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Proloog

Godverdomme, die hand, die vuist! Jelmer Verhooff keek 
naar het opengereten canvas en merkte dat er ergens in zijn 
binnenste een jongetje probeerde op te krabbelen dat om zijn 
mamma riep. Nou goed, geen jongetje, een joch. Een grote 
vent. Een grote vent van negen jaar die bij het schoolzwem-
men eindelijk duiken had geleerd en die aan het eind van 
die ene zwemles tijdens de laatste tien minuten van het ‘vrij 
zwemmen’ en onder het oog van al zijn klasgenoten onbe-
vreesd de hoge duikplank besteeg, bijna zes meter hoog. Hij 
zou de hele wereld laten zien wie hij was.
 De grote vent zette zich af met de voorkant van zijn voe-
ten – en vanaf het ogenblik dat die voeten van de duikplank 
veerden en hij het water op zich af zag komen, wist hij dat hij 
een vreselijke vergissing had begaan; als een voedselzak die 
vanaf grote hoogte uit een helikopter wordt gedropt, viel de 
grote vent loodrecht naar beneden. Toen hij plat op zijn buik 
op het water terechtkwam, stond zijn huid direct in lichter-
laaie. Eenmaal onder water (en nog steeds vlammend) zag en 
hoorde hij niets meer, en de grote vent wenste dat hij niet bo-
ven zou komen. Aan de rand van het zwembad stond natuur-
lijk de hele klas, achtentwintig leerlingen met ogen op steel-
tjes, die het niet waagden om te gaan lachen – dat gebeurde 
later die dag, in de blauw-witbetegelde kleedruimte en in de 
bus terug naar school, en dat lachen zou het hele schooljaar 
aanhouden, een tornado van gejoel en geschater.
 Maar eerst waren er de handen die hij bij zijn rug en mid-
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del voelde. De badmeester bleek hem met kleren en al te zijn 
nagesprongen en loodste hem met vaste hand naar de rand 
van het bad. Proesten, hoesten, slikken, huilen. De grote vent 
moest op zijn rug blijven liggen op de koude tegels. Hij werd 
beklopt, bepoteld, de badmeester in zijn doorweekte shirt 
hield voortdurend één hand onder zijn nek.
 Toen hij eindelijk mocht opstaan en wankelend op zijn be-
nen stond, zag hij dat zijn schooljuf, die was toegesneld, wit 
van schrik naar zijn bovenbenen en buik staarde. ‘Jongen 
toch, jongen toch...’ Juf Vreugdehil droeg felblauwe plastic 
hoesjes om haar schoenen, een soort badmutsjes voor voe-
ten.
 Zijn buik was dieprood. Misschien, dacht hij, trok die kleur 
nooit meer weg. Zijn gezicht brandde het ergst.
 De juf was naast hem neergehurkt en aaide hem met beide 
handen over zijn haar – ook dat nog. Dat gebaar was de gena-
deklap; de handen van juf Vreugdehil vormden de accolades 
rond zijn vernedering.
 In de dagen nadat zijn hand, half tot vuist gebald, het can-
vas had geraakt, moest Verhooff meer dan eens aan die mid-
dag in het Sportfondsenbad terugdenken. Maar waren de 
twee situaties werkelijk te vergelijken? Wat kostte chloorwa-
ter eigenlijk? Hing er een prijskaartje aan al die kubieke me-
ters water in het zwembad? Het water had hem gepijnigd, 
maar had hij op zijn beurt het water beschadigd? Kom, kom.
 Over de waarde van het gescheurde canvas zou niemand 
kinderachtig doen. Die was – hij had het voor de zekerheid na-
gevraagd bij Olde Husink – een slordige dertig miljoen euro. 
Dat was een bescheiden schatting. En dan het modderfiguur 
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dat hij had geslagen. Achtentwintig klasgenoten hielden, zo 
kwam het hem de rest van het schooljaar voor, niet op met la-
chen. Woehaa, daar had je baksteentje Verhooff! Als aan het 
licht zou komen dat hij eigenhandig Untitled No. 18, 1962 had 
beschadigd, door wie zou hij dan tot aan het einde der tijden 
worden bespot en nagewezen? Hij moest reëel zijn: door – en 
ook dat was bescheiden geschat – de complete wereldbevol-
king.

Nee, dít is de proloog

Amerikanen kunnen het heel goed: een retorische vraag stellen, 
en die dan in ongeveer dezelfde bewoordingen bevestigend be-
antwoorden.
 Is Muhammed Ali the best boxer of all times? I’ll say, Mu-
hammed Ali is definitely the best boxer of all times!
 Zo dus.
 Op precies dezelfde manier sprak de curator van het Museum 
of Modern Art in New York tijdens een diner met veel kunstcol-
lega’s in de stad over mijn tijdelijke onderkomen. De curator, een 
knappe jongen met blond haar, een schei ding in het midden en 
een half cirkeltje roos op zijn donkerblauwe blazer, raakte maar 
niet uitgepraat over mijn, ja, stunt – want dat was het wel een 
beetje.
 Y’know, it’s incredible if you think about it. Does Jelmer 
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Verhooff have the most sensational loft in Amsterdam? Well, 
in my opinion mr Verhooff surely has the most sensational 
loft in Amsterdam!
 Ik zei al: zo dus.
 Sinds het van moma-wege op deze manier is verwoord, is het 
officieel en onweerlegbaar: ik heb de spectaculairste woonstek 
van Amsterdam.
 Dat moet je onder Nederlanders natuurlijk niet zo direct uit-
spreken. Maar na het bliksembezoek van de Amerikaanse cu-
rator (in verband met een bruikleen van een Malevitsj uit onze 
collectie) blijf ik het toch zeggen: niemand in Amsterdam woont 
mooier dan ik. Mijn zitkamer is een halve museumzaal. Om maar 
iets te noemen.
 Voordat bij anderen de afgunst oplaait, voeg ik er dan snel aan 
toe dat het ‘maar tijdelijk’ is. En als ik erbij vertel dat ik niet be-
schik over een badkamer of een douche en dat ik in dat spectacu-
laire onderkomen van mij in feite functioneer als een veredelde 
antikraakwacht, is ieder binnenbrandje van afgunst snel geblust.
 Ondanks de geweldige locatie en het gigantische aantal vier-
kante meters is het ook wel afzien. Het onderkomen valt in de win-
ter nauwelijks warm te stoken. En kun je een minimum aan hui-
selijke sfeer creëren in die kantoorvertrekken en de kleine muse-
umzaal in de zogeheten Nieuwe Vleugel, die nu mijn huis-, werk-, 
zit- en slaapkamer vormen? Goed, ik heb uitzicht over het Mu-
seumplein, maar overdag lopen op dat grasveld allerlei vreugde-
loze figuren hun hond uit te laten – want dat uit de kluiten gewas-
sen plantsoen is natuurlijk één grote poepstrook, in het weekend 
bevolkt door de amateurvoetballers die hun slidings maken op 
een bedje van uitgesmeerde hondenstront en die bij een schot op 
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goal – met twee hoopjes kleren als provisorische doelpalen – een 
stukje hard geworden bolus mee omhoogtrappen. ’s Avonds en ’s 
nachts is er nauwelijks verlichting, en die ene diagonale lijn die 
een streng geometrische lichtstreep over de grond moet trekken 
is altijd kapot, zodat er van de beoogde grandeur van een met fu-
turistisch grondlicht opgesierd plein niet veel meer overblijft dan 
een sinistere vlakte, een duister vacuüm tussen Concertgebouw 
en Koninklijk Museum.
 Intussen kan ik mijn geluk niet op. Ik bewoon een deel van de 
eerste en tweede verdieping van de Nieuwe Vleugel (die allang 
niet meer nieuw is en mettertijd zal worden afgebroken) van het 
Hollands Museum, en met dat wapenfeit in de binnenzak is het 
morsige grasveld van het Museumplein een bagatel. Aan één 
kant heb ik uitzicht op de bedrijvigheid van de Van Baerlestraat; 
aan de andere kant strekt zich die weidse vlakte uit en kan ik bij 
wijze van spreken naar binnen kijken in de directiekamer van het 
Koninklijk Museum, die is gevestigd in een kapitaal pand op een 
steenworp afstand van het gebouw van het Koninklijk zelf. Colle-
ga Henfling houdt daar kantoor. In mijn tijd als directeur van de 
Kunstloods in Rotterdam heb ik weleens, om een bruikleen van 
een Hobbema te bespreken, belet gevraagd bij Henfling. Aan de 
wand achter zijn bureau hing een binnenhuistafereel van Van der 
Helst, dat zó op zaal had gekund.
 Ik ken vrijwel alle directiekamers van de Nederlandse musea 
van moderne kunst. Je komt overal wel een paar keer per jaar om 
over uitwisseling van programma’s en bruikleen te praten. Waar 
vertoef je het best? Bij ons, aan het Mu seumplein. In het Van Ef-
fen in Eindhoven bevinden de kamers voor curatoren en directie 
zich half ondergronds. Door een rij bovenlichten aan de straat-
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kant valt een spaarzame baan daglicht naar binnen. Personeels-
leden van het Van Effen wisten te vertellen dat kunstenaars van 
het jolige soort vaak via die bovenlichten de directiekamer in 
klauteren wanneer ze een afspraak hebben.
 In het IJzinga in Maastricht is de directiekamer op de begane 
grond en moet je om een hoekje kijken om de Maas te zien. Het 
uitzicht wordt je deels ontnomen door een flodderig terrasje. Ver-
der staat iets ruigs en roestigs van Frank Stella nogal in de weg. 
In het directiekantoor van het Krammer-Steinbach, midden op 
de Veluwe, heerst zoals verwacht een pastoraal-arcadische sfeer. 
Soms rennen er haasjes langs de ramen. Geluiden van buiten blij-
ven daar beperkt tot de grasmaaiers van de gemeente die in de 
zomermaanden wekelijks de gazons toppen. Natuurlijk wint de 
directeur van het Hofstadmuseum in Den Haag het van al zijn 
collega’s. De architectuur van dat museum is zodanig dat de di-
recteur er ook echt resideert, in een kamer die zelf een kunstwerk 
is. Maar niemand van mijn collega’s heeft ooit in hun museum 
kunnen of mogen wónen.
 Conservatoren en directie van het Hollands zetelen gedurende 
de verbouwing in de kantoren van het Hollands in het Westelijk 
Havengebied, waar ook de depots zijn, in een oude sigarettenfa-
briek. Ik forens ’s ochtends van het hart van de stad naar de peri-
ferie, en ’s avonds weer terug.
 In de eerste maanden kreeg ik bezoek van politici, ceo’s, me-
diatypes, schrijvers en kunstenaars die mijn woonstek van binnen 
wilden bekijken. Sommigen hadden het erover dat ze het wilden 
komen ‘meemaken’; alsof men een event verwachtte. De meesten 
waren vrij snel uitgekeken op de drie kantoorvertrekken die ik 
had betrokken – de museumzalen zelf liet ik ‘onbewoond’. Nie-
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mand had oog voor de vergadertafel, die door Donald Judd voor 
het Hollands was gemaakt. Tegenwoordig vertel ik soms aan gas-
ten dat ze met hun ellebogen steunen op een échte Judd, met een 
waarde van anderhalf miljoen euro. Wie goede bedoelingen heeft, 
strijkt dan plichtmatig over het tafelblad, maar de meeste bezoe-
kers drukken al even onwillekeurig hun rug tegen de stoelleu-
ning, miniem achteruitdeinzend van ergernis. Je ziet het ze den-
ken: hij moet het niet te dol maken, dat piepjonge directeurtje. 
Een groep studenten van de Rijksacademie zette grote ogen op; 
ze gaapten het tafelblad aan alsof Donald Judd er zelf ter plekke 
uit zou oprijzen. Ze sprongen, al zittend aan tafel, in de houding. 
Ik gaf hun een extra lange rondleiding.
 De meeste gasten vinden het vooral een belevenis om door 
de lege zalen te dwalen. Sommigen hebben er tientallen keren 
rondgelopen om tentoonstellingen te bezoeken, en nu alle zalen 
leeg zijn, zweeft er voor hen pure magie door het gebouw. On-
bewoond en ongebruikt – lege ruimtes spreken altijd tot de ver-
beelding, niet alleen bij kinderen. In iedere man schuilt een balo-
rig joch: zelfs als ze al bijna zestig zijn, moeten ze even iets door 
de zalen roepen. ‘E-chooo!’ Het lege gebouw geeft iedereen het 
– hoe zal ik het noemen – Night at the Museum-gevoel, alleen 
dan zonder de kunstwerken die ’s nachts tot leven komen. Je kunt 
niet alles hebben.
 Praktische details vindt men minder boeiend. Leeg of niet, de 
zalen moeten worden schoongehouden met het oog op de op-
handen zijnde verbouwing. Dus het schoonmaakbedrijf werkt 
gewoon door. Ik moet daar niet van maken dat ik een werkster 
heb die voor vijfduizend euro in de maand de boel schoonhoudt, 
want dat riekt naar verspilling en bevoorrechting. En over de 
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stookkosten zal ik het maar niet hebben. Dat zijn bedragen waar 
ikzelf ook even stil van werd. Toch had ik het in de wintermaan-
den authentiek koud. Op avonden in januari, als het Museum-
plein er op z’n duisterst bijlag, zat ik onder drie dekens op mijn 
chesterfield te rillen en kostte het niet veel moeite me te verplaat-
sen in de spreekwoordelijke kunstenaar op zijn zolderkamertje. 
Maar ook op dat soort momenten vergeet ik niet dat mijn onder-
komen tijdelijk is.
 Mijn woning zal verbouwd worden tot een van de indrukwek-
kendste musea van Europa. Dit is een zin als uit een jongens-
fantasie. Twee keer heb ik met mijn zonen de skates aangetrok-
ken. We suisden als koningskinderen door de zalen. De entree-
zaal boven aan de trappen bood het grootste spektakel. Zonlicht 
plensde naar binnen door de grote dakramen. Hier en daar lie-
ten we strepen achter op het bejaarde parket. Het maakte niet 
uit – níéts maakte nog uit, omdat alles goed was zo. Twee jongens 
en een man die een enerverende leegte bedwongen. In een van de 
zalen hadden we een provisorische finish aangelegd, met een ou-
de voetbalvlag en drie aan elkaar geknoopte ceintuurs van oude 
ochtendjassen. Alle drie haalden we die finish. Het stadsgedruis 
van buiten was als een applaus op afstand, af en toe begeleid door 
een korte klingel van een langsrijdende tram in de Paulus Potter-
straat. Een kunstpubliek zou onze rondjes op de skates vermoe-
delijk als een soort performance hebben opgevat. Maar dat pu-
bliek was er niet, en mijn zonen maakten nóg een ronde terwijl ik 
besloot de finish te bemannen, luisterend naar de holle roffel van 
de skates op de eikenhouten vloeren. Met die roffel stansten zij 
puur geluk in alle lege zalen. Later, toen ik weer alleen was, liep 
ik de skateroute na. Het was alsof Amsterdam was veranderd in 
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een eeuwenoude en gigantisch grote eikenboom, met hoog in de 
kruin en verborgen in het lover een boomhut genaamd het Hol-
lands. Hardop telde ik mijn voetstappen. Ik kwam uit op meer 
dan tweehonderd. Dat waren natuurlijk niet uitsluitend mijn 
voetstappen. Het waren mijn zegeningen.
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1

Zelfs op zijn veertigste werd Jelmer Verhooff nog, door col-
lega’s en in de media, ‘jong’ genoemd. Hoe presteert iemand 
het om op die leeftijd al aangesteld te worden als directeur 
van het belangrijkste museum voor moderne kunst in Neder-
land? De woorden van één man vormden de basis voor zijn 
carrière. Verhooff zou nooit gewonnen zijn voor de heden-
daagse kunst als hij niet tijdens zijn studietijd een lezing had 
bezocht van de Amerikaanse kunstcriticus Bernard Shorto, 
The End Of Art As We Know It. In weerwil van de titel was het 
een vitaal en optimistisch betoog over kunst en werkelijkheid, 
met als strekking de vreugde over het feit dat ‘alles’ kunst kon 
zijn, nu kunstenaars zich dankzij de idee hadden vrijgevoch-
ten uit de domeinen van atelier en werkplaats. Kunstenaars 
waren ‘bedenkers’ geworden, en dat was volgens Shorto geen 
verarming, maar winst. Voor de kunst. Voor de kunstenaar. 
En voor ons, degenen die die kunst bekeken, of liever gezegd: 
ondergingen.
 Niet alleen die lezing leidde Verhooff naar de beeldende 
kunst. Achter het spreekgestoelte stond geen tobbende cul-
tuurpessimist in een hip zwart pak, maar een monter heer-
schap in een lubberend houthakkersoverhemd. Hij was nage-
noeg kaal en had een dikke, wollige baard. Hij oogde nog het 
meest als een eeuwig enthousiaste deelnemer aan de avond-
vierdaagse. Shorto bleek een onvermoeibare liefhebber van 
alles wat op het eerste gezicht mal en excentriek was in de 
kunst, maar dat, gezien door zijn ogen, een feest bleek van 
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vrijheid, inventiviteit en eigenzinnigheid. Wie zijn leven wijd-
de aan nadenken en schrijven over kunst en daar zo goedge-
mutst en energiek onder bleef, was goed uitgerust om te fun-
geren als voorbeeldfiguur.
 Wat beweerde Shorto verder? Doordat kunst zich steeds 
meer bewust was van de eigen kunstmatigheid en doordat te-
gelijkertijd het verschil tussen kunst en werkelijkheid was op-
geheven dankzij Andy Warhols besluit dat een bepaald voor-
werp, de Brillo Box, kunst was, was er een ongekende vrij-
heid ontstaan: dat ‘einde’ van de kunst bleek de facto een be-
gin dat ongekende perspectieven bood. Verhooff hoorde het 
ademloos aan, nam na afloop deel aan verhitte debatjes in 
cafés en bij studenten thuis, zei nog net niet ‘halleluja’, maar 
hing wel zijn studie aan de wilgen en opende in de achterka-
mer van zijn pijpenla in Amsterdam-West een – nou ja ‘gale-
rie’.
 Doordat Verhooff doortastend talenten oppikte in kunst-
academies en galeries in de provincie, verhuisde zijn bedrijf, 
het was inmiddels begin jaren negentig, al snel wegens succes 
naar een voormalige steendrukkerij in het hart van de stad. 
Van daaruit slingerde hij, ondanks het feit dat de kunstwereld 
in een tijdelijke baisse verkeerde, spectaculair werk van jonge 
kunstenaars de wereld in.
 Niet alleen kunstenaars uit ‘zijn’ stal werden een ster, Jel-
mer Verhooff werd het zelf ook. Hij ontving uitnodigingen 
uit het buitenland om tentoonstellingen te organiseren. Zijn 
Amsterdamse galerie bleef het hoofdkwartier en groeide uit 
tot een aanvoerhaven voor exposities in musea overal in Eu-
ropa. En bij iedere activiteit die hij ontplooide benadrukte de 
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pers in binnen- en buitenland zijn leeftijd. Nauwelijks de der-
tig gepasseerd, en nu al een halve kunstpaus.
 Eind jaren negentig opende Verhooff in Düsseldorf een de-
pendance. Een tijdlang verbleef hij meer in Duitsland dan in 
Am sterdam; hij keerde pas terug naar Nederland toen hij bei-
de galeries had overgedaan aan getrouwen van het eerste uur, 
omdat hem het directeurschap van de Kunstloods in Rotter-
dam was aangeboden.
 Zo werd Verhooff ruim vóór zijn veertigste museumdi-
recteur in ’s lands tweede museumstad, en vijf jaar na die 
aanstelling was er in de gemeenteraad van Amsterdam een 
bijna sprookjesachtige eensgezindheid over wie de nieuwe 
directeur van het Hollands Museum moest worden: Jelmer 
Verhooff, zondagskind en duvelstoejager, sleutelfiguur op 
het gebied van artistieke bedrijvigheid, ambassadeur voor 
nieuwe Nederlandse kunst, onvermoeibaar organisator en, 
vooral, iemand die de kunst van het bewonderen feilloos be-
heerste zonder ooit af te glijden naar dweperij en populisme. 
Hij werd vooralsnog benoemd voor een termijn van enkele 
jaren.
 Toen hij een klein jaar directeur van het Hollands was, 
kreeg hij twee tegenslagen te verwerken. De eerste was dat 
zijn huwelijk ontplofte. Zoals in actiefilms de held kan roe-
pen dat iedereen dekking moet zoeken omdat er iets, een au-
to meestal, op exploderen staat, zo riep op een dag zijn vrouw 
tijdens een echtelijke twist dat híj, Verhooff, dekking moest 
zoeken. Na de daaropvolgende woede-uitbarsting kwam hij 
voorzichtig uit zijn schuttersputje tevoorschijn om beduusd 
naar de resten van zijn huwelijk te staren. Of hij een ander 
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onderkomen wilde zoeken, zei zijn vrouw. Zij zou de kinde-
ren houden, zei ze erachteraan.
 Dit was de kleine tegenslag. Nooit is een vrouw, zo wil het 
cliché, een beetje zwanger, maar legioenen mannen zijn een 
beetje getrouwd. Verhooff was nog minder dan dat geweest; 
desondanks moest zijn huwelijk volgens de officiële kanalen 
worden ontbonden. Daar kwam veel kostenverslindend ge-
krakeel van advocaten en mediators aan te pas. Maar toen hij 
eenmaal gescheiden was veranderde er niet zo veel, omdat 
zijn huwelijk altijd in de periferie van zijn bestaan had gesud-
derd.
 Verhooff miste zijn zonen, dat zeker. Tijdens schaarse mo-
menten van zelfbeklag bekreunde hij zich om het feit dat hij 
hen nauwelijks zag. Maar dat gemis streepte hij weg tegen de 
opluchting dat zijn vrouw hun huwelijk de bomgordel had 
aangegespt. Na het opruimen van de door de scheiding aan-
gerichte ravage strekte zich een inspirerend landschap uit, 
een opgeschoond leef- en werkgebied. Hij werd een typische 
kerst- en verjaardagsvader. Die jongens, die zouden zich wel 
melden als ze wat ouder waren. Dat kwam goed.
 De tweede, veel grotere tegenslag kwam na een routi-
neonderzoek van de Amsterdamse brandweer naar de staat 
van het Hollands Museum. Het deels verouderde gebouw 
bleek dermate brandgevaarlijk dat het onverantwoord was 
het museum nog langer open te stellen. Het gebouw was on-
veilig voor publiek, personeel én voor de honderden kunst-
werken. Het Hollands kreeg van de gemeente Amsterdam 
zes maanden de tijd om de poorten te sluiten. Er moest een 
verbouwings- annex nieuwbouwplan worden opgesteld.
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 In de media kwam een geruchtenmachine op gang. Voor 
het eerst maakte Verhooff kennis met het fenomeen reputa-
tieschade. Had de gemeente Jelmer Verhooff speciaal aange-
steld in de wetenschap dat hij binnen afzienbare termijn een 
directeur zonder museum zou worden? Was hij een tussen-
paus? Kon men zoiets een zwaargewicht wel aandoen? Was 
Verhooff mutatis mutandis dan niet een lichtgewicht, een om 
de tuin geleide dommekracht?
 Aan de sluiting voor enkele jaren verbond de gemeente 
Amsterdam een ambitieus plan voor uitbreiding en gedeel-
telijke nieuwbouw. In de zes maanden dat het Hollands nog 
open zou zijn, organiseerde Verhooff in hoog tempo een 
laatste tentoonstelling, die aanvankelijk Reactions zou heten. 
Twintig jonge Nederlandse kunstenaars – men mocht niet 
ouder zijn dan dertig – zouden ‘in gesprek’ gaan met een mo-
dern-klassiek meesterwerk uit de collectie van het Hollands. 
Iemand van de staf maakte bezwaar tegen die keuze. Zo zet-
te je een aantal cracks van de generatie die rond de vijftig was 
buitenspel: Walter van Raamsdonk, Massimo Groen, Theo 
Eckhardt. Waren die namen niet onverbrekelijk verbonden 
met het Hollands, al was het maar vanwege de inmiddels le-
gendarische tentoonstelling The Amsterdam Dream van eind 
jaren tachtig? Het pleidooi voor de mid-career artists leverde 
niets op. Die kunstenaars waren inmiddels al te gearriveerd, 
en een afscheid met deze oudgedienden zou niet bijdragen 
aan de reputatie van het Hollands als dynamisch kunstlabo-
ratorium.
 De titel Reactions ging van tafel, evenals de toevoeging 
‘kunstenaars in gesprek’. Dat klonk te non-descript en oud-
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bakken. Wie het had verzonnen, kon Verhooff zich later niet 
meer herinneren, maar het werd: Duel. Met als ankeiler: 
Dutch artists challenged by modern masters. Zo suggereerde je 
krachtmeting, wrijving en, mogelijk, controverse.
 Met zijn staf van conservatoren stelde Verhooff de lijst van 
jonge kunstenaars samen. Onder hen relatief veel fotogra-
fen en, zoals Verhooff het weleens quasi-oneerbiedig formu-
leerde, ‘installateurs’. Aan ieder de vraag een klassieker uit de 
collectie van het museum te kiezen. Verhooff bleek, ondanks 
het feit dat de buitenwacht hem de ambtsketting van de eeu-
wige jeugd had omgehangen, niet en detail op de hoogte van 
de verrichtingen van de nieuwste lichting kunstenaars. Hij 
moest herhaaldelijk worden bijgepraat door zijn medewer-
kers. Toch was de lijst relatief snel gemaakt. Slechts een enke-
ling was omstreden.
 Toen iemand de naam Emma Duiker noemde, brak er be-
schaafd tumult uit. De helft van de museumstaf vond haar 
reeks Doppelgänger spannend en confronterend. De andere 
helft noemde haar werk een gimmick, een foefje, dat zij al ja-
ren bezig was uit te melken. Een over het paard getild wicht 
was het, dat in één moeite door haar status als betoverend 
meisje gewiekst uitspeelde. Had een man van vijftig dat werk 
gemaakt, dan had geen hond ernaar gekeken.
 Verhooff hield zich afzijdig – hij had nooit van Emma Dui-
ker gehoord. Zij bleek tot in het kleinste detail schilderijen 
van hedendaagse meesters na te maken, altijd met instem-
ming van de kunstenaars in kwestie, die haar soms zelfs hiel-
pen met informatie over praktische zaken als verfsoort en 
verflagen, impasto, pigmenten, bedoeking. Een enkele keer 
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werkte Emma Duiker zelfs met röntgen- en microscopieon-
derzoek dat was verricht door restauratoren. Ze had zoge-
heten doubles gemaakt van werk van Sigmar Polke, Gerhard 
Richter, Jörg Immendorff, Cy Twombly en anderen uit de 
wereldtop. Het artistieke oogmerk hierbij was geen postmo-
derne potsenmakerij of vervalsingsgrap, maar het blootleg-
gen van de ontstaansgeschiedenis van een kunstwerk, zoals 
Emma Duiker het zelf typeerde. In een vitrinekast die vlak 
bij zo’n nagemaakt werk stond, toonde Duiker allerlei docu-
menten – brieven, restauratierapporten – en zelfs de gebruik-
te penselen, tubes en pigmenten. Die uitstalling onderstreep-
te nog eens dat zij niet kopieerde uit sensatiezucht maar uit 
fascinatie voor bronnenonderzoek, de ambachtelijke, techni-
sche en prozaïsche aspecten van hedendaagse meesterwer-
ken. Verhooff begreep de controverse rond haar werk niet 
zo. Hij vond het allemaal van een bijna aandoenlijke degelijk-
heid, die je zelden tegenkwam in de hedendaagse kunst. Mis-
schien vormden degelijkheid en gründlichkeit tegenwoordig 
voer voor controverse.
 Maar een van de conservatoren schamperde over haar pre-
tenties: ‘Het kind haalt zelfs Bernard Shorto erbij. Hoe zei ze 
het ook alweer in een interview? “Als de kunst werkelijk een 
onbegrensde vrijheid geniet, waarom is de topkunst dan ver-
boden terrein en mogen we alleen maar variëren, citeren, an-
nexeren, en niet kopië ren? Waarom mogen we de oorsprong 
en de wording van hedendaagse kunstwerken niet onderzoe-
ken en tot onderwerp nemen?” Zoiets. Dikke woorden hoor, 
om een heel dun statement te maken.’
 De verwijzing naar Bernard Shorto nam Verhooff blind 
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voor haar in. ‘Mag ik wat werk van haar zien?’ vroeg hij. Er 
werden hem enkele uitdraaien met daarop haar schilderijen, 
en een kunsttijdschrift en een laptop aangereikt. Verhooff 
wierp een blik op papieren en beeldscherm, zag een grieze-
lig perfect werk van Gerhard Richter en een dito werk van 
Sigmar Polke. Vóór de werken was inderdaad een vitrinekast 
geplaatst met documenten. Verhooff wist niet goed wat hij 
van de kopieer lust van Emma Duiker moest denken – en dat 
beviel hem onmiddellijk. Ook de instemming van de ‘gekopi-
eerden’ wakkerde zijn belangstelling aan. Het leek Verhooff 
een hele prestatie om als jonge Nederlands kunstenaar met 
die grootheden in gesprek te komen. Keek je naar haar werk 
met een welwillend oog, dan ontwaarde je een onmodieuze 
liefde voor het ambacht. In de marge van zijn door duizenden 
kunstwerken getrainde blik speelde zowaar enige ontroering 
op. Kopiëren zoals zíj het deed, met toevoeging van alle in-
formatie over materialen en technieken, duidde op een on-
vermoede egoloosheid, op het opofferingsgezinde af, uniek 
in de hedendaagse kunst.
 In het kunsttijdschrift stond een foto van Emma Duiker. 
Hij zag een meisje van achter in de twintig. Dat kon je zo 
zeggen, aangezien er tegenwoordig ook meisjes van midden 
dertig bestonden. Dit meisje had lang zwart haar dat foto-
geniek krulde – maar je kon zien dat ze er niet van hield ge-
fotografeerd te worden. Met een zweem van ergernis keek 
ze in de lens, alsof de fotograaf haar even tevoren een ver-
velend dilemma had voorgelegd.
 Verhooff schoof laptop en kunsttijdschrift terug over ta-
fel en zei: ‘Nou, in dat na-apen is ze verdomde goed, moet ik 
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zeggen. Wat mij betreft zetten we haar op de lijst. Als wij ver-
deeld zijn, dan is het publiek dat straks ook. Op oorverdoven-
de consensus zit niemand te wachten.’
 Het Hollands veranderde in de weken voorafgaand aan 
Duel van een museum in een broedplaats, om dat verpolitiekt 
geraakte woord te gebruiken. Restaurant, boekhandel en bi-
bliotheek werden ontruimd, alle kunst verdween uit het ge-
bouw, en de twintig Young Turks namen voortvarend bezit 
van de lege zalen. Aan schilderen deed vrijwel geen van hen 
nog. Wel bewerkten ze in de verschillende zalen gedeeltes van 
muren en een enkele keer ook het plafond (dat kon en mocht, 
gezien de ophanden zijnde verbouwing), plantten ze vlaggen 
op het dak en blindeerden ze ramen (in een ‘confrontatie’ met 
een klein en kleurig werk van Wassily Kandinsky). Ze sleep-
ten samen met hun assistenten allerlei voorwerpen naar bin-
nen die nog het meest deden denken aan verwaarloosd huis-
raad. Zoals Verhooff tegen zijn staf weleens zei: ‘Veel jonge 
kunstenaars zijn installateurs die installerende installaties in-
stalleren.’ Hij voelde zich altijd geroepen eraan toe te voegen 
dat hij dit niet ironisch bedoelde, wat niemand geloofde, hij-
zelf ook niet.
 Licht ontheemd liep Verhooff in die weken door de muse-
umzalen. Hij zag in de activiteiten van de jonge garde nogal 
wat vooroordelen tegen hedendaagse kunst bevestigd. Sinds 
het verdwijnen van de schotten tussen, uh, object en concept 
kon ‘alles’ kunst zijn, daarin gaf Verhooff Bernard Shorto 
nog steeds gelijk – maar dat hoefde natuurlijk niet te beteke-
nen dat alles ook kunst móést zijn... Te zien aan de doorge-
zaagde boomstammen, volgekalkte beddenlakens, kooien 


