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Artmania: De invloed van China op de 
internationale kunstmarkt
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ABSTRACT

Naar aanleiding van enkele interessante gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 
op het gebied van kunsthandel in de Volksrepubliek China onderzoekt dit artikel de 
opkomende Chinese kunstmarkt. We zullen vooral ingegaan op de toonaangevende 
nationale en internationale veilinghuizen die in dit land actief zijn, en hoe zij 
zich tot elkaar verhouden. Daarnaast behandelen we de toenemende rol die Chinese 
verzamelaars hebben binnen de internationale kunstmarkt. 
TREFWOORDEN: China, kunsthandel, Chinese kunst.

INTRODUCTIE

Voor wie geïnteresseerd is in de wereld van de kunst is de Volksrepubliek 
China op dit moment een waar paradijs. De Chinese kunstmarkt bloeit. 
De reden hiervoor is geen hogere wiskunde: de economie van China groeit 
en daarmee neemt ook het aantal rijke Chinezen toe. Deze nieuwe groep 
van multimiljonairs investeert haar vermogen in luxegoederen, waaronder 
kunstobjecten. Daarom groeit de kunstmarkt gestaag. Toen ik vorig jaar in 
Beijing studeerde viel het mij op dat het kunstdistrict is uitgegroeid tot één 
van de meest levendige plekken in deze stad. Niet alleen trekt deze plek zowel 
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nationale als internationale kunstenaars, ook zijn er veel kunstverzamelaars 
actief. Sommigen van hen hebben er zelfs musea geopend, bijvoorbeeld het 
Ullens Center for Contemporary Art, dat is opgericht door een Vlaams 
echtpaar. Daarnaast is dit district het podium van verschillende grote 
nationale evenementen, zoals de Mercedes-Benz China Fashion Week, en 
wordt het dagelijks door duizenden binnenlandse en buitenlandse bezoekers 
aangedaan. Dit bruisende stukje Beijing riep veel vragen bij mij op. Hoe ziet 
de kunstmarkt in China er eigenlijk uit? Hoe opereren de internationale 
partijen in de Chinese kunstmarkt? Wie zijn de Chinese kunstverzamelaars? 
Wat is hun invloed op de internationale kunstmarkt? Een onderwerp voor 
mijn bachelorscriptie was op deze manier snel gekozen.
 Tijdens mijn onderzoek naar de Chinese kunstmarkt heb ik mij 
vooral gericht op de nationale en internationale veilinghuizen die binnen 
de Volksrepubliek opereren. Dit naar aanleiding van enkele interessante 
ontwikkelingen die zich recent hebben voorgedaan op dit gebied. Zo kan 
veilinghuis Christie’s zich sinds 26 september 2013 het eerste internationale 
veilinghuis noemen dat een onafhankelijke kunstveiling in de Volksrepubliek 
China organiseerde. De aanwezigheid van internationale veilinghuizen in 
China is het resultaat van jarenlange onderhandelingen. Om de invloed van 
deze veranderingen te begrijpen is het ten eerste van belang om inzicht te 
hebben in de nationale kunstmarkt van China. 

NATIONALE VEILINGHUIZEN

Nadat het verbod op het handelen in culturele relikwieën werd opgeheven 
(Huang 2003: 28-30), zijn er vanaf 1990 verschillende nationale veilinghuizen 
in China geopend. De grootste en bekendste hiervan zijn Poly International 
Auction en China Guardian. Hoewel ze vandaag de dag nek aan nek gaan 
op de ranglijst van grootste veilinghuizen ter wereld – Poly International 
Auction staat op de derde plaats, China Guardian op de vierde (Waldmeir 
2012) – verschillen beide wezenlijk van elkaar. Met haar amper negen jaar 
ervaring is het moeilijk te geloven dat Poly International Auction (Beijing, 
2005) aartsrivaal China Guardian (Beijing, 1993) op deze internationale lijst 
heeft weten af te troeven. Als we kijken naar andere veilinghuizen in China, 
zien we dat we hen, op basis van het jaar waarin zij zijn opgericht, in twee 
groepen kunnen onderverdelen. De eerste groep Chinese veilinghuizen is 
meteen opgericht na het ophe+en van de restricties in 1990; de tweede groep 
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is opgericht als gevolg van de stijgende inkomens, de ‘income boom’, omstreeks 
het jaar 2000. In mijn onderzoek heb ik mij alleen toegelegd op de twee 
grootste veilinghuizen van China, omdat deze de enige zijn die momenteel 
op internationaal topniveau opereren.
 China Guardian werd in 1993 mede opgericht door Wang Yannan, 
niemand minder dan de dochter van de voormalige minister Zhao Ziyang. 
Zhao was premier van de Volksrepubliek China van 1980 tot 1987 en 
algemeen secretaris van de Chinese Communistische Partij van 1987 tot 
1989. Na zijn optreden bij de studentenprotesten werd hij uit zijn functie 
ontheven omdat hij niet hard genoeg zou hebben gehandeld. Toeval of niet, 
zijn dochter runt nu het op een na grootste veilinghuis van de Volksrepubliek. 
Zelf beweert Wang dat niemand van haar achtergrond afwist, totdat China 
Guardian succes begon te krijgen (Sevastopulo 2013). In 2012 betrad het 
veilinghuis voor het eerst de internationale markt in Hong Kong, en met 
succes. Het was hiermee het eerste Chinese veilinghuis dat internationaal 
ging opereren.
 China Guardian is lang marktleider binnen China geweest. Dit was 
totdat staatsbedrijf China Poly Group Corporation zich in 2005 onder de 
naam Poly International Auction ook ging toeleggen op de kunsthandel. 
De basis van China Poly Group Corporation is Poly Technologies, een 
bedrijf dat in 1984 in het leven werd geroepen voor en door het Chinese 
Volksbevrijdingsleger om haar van goede wapens te voorzien (Barboza & 
Bowley 2013). In 1998 werd Poly Culture opgericht met als doel de Chinese 
cultuur te beschermen en geroofde historische Chinese kunstobjecten 
vanuit het buitenland terug te brengen naar de Volksrepubliek (Chow 
2013). Deze objecten kregen een plaatsje in het in 1999 geopende Poly Art 
Museum in Beijing: een museum gevuld met nationale schatten, waarvan 
vele teruggekocht van Westerse bezitters. Het bedrijf genoot hierdoor 
meteen veel sympathie onder de Chinese bevolking. Uit Poly Culture is in 
2005 de zijtak Poly International Auction ontsproten. De oprichters van 
Poly International Auction onderhouden nog steeds sterke banden met de 
Chinese Communistische Partij. Zo is co-oprichter Wang Jun de zoon van 
Wang Zhen, één van de Grote Acht die in de jaren ’80 en ’90 de macht binnen 
de Partij in handen hadden. Een tweede medeoprichter van Poly Auction, 
He Ping, is een voormalig generaal, zijn echtgenote is de dochter van Deng 
Xiaoping. Al twee jaar na haar oprichting kon Poly Auction concurreren met 
China Guardian. Experts geven hier twee redenen voor: veel geld en een 
groot netwerk. Eén maand later dan China Guardian betrad ook Poly de 
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internationale veilingmarkt in Hong Kong, waar het nu concurreert met de 
nummer een en twee op de reeds genoemde wereldranglijst: Christie’s en 
Sotheby’s (Barboza & Bowley 2013). 

INTERNATIONALE VEILINGHUIZEN IN CHINA 
Hoewel Christie’s al sinds 1986 actief is in Hong Kong en sinds 1994 in 
Shanghai, heeft zij vóór september 2013 nooit een onafhankelijke veiling 
kunnen houden. Wel is zij actief geweest onder de naam Forever Christie’s 
(2005), een joint venture met een veilinghuis in Beijing (Forever) dat 
geregistreerd staat onder de naam van Christie’s. Ook concurrent Sotheby’s, 
dat haar deuren opende in Hong Kong in 1973 en in Shanghai in 1994, is in 
2012 een joint-venture gestart met het Chinese staatsbedrijf Gehua Cultural 
Development Group (Cooper 2013). Tot voor kort was dit voor internationale 
veilinghuizen de enige manier om toe te treden tot de veilingmarkt van de 
Volksrepubliek. Al die tijd hadden China Guardian en Poly Auction vrij 
spel en hebben zij hun positie als marktleider binnen de Volksrepubliek 
waargemaakt. 
  Tot nu toe is Christie’s het enige niet-Chinese veilinghuis dat 
toestemming heeft gekregen om onafhankelijk te opereren op het vasteland 
van China. Het is haar echter wel verboden om binnen de Volksrepubliek te 
handelen in culturele relikwieën, waaronder objecten worden verstaan die in 
China zijn gecreëerd voor 1949. Een lastige regel, want dit weerhoudt Westerse 
veilinghuizen ervan om traditionele Chinese schilderijen en antiquiteiten aan 
te bieden en juist dit zijn de twee best verkopende categorieën op het Chinese 
vasteland (Chow 2013). Christie’s en Sotheby’s kunnen dus nog niet voluit 
concurreren met tegenspelers China Guardian en Poly Auction, waardoor 
deze laatste twee hun goede positie binnen de Volksrepubliek op dit gebied 
moeiteloos kunnen blijven handhaven. Naast Sotheby’s en Christie’s zijn er 
op dit moment geen andere noemenswaardige Westerse veilinghuizen die 
zaken doen binnen de Volksrepubliek China. Het mag duidelijk zijn dat 
Christie’s, ondanks de belemmering in het handelen van traditionele Chinese 
kunst, met de onafhankelijke handelslicentie op dit moment een zeldzaam 
monopolie in handen heeft. 
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CHINESE KUNSTVERZAMELAARS 
Het motto op de Chinese kunstmarkt lijkt te zijn: ‘als het maar Chinees 
is’. En dan het liefst zo oud mogelijk, van voor 1949. Niet alleen in het 
binnenland pieken de prijzen op Chinese antiquiteiten en traditionele 
schilderijen, keramiek en kalligra,e, maar ook op buitenlandse veilingen 
gaan deze kunstobjecten voor een hoofdprijs onder de hamer. Veelal zijn de 
kopers ervan zelf afkomstig uit China en behoren Chinezen tot het grootste 
aantal van de deelnemers in dergelijke veilingen. Dankzij de schaarsheid 
van traditionele kunst na de Culturele Revolutie en de groeiende Chinese 
koopkracht, zien zowel Chinese als Westerse veilinghuizen de prijzen van 
traditionele Chinese kunstobjecten ver boven verwachtingen stijgen. Het 
feit dat deze kunstobjecten oud en schaars zijn, maakt hen zeer kostbaar en 
waardevast als investering. Het woord ‘investering’ is cruciaal onder Chinezen 
uit de Volksrepubliek. Met mensen uit Hong Kong kun je praten over kunst, 
maar onder de vastelanders gaat het vooral over het beleggingspotentieel 
(Adam 2012).  Westerse veilinghuizen proberen hier handig op in te spelen; 
ze breiden hun betalingsmogelijkheden uit en werken nauw samen met 
banken. Zo kunnen zij gemakkelijker valuta wisselen en kunnen zij transfers 
,nancieren voor Chinese klanten. Chinese kunstkopers hebben het geld en 
de ambitie om veel te betalen voor hun culturele relikwieën. Zij bieden op 
internationale veilingen van Chinese kunst over het algemeen veel meer dan 
Westerse kopers. Bovendien staan de Chinese kopers erom bekend agressief 
tegen elkaar op te bieden. Dit is dan ook een van de redenen waarom er 
tijdens deze veilingen zulke torenhoge bedragen worden behaald ( Jing Daily 
2013). Volgens een rapport van veilinghuis Christie’s was 25 procent van hun 
wereldwijde verkoop in de eerste helft van 2012 afkomstig van Chinezen uit 
de Volksrepubliek, Hong Kong en Taiwan (Pollack 2012).
 Een andere belangrijke reden voor de populariteit van traditionele 
Chinese kunst is misschien wel patriottisme. Voordat Christie’s in 2013 haar 
eerste onafhankelijke veiling in China mocht houden, moest er eerst een 
obstakel in de relatie tussen het veilinghuis en het land uit de weg worden 
geruimd. Dit was een obstakel in de vorm van twee bronzen sculpturen van 
een rat en een haas, die tijdens de Qing-dynastie (1644-1911) in 1860 door 
Britse troepen uit het oude zomerpaleis van de keizer in Beijing werden 
meegenomen. Toen bekend werd dat Christie’s de koppen in 2009 zou 
gaan veilen, liet de Chinese overheid weten hier grote bezwaren tegen te 
hebben. Desalniettemin werd de veiling doorgezet. De koper in kwestie, een 
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inwoner van de Volksrepubliek China, weigerde uiteindelijk te betalen en 
liet weten achter de bezwaren te staan die de Chinese overheid eerder had 
aangedragen (Spencer 2009). In april 2013 werd bekend dat Francois-Henri 
Pinault, zoon van de eigenaar van Christie’s Francois Pinault, de koppen ter 
donatie aanbood aan de Volksrepubliek China. Hierna werd door de Chinese 
regering groen licht gegeven voor de onafhankelijke veiling die uiteindelijk 
in september 2013 plaatsvond (Reyburn 2013). Dit is niet het eerste geval 
waarbij er sprake is van een patriottistische houding. Ook in het jaar 2000 
heeft de Chinese overheid per brief al eens aan Christie’s en Sotheby’s laten 
weten het niet eens te zijn met de veiling van enkele andere culturele schatten 
uit het zomerpaleis (Harrington 2000). Daarnaast zijn we eerder in dit artikel 
een andere vergelijkbare situatie tegengekomen, namelijk bij het inrichten 
van het Poly Art Museum, waarbij Poly Auction veel Chinese kunst opkocht 
van Westerse bezitters en het daarbij als haar voornaamste doel zag ‘de kunst 
van het volk’ terug te brengen naar China (Esman 2012).
 De Chinezen die actief zijn in Londen en New York bieden in sommige 
gevallen echter ook voor hoge bedragen op werken van vooraanstaande 
Westerse kunstenaars. Sotheby’s laat weten dat het aantal bieders afkomstig 
uit de Volksrepubliek China die actief zijn in andere sectoren dan Chinese 
kunst in vijf jaar (2007-2012) met 54 procent gestegen is. De focus ligt 
hierbij op de ‘blue chip’ Westerse kunstenaars, de meest bekende namen uit 
de Westerse kunstgeschiedenis, zoals Picasso, Monet en Warhol. Redenen 
voor de groeiende interesse in Westerse kunst zijn het toenemende aantal 
Chinese toeristen in Amerika en Europa en het toenemende aantal Chinese 
studenten dat in het buitenland gaat studeren. Ook speelt het internet een 
rol. Chinese kopers blijken zich vaak via het internet op de kunstmarkt te 
oriënteren alwaar zij snel in aanraking komen met de meest bekende Westerse 
kunstenaars (Capon 2013).
 Wanneer we echter kijken naar de lijst van de 200 meest actieve 
kunstverzamelaars ter wereld in 2013, zijn daarin maar vier Chinezen uit 
de Volksrepubliek terug te vinden (ARTnews 2013). Als we nagaan dat 
Nederland, met een veel kleinere kunstmarkt, ook vier keer in deze lijst wordt 
vertegenwoordigd, kunnen we met recht de conclusie trekken dat dit aantal 
helemaal niet groot is. In tegenstelling tot de Volksrepubliek China, zijn 
de Verenigde Staten wel goed vertegenwoordigd: ongeveer de helft van de 
verzamelaars in deze lijst is afkomstig uit de VS. Wat daarnaast opvalt, is dat 
al de genoemde Chinese verzamelaars geïnteresseerd zijn in contemporaine 
Chinese kunst.



DE WAARDE VAN KUNST: ‘BRANDED’ VEILINGHUIZEN

In de kunst, en vooral bij contemporaine kunst, komt de grootste 
waardetoevoegende component van de ‘branded’ veilinghuizen Christie’s en 
Sotheby’s. Zij vertegenwoordigen status en kwaliteit en worden geassocieerd 
met beroemde en rijke bieders. Hun identiteit onderscheidt hen, en de 
kunst die zij verkopen, van andere veilinghuizen. De kunstmarkt in China 
is relatief nieuw. In New York en Londen zijn avondveilingen discrete en 
deftige aangelegenheden. De kopers zijn elegant geklede veilingveteranen 
die iedereen in de zaal kennen en hun zaken doen door op een subtiele 
manier naar de veilingmeester te seinen. Veilingen bij Poly International of 
China Guardian zijn hiermee niet te vergelijken. Alledaags geklede bieders 
kauwen op snacks uit plastic zakjes en voeren tijdens de veiling luidruchtige 
telefoongesprekken. Het komt weleens voor dat kopers hun gekochte canvas 
oprollen, het onder hun arm stoppen en op deze manier vertrekken (Barboza 
& Bowley 2013). Bovendien hebben Chinese veilinghuizen nog geen groot 
besef van de sociale verantwoordelijkheid en zien ze zichzelf, in tegenstelling 
tot de Britse veilinghuizen, nog teveel als louter een handelsplek. Zij bieden 
hun klanten minder en minder goede diensten dan Sotheby’s en Christie’s. 
Daarnaast strookt de veilingwet van de Volksrepubliek China met een aantal 
belangrijke principes van klanten. Zo zegt deze wet dat Chinese veilinghuizen 
niet garant hoeven te staan voor de authenticiteit van een kunstobject ( Jing 
Daily 2011). Kopers bij Chinese veilinghuizen nemen hiermee een enorm 
risico.
 Ondanks de aanwezigheid van de Westerse veilinghuizen in China, 
lijken China Guardian en Poly Auction nog niet erg onder de indruk te zijn 
van de nieuwe concurrentie. In plaats daarvan focussen zij zich liever op het 
uitbreiden van hun imperia naar het buitenland. Zij zijn ervan overtuigd dat de 
Chinese verzamelaar, die geen Engels spreekt, nog steeds meer op zijn gemak 
is bij Chinese veilinghuizen. Bovendien zijn zij van mening dat Westerse 
veilinghuizen Chinese kunst niet begrijpen zoals de Chinezen dit zelf doen 
(Chow 2012). Een groot deel van hun laconieke houding is daarnaast te wijten 
aan de restricties die de Westerse veilinghuizen door de Chinese regering zijn 
opgelegd met betrekking tot het handelen in Chinese antiquiteiten (Barboza 
& Bowley 2013). Hiermee onderschatten zij de ambities van de Chinese 
verzamelaars, die langzamerhand steeds meer aandacht lijken te krijgen voor 
Westerse en contemporaine kunst, en daarmee dus ook voor de beroemde 
Westerse veilinghuizen.
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SLECHT IMAGO EN NAMAAKKUNST

Hoewel het imago van Chinese kopers op internationale veilingen nu 
grotendeels positief is, is dit niet altijd het geval geweest. In de loop der 
jaren is er een negatief beeld van Chinese bieders ontstaan; zij zouden slechts 
‘speculanten’ zijn die weigeren op tijd voor de gekochte kunstobjecten te 
betalen. Tussen 2006 en 2012 heeft Sotheby’s 13 rechtszaken aangespannen 
tegen kopers uit de Volksrepubliek, omdat zij niet op tijd konden of wilden 
betalen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen hebben Sotheby’s, Christie’s 
en een aantal nationale veilinghuizen in China maatregelen getro+en. 
Kopers uit de Volksrepubliek zijn nu verplicht een aanbetaling te doen voor 
kunstobjecten waar zij op willen gaan bieden (Pollack 2012). Deze maatregel 
is succesvol gebleken en heeft het wanbetalingcijfer ver teruggedrongen. Was 
het afbetalingspercentage in 2011 bij China Guardian nog maar 53 procent, 
in 2012 was dit al opgelopen tot 83 procent (Barboza & Bowley 2013).
 Een belangrijke reden voor de vele wanbetalingen is de enorme 
hoeveelheid aan namaakkunst die op de Chinese kunstmarkt aanwezig is. 
Mensen zijn bang geworden om voor miljoenen een kunstobject aan te 
scha+en dat vervolgens geen cent waard blijkt te zijn. En dat is niet raar. 
Het vervalsen van historische kunstobjecten binnen China heeft binnen 
korte tijd een vorm van massaproductie aangenomen. Naar schatting zijn 
er ruim 250.000 mensen in ongeveer 20 steden in China betrokken bij het 
produceren en verkopen van vervalsingen. Kunstenaars worden getraind om 
de oude Chinese meesters zo geloofwaardig mogelijk te imiteren en vaak zijn 
de objecten niet met het blote oog van het origineel te onderscheiden. Net 
als bij vele andere industrieën in China konden wetten en regelgevingen de 
vaart van deze massaproductie niet bijhouden. Jarenlang gingen vervalsingen 
onbewust door van koper op koper, maar naarmate er steeds meer namaakkunst 
werd ontdekt begon men te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Chinese 
kunstmarkt in zijn geheel (Barboza, Bowley & Cox 2013).
 De zorgen over de vele vervalsingen binnen de Chinese markt zijn 
ook een reden geweest voor de daling van de Chinese kunstmarkt op globaal 
niveau na 2011. Uit angst dat veel Chinese kopers de markt zouden verlaten 
is de Chinese overheid kortgeleden begonnen met het aanmoedigen van 
initiatieven om de fraude binnen de kunsthandel tegen te gaan. De overheid 
vraagt veilinghuizen nu om melding te maken van betalingen die niet worden 
gedaan en er worden experts opgeleid om vervalsingen beter te kunnen 
herkennen (Barboza & Bowley 2013). Ook het toestaan van kunstveilingen 
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van Westerse veilinghuizen in China hebben een rol gespeeld bij de oplossing 
van dit probleem. Door de concurrentie van Westerse veilinghuizen zijn 
Chinese veilinghuizen meer genoodzaakt de koper tevreden te houden. 
Deze situatie moet een stimulans vormen voor Chinese veilinghuizen om 
een hogere kwaliteit van service aan te bieden en hogere standaarden te 
accepteren, willen zij hun goede naam kunnen behouden. Tussen 2008 en 
2011 heeft de Chinese overheid al 150 Chinese veilinghuizen ontdaan van 
hun vergunning, omdat zij gehandeld zouden hebben in vervalste objecten 
(Barboza, Bowley & Cox 2013).
 Het hervormen van de Chinese kunstmarkt is makkelijker gezegd dan 
gedaan, zeker wanneer het grootste nationale veilinghuis niet goed meewerkt. 
In tegenstelling tot China Guardian weigert Poly International Auction al 
twee jaar lang naar buiten te komen met informatie over wanbetalingen. Poly 
zegt dat het veilinghuis gelooft in meer -exibele betalingstermijnen voor 
vaste klanten, maar het achterhouden van wanbetalingsgegevens heeft zo zijn 
voordelen. Wanneer de niet-gedane betalingen wel bij de totale verkoop van 
het veilinghuis worden meegerekend lijkt het bedrijf veel hogere inkomsten 
te genereren (Barboza, Bowley 2013). Dit stimuleert verhoging van prijzen 
en doet de markt voortvarender lijken dan dat zij daadwerkelijk is, een 
groot strategisch spel dus. Daarnaast wordt Poly ook beschuldigd van het 
garanderen van prijzen aan verkopers, het verkopen van vervalsingen, en van 
het feit dat zij verkopers laat bieden op de door henzelf aangeboden werken 
om zo de prijzen te laten oplopen (Chow 2012). Het hoge percentage van 
niet of gedeeltelijk betaalde objecten is waarschijnlijk ook voor een deel toe te 
schrijven aan het fenomeen ‘elegante omkoperij’ (ya hui 雅贿): een vorm van 
fraude binnen het Chinese politieke systeem waarbij kunst wordt gebruikt 
voor het omkopen van politici. De geschiedenis van deze omkoperij gaat 
terug tot in de Ming-dynastie (1368-1644) en is populair om drie redenen: 
het getuigt van een goede smaak, het is een stabiele investering, en het is 
moeilijk te traceren. Vooral traditionele Chinese schilderijen en kalligra,e 
zijn al eeuwenlang middelen van corruptie onder Chinese ambtenaren, 
kooplui, kunsthandelaren en soms zelfs ook kunstenaars (Ou 2011).
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CONCLUSIE

Hoewel de Chinese kunstmarkt momenteel de tweede grootste ter wereld 
is, staat deze markt nog in de kinderschoenen. Zowel Chinese veilinghuizen 
als de Chinese verzamelaars komen ervaring te kort om nu al een grote 
invloed uit te oefenen op de internationale kunsthandel. Voordat de Chinese 
veilinghuizen kunnen groeien, zullen zij eerst hun reputatie moeten verbeteren. 
De Chinese veilinghuizen zijn vandaag de dag nog te negatief in het nieuws 
met betrekking tot beschuldigingen van fraude en het verkopen van vervalste 
kunstobjecten. Om hun reputatie te verbeteren moeten hun standaarden 
kunnen concurreren met die van de ‘branded’ Westerse veilinghuizen als 
Christie’s en Sotheby’s. Chinese veilinghuizen zouden dus meer aandacht 
moeten besteden aan de concurrentie met Christie’s en Sotheby’s, die beide 
een betrouwbare reputatie genieten. Nu de Chinese overheid zich ook gaat 
bemoeien met het terugdringen van frauduleuze zaken binnen de Chinese 
kunstwereld zie ik de toekomst van de Chinese veilinghuizen toch rooskleurig 
in. Zij zijn immers al opgeklommen tot de nummer drie en vier van ’s werelds 
topveilinghuizen.
 Daarnaast worden de Chinese kunstverzamelaars steeds ambitieuzer. 
Ik verwacht dat Westerse kunst steeds gewilder zal gaan worden onder 
Chinezen, doordat zij steeds meer wereldkennis krijgen door onder andere 
studie in het buitenland en het toenemende toerisme. Chinese verzamelaars 
hebben hierdoor veel potentie om zich in de toekomst te gaan meten met 
de wereldtop van de kunstwereld. Investeringen die nu gedaan worden door 
Chinese verzamelaars in kunst zullen tevens blijven toenemen. Ook zal er in 
de toekomst meer gaan worden geïnvesteerd in Westerse kunst. Het opkopen 
van Chinese kunst uit het buitenland zal daarentegen gaan verminderen, 
omdat deze kunst in het Westen steeds schaarser wordt. De interesse van de 
Chinese verzamelaars zal gaan verschuiven van de nationale kunstmarkt naar 
de internationale kunstmarkt. Dit zal ook een positieve invloed hebben op de 
inkomsten van Westerse veilinghuizen. 
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