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‘Een landschap leeft door zijn omgeving:  
de lucht en het licht die voortdurend veranderen.’

Claude Monet
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De heks

Storm zit op de rand van de plantenbak. Ver weg 
hoort hij het geluid van een tram. Hij trekt de 
klont kauwgom uit zijn mond en wikkelt de 

kleverige sliert om zijn wijsvinger. De lage avondzon 
schijnt recht in zijn gezicht. Met dichtgeknepen ogen 
bestudeert hij hoe de knaloranje bal heel langzaam 
achter de huizen zakt. Een mysterieus licht zet de 
lucht in vuur en vlam. 

Wat een saaie avond. Bij de volgende kijkdag blijft 
hij gewoon thuis.
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Een indringende geur zweeft door de lucht. 
Storm gluurt tussen de bladeren van de planten 

door en ziet hoe een dikke man in een gestreept 
pak voor de ingang een sigaret opsteekt. Hij neemt 
een stevige trek en blaast de rook in een kringetje 
uit zijn mond. 

De deur van het veilinghuis gaat open. Een vrouw 
in een oranje jurk loopt naar de man toe. Storm vindt 
dat haar rode schoenen vloeken bij de jurk.

Ze schudden elkaar de hand.
De vrouw kijkt om zich heen. ‘Ik heb de Monet 

gezien,’ zegt ze vervolgens. Met haar rechterhand 
probeert ze het zonlicht uit haar ogen te houden.

De man buigt zich naar de vrouw toe en vraagt 
zachtjes: ‘En u doet mee?’ Hij gooit zijn brandende 
sigaret op de stoep.

‘Jazeker,’ antwoordt ze, terwijl ze een grote zonne-
bril uit haar tasje haalt. ‘Dit is de Monet waar mijn 
opdrachtgever naar op zoek is.’

Storm peutert de kleverige kauwgom van zijn 
vinger en stopt de klont terug in zijn mond. 

De bladeren ritselen door de wind en de vrouw 
kijkt zijn kant op.

Storm verroert zich niet.
‘Ik wil niet nieuwsgierig lijken, maar mag ik weten 

voor wie u werkt?’ 
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‘Niet nodig,’ antwoordt de vrouw kortaf. ‘Ik doe 
mee met de Monet. Na de aankoop wil ik de lijst 
ervan onderzoeken. Daarna mogen jullie het schilde-
rij doorverkopen.’

Een passerende tram maakt een hoop herrie.
Storm moet zijn best doen om de woorden van de 

vrouw te verstaan. 
‘Duidelijk.’ De man biedt de vrouw een sigaret aan.
Ze bedankt. 
Zelf steekt hij er weer een op. ‘U mag bij de veiling 

zijn, maar u koopt niet. Dat doe ik.’ 
‘Afgesproken,’ zegt de vrouw. 
‘Er zijn twee veilingdagen, aanstaande zaterdag en 

volgende week zaterdag,’ legt de man uit. ‘De Monet 
gaat op de tweede veilingdag onder de hamer.’

Storm luistert aandachtig en kijkt ondertussen naar 
zijn wijsvinger. Resten kauwgom zitten vastgeplakt 
aan zijn nagel. Met zijn tanden probeert hij ze eraf te 
knagen. 

‘Tot volgende week.’ De vrouw maakt aanstalten 
om weg te gaan.

‘Komt u dit weekend anders een kijkje nemen?’ De 
man tikt met zijn vinger op zijn sigaret, zodat het 
brandende puntje as eraf valt. ‘We bieden op een 
ander topstuk.’

‘Misschien,’ antwoordt de vrouw kortaf. 
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‘U weet dat we in de gaten worden gehouden door 
de politie?’

Storm spitst zijn oren.
‘Dat heb ik in de krant gelezen.’ De vrouw steekt 

haar hand uit om afscheid te nemen.
‘Mag ik u adviseren om bij de veiling iets anders 

aan te trekken? U valt veel te veel op.’ De man gooit 
zijn sigaret op de stoep, trapt hem uit met de punt 
van zijn schoen en geeft de vrouw een hand. 

Daarna lopen ze na elkaar het veilinghuis in.
Storm probeert het laatste restje kauwgom aan zijn 

broek te vegen. 
De zon is inmiddels achter de huizen verdwenen en 

de straatverlichting springt al aan. 
Hij plakt zijn kauwgom onder de rand van de plan-

tenbak. ‘Eens kijken waar ze gebleven zijn,’ mompelt 
hij in zichzelf. 

De portier houdt de deur voor hem open. 
De hal van het veilinghuis is net een mierenhoop. 

Tussen de krioelende zwarte pakken en saaie rokken 
zoekt Storm naar iets felgekleurds. Boven aan de trap 
ziet hij een oranje jurk. Hij werkt zich door de men-
senmenigte heen en rent met grote passen omhoog. 

De oranje jurk verdwijnt in een doolhof van witte 
panelen op wieltjes. In de smalle paden tussen de pa-
nelen schuifelen mensen met een veilingcatalogus in 
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hun hand langs de schilderijen. Storm herinnert zich 
van de vorige veiling hoelang het duurt voordat hij 
het doolhof weer uit is. Daarom bukt hij en gluurt 
onder de panelen door of hij een paar rode schoenen 
ziet.

‘Hé, Stormpie,’ zegt een bekende stem. ‘Weer eens 
op onderzoek uit?’

Storm draait zich om. Naast zijn vader staat de man 
in het gestreepte pak. Zijn bolle buik duwt tegen de 
knopen van zijn jasje. Nog even en ze worden gelan-
ceerd. 

‘Dit is Leon Leemers,’ zegt zijn vader. ‘Hij is kunst-
handelaar.’

Storm doet zijn best om niet naar de knopen te 
kijken.

De man knikt naar hem. Hij heeft donkere kringen 
onder zijn ogen en diepe plooien rond zijn mond. 

‘Zocht je mij?’ vraagt zijn vader.
‘Nee, mama,’ bluft Storm. 
‘Ze staat in die hoek.’ Zijn vader wijst met zijn cata-

logus naar de andere kant van de zaal. ‘Ik drink nog 
iets met Leon en dan rijden we naar huis. Je moeder 
is nog wel even bezig.’

Storm loopt om het doolhof heen. Aan een witte 
muur hangt het schilderij dat zijn moeder de afgelo-
pen maanden gerestaureerd heeft. Storm heeft het al 
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een paar keer in zijn moeders restauratieatelier gezien. 
Er staan bloemen en bomen op in rode, gele en groene 
verf. Eigenlijk moet je best goed kijken om te zien wat 
het precies voorstelt. Het is allemaal een beetje vlug 
geschilderd. Alsof de kunstenaar haast had. 

Zijn moeder staat naast het schilderij en wijst met 
haar vinger het water, waarin planten drijven, aan. 
Waarschijnlijk legt ze iets uit over de restauratie. 
Daar kan ze nogal enthousiast over vertellen. En uit-
gebreid. Haar publiek trekt de woorden bijna uit haar 
mond. Storm heeft meestal niet zo’n zin om ernaar 
te luisteren. Het lijkt hem nogal saai om dag in dag 
uit met een kwastje aan een schilderij te prutsen. Dat 
precieze gedoe in zo’n atelier is niets voor hem. Grote 
ontdekkingen, avontuur, reizen: daar houdt hij van. 

Storm gaat naast zijn moeder staan. Ze knipoogt 
naar hem en praat dan weer verder. 

‘Net als de andere impressionisten, wilde Monet 
ons laten zien wat het effect van het licht is op de 
sfeer van een plek,’ zegt zijn moeder tegen een oudere 
mevrouw. 

In de mierenhoop ziet Storm de oranje jurk weer 
lopen. 

‘Door zonlicht, wind of mist verandert die sfeer.’
De vrouw in de oranje jurk komt bij het groepje 

staan.
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‘De kleuren laten zien dat het een zonnige dag 
was,’ zegt de oudere mevrouw. ‘Je voelt de warmte 
gewoon.’

Storms moeder knikt.
‘Wat hebt u precies gerestaureerd aan deze Monet?’ 

De oranje dame richt haar felblauwe ogen op zijn 
moeder. Ze lijkt op de heks uit Storms sprookjesboek 
van vroeger. Storm vond het een griezelig boek en 
toch vroeg hij zijn vader elke avond om eruit voor te 
lezen.

‘Ik heb het schilderij schoongemaakt en de oude 
vernislaag verwijderd en vervangen.’ 

‘En de lijst, hebt u die ook schoongemaakt en ge-
restaureerd?’ 

Storm kijkt de heks geschrokken aan. Zou het ge-
sprek dat hij net buiten heeft opgevangen over deze 
Monet gaan? Het schilderij dat zijn moeder heeft ge-
restaureerd? 

‘Nee hoor, de lijst is nog in prima staat,’ antwoordt 
zijn moeder. ‘Het doek is na de restauratie gewoon in 
de lijst teruggeplaatst.’ 

De heks glimlacht naar zijn moeder en loopt om het 
doolhof heen naar de uitgang van de zaal.
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Even later rijden ze over de ringweg van Amsterdam. 
Aan weerszijden van de weg staan hoge gebouwen. 
De meeste zijn donker en verlaten, maar achter een 
enkel kantoorraam brandt nog licht. Als reflecterende 
kattenogen in de nacht staren ze hem aan. 

‘Stuur je opa nog weleens een berichtje?’ vraagt 
Storms vader. ‘Hij voelt zich een beetje alleen.’

Storm knikt. Hij vindt het naar als opa verdrietig 
is. In zijn telefoon zoekt hij naar een vrolijke foto. Hij 
kiest die van hem en Jimi in de boomhut.

Hoi opa, groeten uit het kraaiennest! X Storm 
Storm kijkt uit het raam. In de verte ziet hij de 

verlichte Arena liggen. Ajax speelt vanavond een 
thuiswedstrijd. Tegen de tijd dat ze thuis zijn, is de 
wedstrijd afgelopen. Vanmiddag was hij daar nog 
kwaad over geweest. Stampvoetend had hij tegen zijn 
moeder geschreeuwd dat hij er genoeg van had om 
altijd maar mee naar het veilinghuis te gaan. Dat hij 
gewoon naar voetbal wilde kijken, net als Jimi. Maar 
nu had hij wel wat anders aan zijn hoofd dan Ajax. 

‘Wanneer wordt dat schilderij van mama eigenlijk 
geveild?’ vraagt Storm.

‘Volgende week zaterdag pas,’ antwoordt zijn 
vader. ‘Het is het topstuk van de veiling en de eige-
naar rekent op een recordopbrengst.’

‘Wat kost dat schilderij dan?’ 
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‘Hoe meer verzamelaars en handelaren tegen 
elkaar opbieden, hoe hoger de prijs uiteindelijk zal 
zijn. Zo werkt een veiling,’ legt zijn vader uit. ‘Die 
Monet moet rond de twintig miljoen euro opleveren.’

Wie geeft er nou twintig miljoen uit aan een schil-
derij? Leemers dus, want die gaat bieden. De heks 
doet mee. En de politie houdt hen in de gaten. Als 
dit geen Blockbusters-opdracht is! Storm glijdt met 
zijn vinger over zijn spiegelbeeld in de donkere ruit. 
Eindelijk gebeurt er eens wat in dat saaie veilinghuis. 
Hij moet het morgen direct aan Jimi vertellen.

Die nacht droomt Storm. Het is warm. De Arena zit 
propvol. Hij rent. De bal aan zijn voet. Jimi schreeuwt 
om een voorzet. Hier! Hier! Storm schiet. Gejuich 
vanaf de tribune. Hij rent. Een heuvel af. Het hoge 
gras komt tot aan zijn middel. Hij kijkt over zijn schou-
der. Eén rode bloemenzee. In het midden staat Juul. 
Ze lacht en rent achter hem aan. Met haar armen wijd 
haalt ze hem in. Hij springt boven op haar. Samen 
rollen ze door het gras. Sprieten kriebelen onder zijn 
T-shirt. Rode klaprozen. Haar adem in zijn hals.



12

Storm schrikt wakker van zijn wekker. Hij zoekt zijn 
telefoon en smijt het ding onder zijn bed. Had dat 
nou niet vijf minuten later gekund? Met zijn hoofd 
onder zijn dekbed denkt hij aan het veld met klap-
rozen, aan Juul, de warme zon. Maar het fijne gevoel 
komt niet terug. Met tegenzin stapt hij uit bed. Het 
is maar goed dat niemand in zijn hoofd kan kijken.


