
interview

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 florissante 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 tweeën. 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 opgeëist.

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 
definieert 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 
áchter 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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je zoiets voor een galerie ontwerpt, dan claim je er de ruimte mee.’

Conceptuele kunst
Met die uitspraak is het werk van Hirst gedefinieerd: conceptuele 
kunst. Kunst die iets losmaakt. Nu gaat een kunstenaar doorgaans 
niet op de stoel van zijn publiek zitten, maar dat wil niet zeggen dat 
Hirst geen uitgangspunten heeft. Een goed inzicht in zijn denken geven 
zijn beroemdste drie werken, Het Gouden Kalf (een soort os op sterk 
water), The Kingdom (een tijgerhaai op sterk water), en For The Love 
Of God (een met diamanten beklede schedel). Het zijn ieder voor zich 
heel verschillende uitdrukkingen van het centrale thema dat hem in zijn 
werk beweegt: de nietigheid van de mens, en vooral de sterfelijkheid. 
Het meest direct is dat thema misschien aanwezig in The Kindom, een 
tijgerhaai vereeuwigd in een aquarium van sterk water. Daar hangt hij, 
onsterfelijk dood, bevroren in zijn actie, het moment suprême, waarop 
hij zijn bek openspert om tot de aanval over te gaan. Er is geen 
moordlust in de karteltanden, geen Jawsachtige boosaardigheid. Die 
tijgerhaai, dat zijn wij bij het avondeten. Hap, slik, weg. Hirst: ‘Het heet 
The Kingdom. Dat is duidelijk een referentie aan god, of het koninkrijk 
van de dieren. Wat belangrijk was voor mij, was dat het een bescheiden 
haai was. Dat geeft ook die haai iets kwetsbaars. De woestheidsfactor 
is gereduceerd, al jaagt hij natuurlijk nog steeds angst aan. Ik heb nog 
gedacht hem in tweeën te snijden, zodat hij iets tragisch over zich zou 
krijgen, maar ik vond dit primaire sterker.’

Neppers
Zijn Kabinet met Diamanten zit vol industrieel geproduceerde 
diamanten. Waarom zijn het eigenlijk nepdiamanten en geen echte? 

Hirst: ‘Het gaat niet om de diamant, maar om het gevoel dat die 
diamant vertegenwoordigt. Kijk naar Andy Warhol, die strooide 
gemalen glitterglas over zijn schilderijen en noemde het ‘Diamantregen’. 
Maar het was gewoon geslepen glas. Dat neppe maakt het juist extra 
briljant: er wordt in mijn werk gerefereerd aan het utopische verlangen 
naar rijkdom, in contrast met de vergankelijkheid van de dood. Dat zit 
ook in For The Love Of God, waarin rijkdom heel duidelijk boven 
sterfelijkheid wordt gesteld. Het maakt niet uit of je dood bent, als je 
maar met rijkdom behangen blijft. Dat is het statement. Daar heb je 
geen echte diamanten voor nodig.’ Zijn vitrine, met keurig geordende 
diamantjes, staat voor iets vergelijkbaars. Het is de sublimatie van de 
vitrinekastjes van vrouwen met porseleinen dingetjes, of mannen met 
speelgoedautootjes. Hirst: ‘Ik heb dat vertaald naar het ultieme: een 
vitrinekast die het naakte onderliggende verlangen uitdrukt. En die 
neppers schitteren veel feller dan echte, zodat het effect nog 
overweldigender is.’

Geldmachine
Het meest verrassende aan The Kingdom was eigenlijk dat Hirst er de 
wereld mee schokte. Want opgezette haaien van dit allooi koop je in 
zo’n beetje iedere souvenirwinkel ter wereld en heel wat liefhebbers 
hebben zo’n visje thuis in een vitrine of in het restaurant staan. Hirsts 
presentatie gaat zelfs minder ver dan Gunther von Hagens’ Körper
welten, waarin als schijfjes worst gefileerde mensen worden 
tentoongesteld. In dergelijke gevallen roept de kritiek al snel dat kunst 
de geldmachine stuurt. Dat is deels terecht. Hirst is immers groot 
geworden in een eentweetje met de invloedrijke verzamelaars en aurothioglucose.

The kingdom

Diamond skull. Beautiful Maat intense Fetishistic Painting
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kunstpromotors Saatchi & Saatchi. En als reclamejongens zich op 
kunstbeleggen storten, ligt marktmanipulatie om de hoek. Maar ook 
dat is een lekenvraag: niemand maakt zich druk om de processen die 
Wall Street beheersen, omdat die te abstract zijn en direct gerelateerd 
aan geld maakt geld. Bij kunst wordt de geldwaarde een etiket. De 
werkende mens voelt zich al snel bedrogen door kunstenaars die 
miljoenen voor werken toucheren, op dezelfde manier waarop ze zich 
bedrogen voelen door klungelende voetballers die miljoenen verdienen. 
Interessant in dat proces is de rol van de veilinghuizen bij het opdrijven 
van de prijzen die er tegenwoordig ook voor populaire moderne kunst 
worden betaald. Zij hebben feitelijk de traditionele rol van de musea 
overgenomen als aanwijzers van kunst. Veel meer dan welk museum 
ter wereld, zijn Sotheby’s en Christie’s de AEX index van de kunstmarkt 
geworden.

Hirst, Sotheby’s & de toekomst
Gek genoeg hebben de grote veilinghuizen decennialang weinig met 
hun sleutelpositie gedaan. De man met de hamer stond als een 
veredeld postzegelhandelaar vooral veel geld te verdienen aan het 
bemiddelen tussen verkoper en koper. Sotheby’s begon in het voorbije 
decennium middels bescheiden kunsttentoonstellingen al ruimere, 
meer inhoudelijke doelstellingen te formuleren. En ineens was daar 
recent het wereldnieuws: Sotheby’s had Damien Hirst gestrikt voor 
een veiling waarvoor hij alle ingebrachte werken nog moest maken. 
Kortom, Hirst ging direct voor de veiling produceren en Sotheby’s 
werd veilinghuis, galerist, verzamelaar en verkoper ineen. Dat verandert 

de kunstwereld op vrij ingrijpende wijze, ook al wordt dit niet meteen 
zichtbaar. Dat uitgerekend Damien Hirst de pionier werd, is natuurlijk 
geen toeval. Zo’n wild experiment kan alleen slagen met een naam die 
staat als een huis en zonder Hirst had ook Sotheby’s een en ander niet 
op deze schaal kunnen realiseren. Zijn conceptuele, confronterende, 
spraakmakende, maar ook uiterst modieuze commerciële werk ligt 
bovendien direct in het verlengde van Sotheby’s project. Met de PR 
machine van het veilinghuis in plaats van de PR machine van Saatchi 
& Saatchi (met wie Hirst in 2003 brak) bevindt de kunstenaar zich 
bovendien in zijn natuurlijke commerciële element. Maar wat drijft hem 
eigenlijk in zijn jacht op groot–groter–grootst? Verrast hij zichzelf nog, 
of wordt hij meegesleept op de vleugels van het succes zonder zich 
nog ergens om te bekommeren: vlindertje hier, beestje op sterk water 
daar?
Geconfronteerd met een persoonlijke vraag, verlaat de uiterst intelli
gente Hirst onmiddellijk de kunsttroon. Ook hier blijkt een parallel met 
de voetbalwereld te bestaan: vaak wordt de voetballende miljonairs na 
een slechte wedstrijd verweten dat ze niet als een paar miljoen 
gespeeld hebben, maar de werkelijkheid is andersom: als je niet meer 
voor het geld hoeft te spelen, speel je alleen nog voor het spel. De 
gearriveerde kunstenaar vraagt zichzelf steeds af of hij op de goede 
weg is, hoe hij zijn positie kan consolideren en hoe hij nog iets aan 
zichzelf toe kan voegen. En Hirst draait er geen doekjes om: ‘Ik verras 
mijzelf minder dan vroeger. Ik heb het gevoel dat ik series maak en dat 
ik daarmee moet kappen. Het is allemaal heel iconografisch aan het 
worden, je herkent het onmiddellijk. Kijk maar om je heen: daar hangen 
de schilderijen met cirkels, daar staan de dieren op sterk water, daar 
de skeletten en schedels, vlinders et cetera. Die thema’s zijn zo succes
vol gebleken dat ze boven mijzelf zijn uitgegroeid; ik heb mijn doel 
daarmee bereikt. Hoeveel verder kun je daarbinnen dan nog gaan?  
Ik ga daarom zeker stoppen met de vlinderseries, de spinnen en de 
enkelvoudige beesten.’ 
Heeft Hirst al een concreet plan voor de toekomst in zijn hoofd? Komen 
er nieuwe thema’s aan? Hirst: ‘Wat ik met dieren nog wil doen, is een 
complete dierentuin op sterk water construeren, en ik wil de gekruisigde 
koe nog maken. Voor de schilderijen heb ik verder een ideale oplossing 
gevonden om mijzelf lekker bezig te houden: ik heb cirkels van een 
millimeter ontworpen. Als ik die op een schilderij van een paar meter 
aanbreng, ben ik de komende twintig jaar met dat schilderij bezig. 

Beautiful Love strummerville PaintingThe rose Window, Durham Cathedral
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