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 ‘De spreekwoorden, mevrouw,’ zei de jongen.
 ‘Juist. We hebben een aantal spreekwoorden geleerd in de klas. Laten we nu 
eens gaan kijken of we die terugvinden op het schilderij. Volg me maar.’
 Ik ken alle spreekwoorden van buiten, dacht Douwe. Ik kan ze blindelings aan-
wijzen. Soms, als er geen bezoekers waren, speelde hij een spelletje. Hij sloot zijn 
ogen, dacht aan een spreekwoord en wees het aan. Niet op het schilderij zelf na-
tuurlijk, maar op het schema ernaast. Schijten op de wereld bijvoorbeeld. Hij wees 
linksboven, opende zijn ogen en ja hoor, daar hing de man met zijn billen uit het 
raam. En in het raam daarnaast namen ze elkaar bij de neus. Spreekwoorden met 
lichaamsdelen, daar begon mevrouw Vriends altijd mee. En zo had je er veel. Met 
het hoofd tegen de muur lopen, iets door de vingers zien, een oogje in het zeil houden…
 Een oogje in het zeil houden! Dat was wat hij nu hoorde te doen, in plaats van 
hier te staan dromen. Hij repte zich naar mevrouw Vriends en haar klas.
 ‘En dan zijn er de spreekwoorden met dieren,’ zei ze. ‘Wie kan er een spreek-
woord aanwijzen met een dier?’ 
 Douwe liep in gedachten het lijstje af. De kat de bel aanbinden, twee honden 
vechten om een been, twee vliegen in één klap, de grote vissen eten de kleine op… 
Geen enkel schilderij hier had nog geheimen voor hem. Na veertig jaar kende hij 
alle figuurtjes, hun houding, hun kleren. Elke boom, kar of kroes had hij eindeloos 
bestudeerd. Soms ging hij er zo in op dat hij het gelach meende te horen in De boe-
renbruiloft of het geschreeuw in De kindermoord.
 ‘Aansluiten, jongens!’ hoorde Douwe opeens. Opnieuw waren zijn gedachten 
afgedwaald. Mevrouw Vriends leidde haar leerlingen alweer de Bruegelzaal uit. 
Werd hij dan toch te oud voor de job? Hij was de zestig voorbij en eerlijk gezegd 
begonnen de jaren te wegen. Hij had last van zijn knieën en af en toe voelde hij 
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1. Jagers in de sneeuw

Eigenlijk is alles begonnen met die honden. Ze stonden in een tijdschrift dat 
openlag in het ontspanningslokaal. Het waren geen echte honden, geen 
foto’s bedoel ik, ze waren geschilderd. Schilderijen konden me gestolen 

worden – eigenlijk kon alles me gestolen worden toen – maar dit trok me op een 
vreemde manier aan. Ik stopte het blad onder mijn trui om er in bed rustig naar 
te kijken.
 We sliepen per twee in kamers die uitgaven op een lange gang. Ik hokte samen 
met Freddy Stadman. De kamerverdeling gebeurde alfabetisch met Teugels vol-
gend op Stadman. Maar toen dacht ik dat het kwaad opzet was om van Freddy en 
mij het komische duo van Prins Albert te maken.
 Ik was niet alleen ros maar ook klein voor mijn leeftijd. Hoe klein werd pijn-
lijk duidelijk als ik naast mijn kamergenoot stond. Want Freddy Stadman was een 
beer van een jongen, log en groot en dik. Als hij een reuzenpanda was, was ik een 
koalabeertje. 
 Freddy’s achternaam, Stadman, werd binnen de kortste keren veranderd in 
Fatman en de pestkoppen werden het nooit beu om zijn spotnaam te zingen op 
het deuntje van Batman. 
 ‘Deudeu, deudeu, deudeu, deudeu, Fatman! Fatman!’ 
 Ontelbare keren heb ik het moeten horen aan onze slaapkamerdeur. Niet één 
keer is Freddy de gang op gevlogen om ze met hun koppen tegen mekaar te slaan, 
wat hij makkelijk had gekund met die berenpoten van hem. Ik moest me dikwijls 
inhouden om het niet in zijn plaats te doen. Maar we namen het niet voor elkaar 
op. We leefden ieder in ons eigen wereldje en vochten een eenzame strijd.
Het tijdschrift met de honden moest wat vanonder mijn trui zijn gezakt, want op-
eens ging Sebastiaan ermee aan de haal. Sebastiaan was de slimste van de klas en 
wilde in alles de eerste zijn. 
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13. De indringer

Klokslag vijf uur belde Pieter Douwe aan bij de dienstingang van het Kunst-
historisch Museum in Wenen. Dertig seconden later ging de deur open en 
stak Bettina haar hoofd buiten.

 ‘Dag, Pieter,’ zei ze. ‘Kom er gauw in.’ Ze keek nog even links en rechts de straat in en 
sloot de deur. ‘Je ziet er moe uit. Die dagen in de cel moeten wel zwaar zijn geweest.’
 ‘Ik overleef het wel.’
 ‘Waar ben je eigenlijk naar op zoek? Je zei het me liever niet over de telefoon.’
 ‘Als je ’t niet erg vindt, Bettina, hou ik dat nog even voor mezelf. Tot ik wat meer 
bewijzen heb gevonden. Want mijn theorie lijkt zo vergezocht dat ik het zelf maar 
moeilijk kan geloven.’
 ‘Nu maak je me wel echt curieus, Pieter. Maar zullen we dan maar meteen doorlo-
pen naar de Bruegelzaal? Want veel tijd is er niet. Een uur, meer kan ik je niet geven.’
 In de Bruegelzaal werden de laatste bezoekers naar buiten gewerkt.
 ‘Ik laat je, Pieter,’ zei Bettina. ‘Je weet het, een uurtje en dan moet ik ook jou er 
uitzetten.’
  Douwe keek de zaal rond. Hij had een uur om te kijken of in een van deze schil-
derijen ook ergens iets was bijgekomen, zoals in De boerenbruiloft. 

‘En? Succes?’ vroeg Bettina toen ze 
vijfenvijftig minuten later terugkeerde.
 ‘Kom eens kijken.’ Pieter ging haar 
voor naar De boerendans. ‘Kijk.’ Hij 
wees haar op een penseelstreek 
scharlakenrood achter het boe-
renpaar dat een arm in de 
lucht steekt.
 ‘Niet te geloven,’ riep Bettina 
uit. ‘Dat stond er helemaal niet.’
 ‘Wat zie jij erin?’
 ‘Ik weet niet. Even kijken… Een 
hoofd. Van een man, want hij draagt 
een muts. Volgens mij is het een man 
met een rode muts die wegloopt van de 
boerendans.
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How do you sell Bruegel to children? How can you make them look 
twice at his paintings? It’s like serving them broccoli. Give it to them 
straight and few will clean their plate. But they’re likely to spoon it 
up, if you mash it with a good story.
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simply move on.
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