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Een olijfgroen schetsboek

Clio zat achter haar gammele bureau, knaagde aan een potlood 
en staarde naar het zwarte scherm van de laptop. In haar studen-
tenkamertje pasten alleen haar eenpersoonsbed, het bureau, een 
vormgegeven antieke kledingkast en hier en daar wat plantjes. Was 
dit nu haar leven? Drie maanden de eeuwigheid in staren tot er 
ook maar iets zou gebeuren? Ze tikte apathisch op de spatiebalk. 
Geen ontvangen mailtjes, geen nieuws, niks niet. Van kinds af aan 
wilde Clio geschiedenisdocente worden en het zat eraan te komen. 
Maar nu het bijna zover was, wist ze het even niet. Zag haar leven 
er nu voorgoed zo uit? Elke zomervakantie naar het scherm staren 
en hopen dat er iets boeiends op verscheen. Zoiets als een doel. Of 
is het leven alleen een beetje toeven, met een diep verlangen om 
weer te mogen werken? In haar geval bestond het uit wachten op 
de toekomst, om het verleden in te kunnen bespreken. Een dubi-
eus voorval. Was het echte leven werkelijk zo saai? Ach, misschien 
moest ze gewoon weer op reis. Het was al even geleden. 

Ze klapte de laptop dicht, spuwde het potlood op de grond en 
struinde met haar ogen door haar studentenkamertje. Ondanks 
de smalle ruimte was haar kamer rijkgevuld. De vloer lag bedekt 
met kleding en er hingen overal planken met daarop scheef ge-
stapelde boeken en eigenaardige voorwerpen. Er lagen pijlpunten 
en vuurstenen uit de prehistorie, een hoefijzer van het paard van 
Willem de Tweede, een hoed met veren van een rijke dame, tot 
aan een kompas van een kapitein, werkelijk van alles en nog wat. 
Zolang er een verhaal achter schuilging verzamelde Clio het. En 
ondanks dat de kamer overvol stond, vond ze altijd wel weer een 
plekje om iets nieuws neer te zetten. Ze wipte van haar stoel om 
een botnaald van de plank boven het bureau te pakken en prikte 
ermee in haar vinger. Het was niet scherp meer. Clio legde het op 
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een andere plek tussen een zilveren sleutel en een middeleeuwse 
vork en liep haar kamer uit. 

In de gang voor de ronde spiegel vormde ze haar lange blonde 
haar in een knot en holde de steile trap af. Oeps, dacht Clio be-
neden. Alberto lag op zijn stoffen bank te slapen. De deur stond 
wagenwijd open. Stilletjes liep ze er langs in de hoop dat hij haar 
niet hoorde. Dat zou gênant zijn. Even dacht ze dat hij haar 
hoorde door een kreun die hij maakte, maar hij rolde zichzelf 
slechts dieper onder zijn fleecedeken. Snel rende ze met een bin-
nenpretje de tweede trap omlaag en sprong uit het portiek de 
warme straling van de zon tegemoet. Ze sloot eventjes haar grijs-
blauwe ogen en wandelde naar de stad. 

Alhoewel, een stad kon je het niet echt noemen. Het had maar 
één universiteit, een paar winkeltjes, een kleinschalige schouwburg, 
wél een vrij forse kathedraal, maar daar bleef het ook bij. Het erg-
ste was dat iedereen wel iemand kende die jij kende. Niets bleef 
geheim. Zo maakte Clio een paar jaar geleden een glippertje dat 
ook de stad rondging. Zelfs Clio’s moeder belde haar op om te vra-
gen of ze eindelijk een leuk vriendje had gevonden. Haar moeder 
was daarin nogal ongeduldig en vond het maar niks dat Clio – nu 
al op haar zevenentwintigste – nog steeds geen vriend had en het 
nieuws van haar uitglijder gaf haar weer hoop op het krijgen van 
kleinkinderen. Drama allemaal. Dan had haar moeder zelf maar 
meer kinderen moeten krijgen, vond ze. Het was wel best zo. Af 
en toe had ze een date, soms had ze een scharrel en op een dag zou 
ze echt wel die zogezegde ene tegenkomen. 

Ze liep over het lege marktplein een donker steegje in waar haar 
favoriete winkeltje stond. Het oogde smal en boven de etalage 
stond in dikke rode letters: Henri de Gas’ antiekwinkel. De eige-
naar was altijd vriendelijk, maar dat was ook niet zo gek met haar 
uitgaven. Henri’s slogan was: “Een beter verhaal is er niet”. En dat 
was zo. Hij kende van elk object de geschiedenis en vertelde dit 
meestal erg gepassioneerd. Misschien was hij ook wel de reden dat 
Clio’s verzameling steeds groter werd. Al was haar verzameldrang 
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niet door deze mooiprater opgewekt. 
De etalage stond vooral vol met skeletten en opgezette dieren, 

zoals een kogelvis, een pauw, een kaak van een haai, muggen in 
boomhars en andere botten en verharde insecten. Een lugubere 
beeltenis, vond Clio deze collectie van dierenresten en stapte er 
aan voorbij. Zelf had ze dan ook wel een botnaald, maar dat was er 
maar één. Een verzameling aan skeletten en opgezette dieren was 
net wat anders. Het laaghangende plafond deed de ruimte knus 
overkomen, maar het pand was zeker twintig meter diep. Het zil-
veren belletje boven de deur rinkelde.

‘Clio! Alles goed? Kom mee, kom mee.’ 
Henri keek vrolijk uit zijn vale ogen. Hij was tegen de zeventig, 

maar nog zo vlot in de weer als een opgewekte tiener. Hij hupte 
van het afstapje achter de door kralenkettingen omringde kassa-
bank vandaan, waardoor zijn bril aan een koord bengelde op zijn 
borst. De winkeleigenaar was iets kleiner dan zij, maar dat kwam 
vooral door zijn gebogen houding. Hij droeg een geruite blouse 
die in zijn bruine, verticaal gestreepte broek was gepropt, welke 
weer door bretels omhoog werd gehouden. 

Hij liep naar achteren en wuifde Clio mee te komen. Ze volgde 
zijn wilde witte haren, langs de mannequins in pakken en jurken, 
naar een nog smallere en afgelegen ruimte. Hier bewaarde Henri 
zijn kostbare vondsten, waar hij de meest uitgebreide verhalen over 
had klaarliggen. Het was een privilege daar te komen. Er was net 
genoeg ruimte voor hun tweeën; ze werden omringd door drie 
open kasten met op elke la iets anders. 

‘Deze heb ik net nieuw. Het is een haarspeld van een rijke vor-
stin uit Japan. Oh, en hier heb ik een fossiel van zeker 11.000 jaar 
oud en hier…’ 

Henri sprak langs Clio heen en toonde haar om de beurt allerlei 
voorwerpen. Maar zij staarde al sinds ze daar stond naar een glan-
zend rechtopstaand oud boek, dat op de middelste plank van de 
dichtstbijzijnde kast half achter een analoge camera was wegge-
borgen. De bijzondere olijfgroene kleur glinsterde in het gele licht 
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van de sierlamp boven hen. Er stond niets op de voorkant, maar 
het had haar om de één of andere reden in zijn greep. Ze verzonk 
in de diepte van de glimmende kaft, alsof ze keek naar een gegla-
ceerd olieverfschilderij en pakte het voorzichtig op. 

‘Hoe krijg je het voor elkaar, Clio? Van alle objecten hier heeft 
alleen deze geen verhaal. Er is mij alleen verteld dat het uit het jaar 
1960 komt, maar waar precies vanda…’ 

De klantenbel rinkelde en Henri wurmde zich langs haar en 
draafde naar de kassa om de persoon te begroeten. Clio opende het 
boekje bij zijn harde kaft en trof een gelig leeg blad aan. Het pa-
pier had wat bruinige vlekken en de nostalgische geur van het boek 
rook naar vanille. Ze snoof diep, de geur was heerlijk. Ze bladerde 
door de lege bladzijdes, die allen hun eigen bruine vlekkenforma-
tie bezaten. Het boekje voelde strak gebonden aan. Prachtig om 
in te schrijven of kliederen en dat het lekker oud was maakte het 
helemaal af. Het was een mysterieus boekje zonder verhaal, ge-
strand tussen de antiquiteiten. 

‘Beste man, er is daar niet genoeg ruimte voor twee klanten,’ 
hoorde Clio de winkeleigenaar zeggen, terwijl er een lange man de 
smalle ruimte instapte en haar tegen de achterste kast deed terug-
deinzen. Hij had een licht gerimpeld voorhoofd, een korte, grijze, 
verzorgde baard en droeg gek genoeg kleding uit de negentiende 
eeuw, die vast voor een deel uit Henri’s collectie moest komen. De 
man was uiterst modieus, maar zeker 150 jaar te laat. Hij droeg een 
zandkleurige pandjesjas – waar Clio wat verfdruppels op spotte 

– boven een gilet en een bijpassende blouse, met daaronder een 
zwarte pantalon in zijn hoge leren schoenen. Een blinkende stok 
had het geheel afgemaakt. De man zag er streng en tegelijk ook 
lief uit en met een schuin gebogen hoofd dacht Clio dat het zo 
een oudere man was die je – wanneer je hem in zijn eentje in een 
restaurant zou zien eten – gelijk een knuffel wilt geven. Die ge-
dachte sloeg direct om toen hij het schetsboek uit haar handen 
trok. Ondanks dat ze hem met open mond aankeek, bestudeerde 
hij onbewogen de voorkant van het boek. 
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‘Wonderlijke kleur, Henri. Ik koop hem.’
‘Hé, joh!’ Clio greep het schetsboek weer uit zijn handen. ‘Ik 

wilde deze eerst.’ 
Alsof de man toen pas haar aanwezigheid opmerkte keek hij 

haar aan en vervolgens naar Henri alsof hij aan zijn kant zou staan. 
Henri wist alleen te reageren door zijn bril met trillende handen 
op zijn neus te zetten. 

‘Hoeveel kost-ie, Henri?’ vroeg Clio, voordat de vreemde man 
het kon vragen. 

‘49 euro.’ 
‘Zoveel?’
Henri trok zijn schouders op. ‘Het kostte mij veertig. En ja, dit 

pand is ook niet gratis, Clio.’ 
‘O.’ Ze keek sip naar het boek. ‘Nou hier, meneer.’ 
Ze duwde het schetsboek tegen de man zijn borstkas, wurmde 

zich daarmee langs hem en liet bij de deur het belletje weer rin-
kelen. Clio wandelde terug over het plein in de schaduw van de 
kathedraal en hoorde de hakken van herenschoenen haar ach-
terna komen. 

‘Jongedame!’ 
De man uit de winkel zwaaide met het schetsboek in de lucht, 

rende haar kant op en stopte vlak voor haar. De vage blik van eer-
der was verdwenen en nu leek het erop dat hij haar wel zag. 

‘Ik heb een idee,’ zei hij hijgend. ‘Als je dit schetsboek zo graag 
wilt hebben, kom hem dan ergens volgende week ophalen. Dan 
krijg je het van mij.’

‘Hè? Waarom zou u dat doen?’ 
‘Ten eerste, zeg maar “jij” of “je”, zo oud ben ik niet.’ Hij gaf 

haar een knipoog met een bepaalde grijns op zijn gezicht, waar-
door Clio zich op haar gemak voelde. 

‘Ik heb dit boek alleen eventjes nodig, daarna gebruik ik het niet 
meer. Ik laat het intact.’ De man stak zijn hand naar voren. ‘Dus, 
hebben we een deal?’

Even twijfelde Clio, want waarom zou iemand haar zomaar zo’n 



12

kostbaar cadeau geven? Maar ze schudde zijn hand. 
‘Deal.’ 
De man trok aan beide kanten van zijn pandjesjas en zag er vol-

daan uit. Hij plaatste zijn vrije hand op zijn borst en maakte een 
elegante buiging. 

‘Mevrouw, u mag mij Schilder noemen. Met wie maak ik het 
genoegen?’

Overweldigd door zijn lichaamstaal wist Clio alleen haar naam 
te zeggen. 

‘Clio! Ach, wat een wonderschone naam.’
‘Een van de negen muzen,’ zei ze gevleid. 
‘Nog een geschiedenisliefhebber ook? Zó voor de hand liggend.’ 

De man die zichzelf Schilder noemde lachte zelfingenomen. 
‘Docent, zelfs,’ merkte ze op. ‘En ja, een liefhebber als een van 

de weinigen.’ 
‘Vergeet mij niet, mevrouw.’ 
Clio lachte om zijn zelfverzekerde houding. ‘Kan jij mij als schil-

der dan vertellen hoe we interesse kunnen opwekken bij de rest? 
Waarom gaat bijvoorbeeld niet iedereen naar Henri de Gas’ an-
tiekwinkeltje?’

De man wuifde zijn handen naar voren om zijn eerdere uit-
spraak te ontkrachten. 

‘Laat ik benadrukken dat ik daar ook niet kom voor de verha-
len achter deze rommel.’ Hij sloeg met de vlakke hand op het 
schetsboek en vervolgde: ‘Maar, interesse opwekken lukt door 
eenvoudigweg te blijven creëren. Dingen blijven maken en door-
zetten ermee.’

Clio wist niet of ze zich beschuldigd voelde door zijn opmer-
king, dus zei ze niets. 

‘Ik bedoel,’ vervolgde hij en hield zijn handen vlak voor haar ge-
zicht en wapperde met zijn vingers. ‘Niet langer creatief is toch het 
ergste wat er kan gebeuren?’ 

 Nogmaals gaf ze geen antwoord, want was ze zelf wel zo creatief? 
Ze knikte daarom vaag naar hem en wilde graag iets interessants 
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zeggen, maar de man sprak al voor haar. 
‘Waar men wel de betekenis achter moet zoeken is kunst!’ 
Zijn stem galmde over het plein, terwijl zijn vinger de lucht in 

wees en hij met zijn andere hand het glanzende boek voor zijn 
borst hield. Even leek hij zijn pose aan te houden – alsof iemand 
een snelle schets van hem maakte – en wees vervolgens naar Clio 
alsof hij iemand uit zijn publiek aanwees. 

‘Weet jij bijvoorbeeld iets over Monet te vertellen?’ 
Ze dacht even na en kwam met het willekeurige feitje dat 

Jeanne-Claude Monet met zijn familie naar Engeland vluchtte tij-
dens de Frans-Duitse oorlog in het jaar 1870.

‘Hm, oké, oké, en wat vind je dan van het werk Impression, so-
leil levant?’ 

‘Het havengezicht dat ervoor zorgde dat de kunstcriticus Louis 
Leroy de term impressionisme opbracht?’ vroeg Clio zeker van 
haar zaak. 

‘Je bent zeker bij de tijd,’ zei Schilder op zijn lippen tikkend. 
‘Maar weet je ook wat de intentie was van dat havengezicht?’ 

Aan haar gezicht viel af te lezen dat ze dit niet wist en na enige 
stilte legde de man uit dat Monet het licht wilde vangen. 

‘Het licht vangen?’ 
Hij bekeek haar vlug, stopte het schetsboek onder zijn oksel 

en stak zijn handen naar voren alsof er iets spannends aan zat te 
komen. Hij sprak vlot. 

‘In de toenmalige stroming – het realisme – probeerde men de 
realiteit na te bootsten. Maar het had een nadeel. Het kostte dagen, 
weken, maanden of zelfs jaren om zo’n beeld te scheppen. Monet 
en andere impressionisten zagen dit niet als de realiteit. Zij wilden 
het licht vangen van dat precieze moment.’ Hij knipte met zijn 
vingers. ‘Het licht van nu,’ en hij wees met gestrekte handen naar 
de door de zon verlichte kathedraal. ‘Monet schilderde Impression, 
soleil levant binnen tien à vijftien minuten. Langer dan dat en het 
beeld zou door het licht al compleet veranderd zijn…’ 

Hij liet met opzet een stilte vallen. 
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‘Kijk.’ Hij wees weer naar de kathedraal, die nu werd bedekt 
door de schaduw van een wolk. 

‘Wat gaaf.’ Clio gaapte de kathedraal aan tot ze zich weer tot hem 
richtte. ‘Dat een werk zo’n prachtige betekenis kan bevatten, joh.’ 

De derde slag van de klok van de kathedraal luidde en ineens 
keek de kunstschilder schichtig om zich heen.

‘Hoe denk jij over het licht vangen?’ vroeg ze om zijn aandacht 
er weer bij te halen. ‘Wat maak jij bijvoorbeeld? En waarom? En 
wat zie jij als kunst?’ 

Hij blikte vluchtig haar kant op en vervolgens weer in de rondte. 
‘Dat zijn een hoop vragen, Clio. Enne… ik moet ervandoor 

voordat mijn… eh, kleuren opdrogen.’ Hij haalde het boek weer 
onder zijn oksel vandaan, tikte er twee keer op en liep met grote 
rechte passen het marktplein over.

‘Wacht, ik heb je adres nog niet!’ riep Clio de man na, die een 
smal steegje inging. Ze rende ernaartoe, maar daar aangekomen 
was de man al verdwenen. 

‘Shit, daar gaat mijn schetsboek.’ 
Verstomd stond ze daar tussen een bakker en een naaiwinkeltje 

en liep terug het marktplein over richting huis. 
“Schilder.” Wat een zotte manier van voorstellen eigenlijk, dacht 

Clio. Volgens mij heb ik nog nooit een kunstschilder ontmoet ook. 
In ieder geval niet zo’n overduidelijke. Hij liet mij toch mooi zien 
dat je anders naar kunst kunt kijken… Clio keek weer op naar de 
donkergrijze kathedraal. 

Maar wat is kunst voor een kunstenaar? 


