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Limburgse kunstgalerieën:

nieuwe 
concepten 

Lonen
Kunstgalerie oude stijl heeft weinig toekomst

Met alsmaar records brekende veiLingresuLtaten lijkt 
de crisis geen vat te krijgen op de internationale kunstwereld. 
Toch hebben nogal wat galerieën het zwaar te verduren, ook 

in Nederland. Bezoekers weten minder vlug de weg ernaartoe 
te vinden. In Limburg en daarbuiten zijn er nogal wat 

gaLerieën gesloten in de afgelopen jaren. Maar er zijn er ook, 
die nieuwe wegen zijn ingeslagen en daar succes mee boeken.

tekst Patricia Pisters fotografie Peter de Ronde (Galerie Wilms), 
Galerie Post+ Garcia, Het Kunstlokaal

I
n het najaar van 2014 publiceerde 
de nederlandse galerie associa-
tie een onderzoek naar de invloed 
van de crisis op de nationale kunst-
markt; de resultaten waren niet mild. 

sinds het vorige onderzoek van de nga in 
2010 bleek het aantal galerieën met maar 
liefst 14% te zijn gedaald. De belangrijkste 
oorzaak hiervan was de uitblijvende winst: 
volgens de nga ging de gemiddelde omzet 
ten opzichte van 2010 met zo’n 27% omlaag. 
ook Limburgse galerieën lijken er niet aan te 
ontkomen. in Maastricht en ook daar buiten 
zijn er nogal wat dichtgegaan de afgelopen 
jaren. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo 
lijken galerie Dis en galerie post + garcía 
in Maastricht de dans te ontspringen, even-
als galerie wilms in venlo. Zij zijn kennelijk 
tijdig nieuwe wegen ingeslagen.
Monique Bisscheroux van galerie Dis en 
peter post van galerie post + garcía merken 
dat er inderdaad minder reguliere bezoekers 
komen dan voorheen. paul wilms van gale-
rie wilms kent de glorietijd van vóór de crisis 

niet - hij en zijn vrouw carla startten de gale-
rie in 2007 - maar hij heeft wel verschillende 
collega’s zien vertrekken. opvallend is dat 
vooral het middensegment dreigt te verdwij-
nen. De meest zeldzame kunst is en wordt 
nog meer een aangelegenheid voor de super 
rijken: zij betalen astronomisch hoge bedra-
gen voor een werk van Damien Hirst, Jeff 
Koons of Mark rothko. Dat zijn doorgaans 
de mensen die te vinden zijn op de preview 
van teFaF Maastricht.  Maar dat is een an-
dere divisie dan waar de ‘normale’ galerieën 
in spelen.
sommige galeriehouders zijn niet bij de pak-
ken neer gaan zitten en hebben nieuwe con-
cepten ontwikkeld. net als bij winkelen zijn 
de klanten veranderd en hebben ze nieuwe 
verwachtingen. „om het aanbod van galerie 
Dis toegankelijker te maken, hebben wij ons 
concept veranderd in het Kunstlokaal,” ver-
telt Monique Bisscheroux. „vanaf 15 maart 
gaan wij lunches serveren tussen de kunst-
werken. er zullen nog wel exposities worden 
gehouden, maar dan op een laagdrempelige 


