
   

Beter het goede te willen, dan de waarheid te kennen 
 
 
 
 
 
Ja jongen, het goede materiaal is duur. Je hebt borstels met varkens-, marter- en 
synthetisch haar. Er zit een verschil, je hebt dan nog borstels met haar van een das - nog 
duurder. Zouden ze moeten verbieden natuurlijk (maar ik heb er wel zo één). Ik heb een 
kleine erfenis gedaan van mijn schoonpa. 
Deze paar lijntjes. Meer niet. Samen met een grote bruine omslag. 
In die omslag stak een penseel, ze had die zelf gemaakt. 
Hij heeft zich toen afgevraagd uit welk haar de borstel bestond, zo fijn, donkerbruin en erg 
kort tegen het handvat afgesneden. Marter? Das? Hermelijn? Hij rook eraan. Nee toch! Hij 
wist het. Meisje, meisje! Met gesloten ogen streelde hij die haren, zoende ze, snoof weer 
de paringsgeuren. 
De halfdonkere kamers, de gordijnen die de zon buiten hielden. De onbekommerde tijd. 
Als een flits leek de traagheid van die dagen hem. Vaak, als het minnespel voorbij was, 
fluisterde ze in zijn oor: jongen, jij moet schilderen. Ooit wil ik met jouw naar het verst 
afgelegen eiland van deze wereld, en wil ik dat je mij schildert, zoals ik hier nu voor je lig. 
En lieve jongen, knoop dat goed in je oren: ik meen het, ook al moet ik zeven lentes, 
zeven zomers, zeven winters wachten. 
Vandaag rook het penseel naar verf en terpentijn. 
Dit penseel en die paar zinnetjes. 
Hij zou er minder aandacht aan gegeven hebben ware het niet dat dit de laatste woorden 
waren die hij van haar hoorde. Sindsdien, niets meer. 
Ze was vertrokken, zonder afscheid te nemen, zonder maar enigszins te laten merken dat 
ze definitief zou verdwijnen. Uit zijn leven althans. Al hoopte hij elke dag dat zij er terug 
zou staan, helemaal zoals op de dag dat zij hem de omslag gegeven had. 
Ook vandaag, bijna zeven jaar later, hoopte hij. 
Waar was ze? Waarom was ze plots verdwenen? 
Ja, ze zou verhuizen, hij wist niet eens waarheen. Waar woonde ze? Was ze nog 
getrouwd? Leefde ze nog wel? Stel dat ze gestorven was, niemand die het hem zou verteld 
hebben, want niemand die iets wist van wat er tussen hen bestond, het was hun eigenste 
geheim. Helemaal van hen alleen. 
Lag er een boodschap in die regels verborgen? Ja, dat hij moest schilderen. 
En dus begon hij te schilderen, vanaf dan bijna elke dag.  
Krampachtig in het begin. 
Nee, mompelde hij vaak toen hij het resultaat bekeek.  
Maar niemand die het hoorde en niemand die het wist. Hij had zijn zolder als atelier 
ingericht, niemand was er ooit binnen getreden. Na een tijd begon hij bij zichzelf een 
zekere persoonlijke stijl te herkennen. Iets tussen Nolde en Schiele, vond hij, met een 
tikkeltje Klee.  
En zo schilderde hij verder. Elke dag. Of toch bijna. 
Er was evenwel één schilderij waaraan hij de dag na het briefje begonnen was. Hij was er 
nog altijd aan bezig. Elke dag overschilderde hij wel iets op het doek, soms hele 
oppervlakken die hij de dagen ervoor geduldig gepenseeld had. Voor dit schilderij 
gebruikte hij de kwast die hij van haar gekregen had, en alleen voor dit schilderij, en geen 
enkel ander penseel had hij er ooit voor gebruikt0 zelfs niet om iets te retoucheren. 
In het begin waren de kleuren eerder helder: oker, oranje en voorzichtige lichtpaarse 
tinten, maar naarmate hij het schilderij bewerkte werd het donkerder en donkerder. Nu 
leek het wel of hij enkel donkerblauw, antraciet, loodgrijs gebruikt had. Het stelde eigenlijk 
niets voor, maar hij noemde het graag “Beter het goede te willen, dan de waarheid te 
kennen”.  
Momenteel had hij zijn eerste eigen tentoonstelling in een kleine galerij aan de rand van 
de stad. Gedurende een drietal weken hingen er een twaalftal schilderijtjes, non-figuratief, 
de productie van de voorbije maanden. Ook “Beter het goede te willen, dan de waarheid te 
kennen” stond er, achteraan op een ezel, soms kwam hij eraan werken. 
Af en toe was er wel iemand langs gekomen, meestal bleef hij of zij maar korte tijd en 
niemand had iets gekocht. 



   

Vandaag was het de voorlaatste dag. Tegen het sluitingsuur was hij nog even 
binnengesprongen. 
De galerijhouder kwam hem vertellen dat er een man gekomen was, die zich interesseerde 
voor het doek op de ezel. Er was ook een vrouw bij hem. 
De man wou het schilderij kopen. Ten allen prijze had hij gezegd. 
‘Maar dat is niet te koop!’ 
‘Weet ik, dat heb ik hem ook duidelijk gemaakt, doch hij zei dat hij morgen terug zou 
komen, ik moest maar een prijs met de schilder afspreken’ 
‘Ik verkoop het niet. En de vrouw?’ 
‘Ze zag er melancholisch uit, ze zei de hele tijd niets, ze heeft alleen het schilderij staan 
bekijken terwijl ik met de man discussieerde. Ik zag ook dat zij je penseel in haar handen 
nam, maar dat was maar heel even.’ 
‘Hoe zag ze eruit?’ 
‘Melancholisch, ik zei het je toch, op haar heb ik niet echt gelet. Ze had een lange, zwarte 
mantel aan en een oranjebruine hoofddoek.’ 
‘Hoe heette de man?’ 
‘Hij heeft zijn naam niet genoemd 
‘Kende hij mij?’ 
‘Dat weet ik niet’ 
‘Is hij lang gebleven?’ 
‘Nee, integendeel, heel kort, het schilderij heeft hij nauwelijks bekeken, alleen zijn 
vrouw...’ 
‘Zijn vrouw?’ 
‘... ik veronderstel dat de vrouw zijn echtgenote was, maar dat weet ik dus niet’ 
‘Ja, ga verder’ 
‘... wel, hij vroeg me dadelijk voor hoeveel ik het doek wou verkopen. ‘Morgen kom ik 
terug, weet mij dan je prijs te noemen’ En hij vertrok. De vrouw stond zolang voor het 
schilderij, met op een gegeven moment het penseel in haar handen. Morgen komt die man 
wel terug hé, wat moet ik hem zeggen?’ 
‘Dit werk blijft hier. Punt.’ 
Verward en ietwat grimmig liep de schilder naar zijn “Beter het goede te willen, dan de 
waarheid te kennen” Achteloos wierp hij een blik op het nog natte schilderij, en net toen 
hij zich weer tot de galerijhouder wilde richten, verscheen er door de lichtinval van een 
wandlamp de omtrek van twee handen. Ze waren midden op het doek gedrukt. Ze waren 
een stuk kleiner dan zijn eigen handen.  
Nu was hij pas helemaal verward. 
‘Is er iets?’ 
‘Euh, nee, laat maar en als euh..... ja als die man morgen terugkomt dan schenk je hem 
het schilderij. Ik hoef er niets voor te hebben.’ 
‘Maar..???’ 
‘Nee, echt ik meen het. En pak dit penseel ook maar in en overhandig het aan de vrouw. 
Met de groeten van de schilder’ 
‘Ik euh... maar het zal nog niet droog zijn, je schilderij.’ 
‘Zoek maar een doos of een krat waar het in past, dat heb je wel ergens staan’ 
‘Kom je dan niet zelf om het schilderij af te geven?’ 
‘Nee’ 
‘Maar dan zou...’ 
‘Nee heb ik je gezegd, morgen kom ik niet. Goede avond nog.’ 
Nog eenmaal keek hij indringend naar het schilderij. 
Met zijn mantel nog open rende hij door de straten naar het centrum. 
Het kantoor van het reisagentschap sloot over tien minuten. 
 
Hij stapte resoluut binnen en boekte een reis naar Tristan da Cunha. 
‘Heen?’ 
‘Morgen als het kan’. 
‘Terug?’ 
‘Nee niet terug. Enkele reis alstublieft’ 
 

  


