992, pp. 86-94.

19. Er waren wel wat startproblemen omdat de galeries 
hun omzetgegevens moesten doorgeven aan het 
ministerie van WVC om voor de regeling in 
aanmerking te komen. Een aantal van hen weigerde dit 
aanvankelijk, maar door bemiddeling van de Vereni-
ging van galeriehouders en handelaren in hedendaagse 
kunst werden de gegevens, onder waarborg van 
anonimiteit, aan het ministerie doorgegeven. 
Daarnaast zagen twee galeries (Art & Project te 
Slootdorp en Jurka te Amsterdam) de regeling na 
enige jaren niet meer zitten en stopten zij met het 
gebruik ervan.

20. De Lage Landen verrichtte in opdracht van het 
ministerie van WVC in 1988 een koperson derzoek. Een 
samenvatting van de resultaten is opgenomen in: 
Gubbels 1992, p. 69.

21. H. Ganzeboom. Cultuurdeelname in Nederland. Assen, 
1989.

22. Hier zijn de schattingen van het totaal aantal galeries 
in Nederland opgenomen om de verhouding tussen het 
aantal ‘Kunstaankoopregeling-galeries’ en het totaal 
te laten zien. Voor 1985 is het getal van driehonderd 
genomen, omdat het aantal galeries in 1980 op circa 
tweehonderd werd geschat en de schatting van het CBS 
in 1992 op vierhonderd uitkwam.

23. Het IVA Tilburg houdt in opdracht van het ministerie 
van OCW een databestand bij waarin gegevens over 
beeldende kunstenaars worden opgeslagen die van de 
verschillende subsidies van het ministerie 
gebruikmaken. Een deel van de gegevens is aan dat 
bestand ontleend. 

24. Zie ook: Kempers 1988, pp. 24-25; H. Abbing. ‘Dertien 
stellingen over overheidskunst; argumenten voor een 
aankoop- en opdrachtenbeleid’. In: Boekmancahier, jrg. 
5, 1993, nr. 16, juni, pp. 205-214; H. Abbing. ‘De 
bemiddeling van eigentijdse beeldende kunst, in het 
bijzonder “avant-garde”kunst; monopolisering, 
rentesubsidieregeling en KunstRai’. In: Een economie 
van de kunsten: aanvullende teksten 1993/1994. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993, pp. 
85-106. 

25. Eerder zijn er ook wel kunstbeurzen georganiseerd, 
maar op veel kleinere schaal, bijvoorbeeld Balans in 
Schiedam in 1964.

26. Kempers 1988, p. 24.
27. NRC Handelsblad, 17 april 1992.

‘kwaliteit’ verschillend werd gewogen. Bij de 
Individuele subsidies werd vooral gekeken welke 
bijdrage de kunstenaar levert aan de ontwikkeling van 
de beeldende kunst op dat moment; bij de 
beroepskostenvergoedingen wordt gekeken naar 
breedte en diversiteit in het beeldende kunstlandschap 
en de artistieke erkenning van de kunstenaar. 
Overigens zijn de beroepskostenvergoedingen 
afgeschaft en in de plaats daarvan worden door het 
fonds sinds 1994 basisstipendia toegekend.

6. Zie bijvoorbeeld: H.O. van den Berg, M. Boorsma en H. 
van Maanen (red.). De kwali teit van kunst en de 
organisatie van het oordeel. Gronin gen, 1994; P. Hekkert 
en P. van Wieringen. Oordeel over kunst, kwaliteitsbe
oordelingen in de beeldende kunst. Rijswijk, 1993; D. 
Kraaijpoel. De nieuwe salon. Assen, 1989.

7. Zie bijvoorbeeld: Investeren in cultuur: nota 
cultuurbeleid 19931996. Den Haag: 1992.

8. Zie onder andere: T. Gubbels. Kwaliteit op krediet. 
Amsterdam: Boekmanstichting, 1992, pp. 13-16; 
Beeldende kunst in markt en beleid. Amsterdam: Leyer & 
Weerstra, 1991.

9. In deze periode werd ook een aantal 
kunstenaarsinitiatieven actief, gericht op de actuele 
situatie in de beeldende kunst, bijvoorbeeld Aorta te 
Amsterdam en De Zaak te Groningen. Zij vervulden 
naast de galeries een belangrijke rol in de presentatie 
van de meest actuele kunstvormen. Overigens is de 
grens tussen kunstenaarsinitiatieven en galeries niet 
altijd even duidelijk te trekken.

10. Zie: M. van Nieuwenhuizen. ‘Station to station’. In: 
Flash Art, 1987, nr. 37, pp. 92-95; E. Reitsma. ‘Art & 
Project: soms kijk je meer naar hoe kunste naars zich 
gedragen dan naar wat ze maken’. In: Vrij Nederland, 22 
maart 1986.

11. Van de Rijksdienst Beeldende Kunst is bekend dat 
ongeveer 50 procent van de jaarlijks beschikbare 
miljoen gulden bij galeries werd besteed en dat een 
aantal relatief ‘nieuwe’ avant-gardegaleries daar een 
belangrijke klant had. Waarschijnlijk geldt hetzelfde 
voor een groot deel van de museumaankopen die zijn 
gekocht met de Tijdelijke aankoopsubsidieregeling 
moderne beeldende kunst ten behoeve van musea. 
Nader onderzoek naar de precieze bestedingen van deze 
instellingen zou zinvol zijn. Zie ook: T. Gubbels. 
Kwaliteit te koop. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990.

12. Zie voor het begrip avant-garde noot 15 van ‘Korting en 
krediet voor beeldende kunst I’. In: Boekmancahier, jrg. 
7, 1995, nr. 23, maart, pp. 8-22. 

13. Het Parool, 17 maart 1982; zie ook: Van Nieuwenhuizen, 
p. 93.

14. Zie ook: B. Kempers. ‘De macht van de markt’. In: 
Kunst en beleid in Nederland, dl. 3. Amsterdam: 
Boekmanstichting/Van Gennep, 1988.

15. Onder andere met de financieringsmaatschappij 
Mahuko was het overleg in een vergevorderd stadium. 
De gemeente Groningen kende in de jaren zestig een 

programma’s en een openlijke commerciële 
instelling hebben, de ene pool. De andere pool, 
de ‘avant-garde’galeries, is het meest 
afhankelijk van de overheid. Tussen deze twee 
uitersten bevinden zich natuurlijk vele 
mengvormen.

De privatisering die het overheidsbeleid de 
afgelopen tien jaar kenmerkt, lijkt in de 
Rentesubsidieregeling tegengesteld uit te 
werken, omdat er sprake is van steeds 
nadrukkelijker bemoeienis en selectie. Door 
deze selectie en classificatie zijn de particuliere 
galeries ‘meer publiek’ geworden, wat 
benadrukt wordt door de bureaucratische 
controle op het ministerie. Bij het schrijven van 
dit artikel, april 1995, is niet duidelijk of deze 
ontwikkeling zal culmineren in een solide 
voortbestaan, een nieuwe bijstelling of juist de 
definitieve afschaffing van de regeling. 

Noten
1. Cultuurbeleid in Nederland, nationaal rapport: Europees 

programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid. 
Rijswijk, 1993, pp. 51-52.

2. Beeldende kunstenaars moesten zelf een bepaald 
bedrag verdienen voor ze in aanmerking kwamen voor 
de BKR. Dat bedrag liep jaarlijks op. Tegen de 
verwachtingen in bleek een groot deel van de 
kunstenaars aan deze voorwaarden te voldoen, 
waardoor het aantal kunstenaars dat gebruik maakte 
van de BKR te langzaam terugliep.

3. Zie ook: B. Kempers. ‘Kunst met beleid: de “Arnhemse 
School” en de politiek’. In: De Arnhemse School: 25 jaar 
monumentale kunstpraktijk. Arnhem: Hogeschool voor 
de kunsten Arnhem, 1994, p. 60.

4. Evaluatie van het beleid van de minister van WVC op het 
gebied van de beeldende kunsten, bouwkunst en 
vormgeving in het tijdvak 1984 t/m 1987. Rijswijk, 1988, p. 
5.

5. Zie noot 15 van ‘Korting en krediet voor beeldende 
kunst I’. In: Boekmancahier, jrg. 7, 1995, nr. 23, maart, 
pp. 8-22. Het is wel zo dat dit kwaliteitsbegrip bij 
sommige beleidsinstrumenten meer gewicht in de 
schaal legde dan bij andere. Zo kende bijvoorbeeld het 
Fonds voor de beeldende kunsten, vormgeving en 
bouwkunst twee subsidieregelingen (Individuele 
subsidies en Beroepskostenvergoedingen) waar de term 

instelling van de Rentesubsidieregeling had 
men lering kunnen trekken uit het debâcle van 
de voorganger.)

Beide regelingen zijn in eerste instantie 
gericht op kunstcon sumenten, maar ook 
inkomensbevordering van beeldende 
kunstenaars is een doelstelling. Uit onderzoek 
blijkt dat een klein deel van de beeldende 
kunstenaars in grote mate en de meerderheid in 
geringe mate van beide regelingen profiteert. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat dit 
kunstenaars betreft die ook zonder de regeling 
tot de ‘bestverkopenden’ zouden behoren. Daar 
komt bij dat het werk van vernieuwende 
kunstenaars op wie de Rentesubsidieregeling 
het meest is gericht, relatief het minst verkocht 
wordt. Wat de consumen ten betreft komen 
soortgelijke gegevens naar voren. De sociale 
cultuurspreiding, die in de Aankoopsubsidie-
regeling centraal stond, heeft in de 
Rentesubsidie regeling plaatsgemaakt voor 
aankoopbevordering. Het aantal ‘nieuwe’ 
kunstkopers blijft in beide regelingen beperkt. 
In politieke en recentelijk ook in 
beleidskringen is de ‘consumenten-
soevereiniteit’ echter een belangrijk argument 
voor de positieve attitude ten opzichte van de 
huidige regeling, omdat de voorkeur van de 
consument doorslaggevend is.44 Daarmee is de 
regeling een contrapunt tegen het overwicht 
van ‘smaakspecialisten’ in adviescommissies. 
Vanuit dit oogpunt wordt voortzetting van 
belang geacht.

Beide subsidieregelingen hebben het 
galeriewezen in Nederland beïnvloed. Artistieke 
en commerciële verschillen zijn manifester 
geworden. Vooral het selectieproces door de 
Raad voor de Kunst leidde tot een structurering, 
tot een duaal galeriebestel op grond van 
(veronderstelde) kwalitatieve en commerciële 
verschillen.45 In dit bestel vormen galeries die 
breder toegankelijke tentoonstellings-
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