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Sinds Jeff Koons uit de gratie van de kunstmode raakte, heeft het galerie- 
& museumwezen een nieuw troeteldier. Het Gouden Kalf heet Damien 
Hirst. Hij doet dingen die we allemaal al eens gezien hebben, stapelt Pop 
Art cliché op cliché en maakte desondanks een carrière die hem in tien 
jaar tijds naar de pole position in de Westerse kunstwereld stuwde.  
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Damien Hirst
De duurste kunstenaar ter wereld
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Afgaande op Damien Hirst kun je als kunstenaar in spe maar 
beter geen al te �orissante jeugd hebben. Hij groeide op in 
Leeds, zijn vader ging ervandoor toen hij 12 was, waarna Hirst 

lichtelijk ontspoorde. Er volgden arrestaties voor proletarisch winkelen 
zoals dat in de punkdagen heette, maar moeder Mary stelde toch ook 
grenzen. Hirst: �Mijn Sex Pistols LP verdween in de open haard en mijn 
punk bondagetrui knipte ze in tweeºn. Als ze me bij een bushalte zag 
staan in kleding die haar niet beviel, werd ik subiet naar huis 
gesleept.� 
Tegelijkertijd stimuleerde moeder Mary zijn creatieve kant en dat heeft, 
na een bewogen kunstenaarsleven, uiteindelijk geleid tot een rustig 
familiebestaan met vrouw en drie kinderen op een prachtige boerderij 
in Devon. In de tussentijd groeide Hirst uit tot de beroemdste, want 
duurste, kunstenaar ter wereld. Zijn sculptuur For The Love Of God, 
een met diamanten beklede schedel, bracht op een veiling in 2007 
liefst 75 miljoen euro op. Moet je dan niet, net als een sporter, op je 
hoogtepunt stoppen? Eigenlijk wel. Maar wie bepaalt of iets je 
hoogtepunt is? Misschien kun je die 75 miljoen nog wel overtreffen! 
Toeval en marktomstandigheden leidden vervolgens tot een 
monsterverbond tussen Hirst en veilinghuis Sotheby�s, dat daarmee 
de plaats innam van Hirsts voormalige promotors, Saatchi & Saatchi. 
Gesterkt door de verkoopresultaten, durfde Sotheby�s het aan om met 
Hirst nieuwe wegen in te slaan: in plaats van andermans exemplaren 
van Hirsts werken op de mark te brengen, gaf het veilinghuis de 
kunstenaar opdracht een compleet te veilen tentoonstelling voor 
Sotheby�s te produceren. Het werd wereldnieuws. Met een opbrengst 
van ruim � 140 miljoen overtrof Hirst alle voorspellingen met straat-
lengtes en haalde de kunstkroon voorlopig weer terug naar Europa, 
nadat de Chinezen deze eerder zo stormachtig hadden opgeºist.

Controversieel
Net als Jeff Koons roept Hirst heftige reacties onder leken op. Een 
paar ton incasseren voor een Ikea bureaustoel met asbak en peuk 
riekt naar bedrog. En wat te denken van een paar bloesjes en broeken 
uit Woolworth�s, die in een vitrine zijn gelijst? Maar toch: die bloesjes 
krijgen ontegenzeggelijk een andere betekenis. Ze worden kunst, of 
ten minste als kunst gepresenteerd. Niets bijzonders eigenlijk, want dit 
deden Pop Art kunstenaars al in de jaren zestig, maar iedere tijd heeft 
zijn eigen stijliconen nodig en Hirst is daar het hedendaagse 

schoolvoorbeeld van. De kunstenaar over zijn uitgangspunten: �Ik 
houd van minimalisme als een kracht tegen het overweldigende van 
het leven, of het overweldigende van God. Maar het moet wel iets 
verrassends hebben. Mijn vriend Joe Strummer (de overleden zanger 
van de Britse punklegendes The Clash � red.) zei eens dat hij als 
uitgangspunt voor zijn teksten de regel hanteerde dat je in je hoofd niet 
mocht horen wat de volgende regel van het rijmpje zou worden. Want 
dan was het echt goed mis, dus moest je iets verrassenders doen. Dat 
heb ik altijd onthouden, die regel pas ik ook toe in mijn werk.�
Om de legitimiteitsvraag van zijn werk kan Hirst zich niet druk maken. 
Hij zweeft hoog boven het maatschappelijk debat. Sterker nog, hij 
de�nieert het debat. En hij heeft zijn eigen morele dilemma�s. Hirst: 
�Iedere kunstenaar heeft dezelfde nachtmerrie, en dat is dat je werk 
wordt weggegooid. Dat er niemand naar kijkt. Dat kan al als het in een 
kluis wordt opgeborgen. Je wilt je werk ergens zien hangen waar 
mensen het kunnen zien. Misschien dat ik daarom wel vitrines om 
simpele dingen bouw. Die bureaustoel met een asbak en een paar 
peuken erin, of die uit een kledingzaak weggelopen bloesjes en 
broeken in een kledingrek zijn er een goed voorbeeld van. Als ik die 
stoel niet in zo�n fraaie vitrine had gezet, was het een stoel met mijn 
handtekening en een asbak erop vastgelijmd. Die zou makkelijk ergens 
Æchter kunnen worden gezet, of niet kunnen worden herkend. Nu is er 
geen twijfel mogelijk: of je het leuk vindt of niet, het is duidelijk een 
conceptueel kunstwerk. En door die vitrine is het te groot om het in 
een kluis of ergens anders weg te stoppen. Je moet er een juiste plek 
voor hebben, anders heeft het geen zin het werk aan te schaffen. Als 

Als mijn moeder me bij een 
bushalte zag staan in kleding 
die haar niet beviel, werd ik 
subiet naar huis gesleept
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