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in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel 

 

 

 

 

 

Een vrouw loopt door een smalle straat in Rome. Ze loopt een paar kinderen die 

met een bal spelen voorbij. Op het moment dat ze om de hoek verdwijnt, duikt er 

aan de andere kant een man op. 

Dat is de scène. Het idee. Vrouw loopt door straat. Vrouw verdwijnt. Man duikt 

op. 

Ik kan de scène met een luttele ingreep veranderen. Als ik de vrouw laat omkijken 

vóór ze om de hoek verdwijnt, is het al gebeurd. Een keer omkijken en we weten: ze 

voelt dat ze wordt gevolgd. 

Ik kan haar ook niet laten omkijken. Ik kan ervoor zorgen dat haar ogen alleen 

maar naar haar ooghoeken schuiven, in de richting van haar oor, zoals mensen 

doen als ze geconcentreerd luisteren. Als ik haar dat laat doen, wek ik het 

vermoeden dat de vrouw weet dat ze wordt gevolgd, of hoopt dat ze wordt gevolgd. 

Nee, ze vreest het. Ze wenst het. Ze wenst dat ze deze keer niet wordt gevolgd. 

Grappig dat een oogbeweging een doodgewone scène geheel verandert. 

De scène die u nu voor u ziet is niet verzonnen. Hij komt voor in de film Duplicity 

met Julia Roberts en Clive Owen. Sinds deze week speelt de film in de zalen, en 

volgens het ene tijdschrift hoeft u hem niet te zien, volgens het andere blad wel. 

Over het maken van Duplicity heb ik een paar weken geleden een uitgebreid 

artikel gelezen, uitgerekend in de periode dat ik op vraag van het Passa Porta 
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Festival in de afdeling Oude Kunst van het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten in Brussel een werk had gekozen, waarbij ik iets kon vertellen. 

Ik koos voor De volkstelling van Bethlehem van Pieter Bruegel de Oude. 

Bethlehem. Bruegel. Julia Roberts. 

U volgt nog. 

Het artikel dat ik las portretteerde een regisseur die Tony Gilroy heet, en vooral 

bekend is als scenarist — van bijvoorbeeld Dolores Claiborne. Hij komt uit het stuk 

naar voren als een lastige, dwarse man. Niet bepaald iemand met wie je koffie gaat 

drinken voor de gezelligheid. 

De journalist is getuige van een paar opnames van de film en doet verslag van die 

ene scène in Rome: vrouw loopt door straat, gaat hoek om, man duikt op. De 

journalist beschrijft hoe en waarom Tony Gilroy Roberts en Owen de scène 

herhaaldelijk laat overdoen, omdat hij nu, bij de opnames, nog niet met zekerheid 

weet welke versie hij het beste zal kunnen gebruiken. 

Duplicity wil in de eerste plaats een spannend verhaal zijn over twee spionnen, 

maar Gilroy wil ook dat het over echte mensen gaat. Roberts en Owen hebben jaren 

geleden iets van één nacht met elkaar gehad en helemaal gedoofd is het vuur van 

toen nog niet. En dat moet de bioscoopbezoeker straks kunnen aanvoelen door de 

manier waarop Julia Roberts door de smalle straat loopt. 

Ik zou Gilroy eens een dag willen meemaken, bij voorkeur als vlieg, en als het 

mogelijk was: als oog in zijn brein. De regisseur schijnt tijdens de opnames niet 

alleen aan de lichaamstaal te werken, maar ook aan de taal zelf. Hij is ervan 

doordrongen dat het in een film niet in eerste instantie gaat om wat er gezegd 

wordt, maar vooral om wat er niet gezegd wordt. Dat vind ik wel een mooie 

gedachte. Dat is precies wat ik denk als ik schrijf. 

U begrijpt nog beter dan eerst wat alleen al een hoofdbeweging van Julia Roberts 

aan de scène kan veranderen. Ze kijkt uitdrukkelijk om. Ze kijkt gedachteloos om. 

Ze kijkt om naar de kinderen. Het lijkt alsof ze omkijkt, maar ze veegt een lok uit 

haar gezicht. Ze kijkt half om. Niet. Ze lacht terwijl ze omkijkt. Ze monkelt. Gilroy 
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laat het haar allemaal doen. Roberts is nog nooit zo vaak een straat uitgelopen en 

Clive Owen heeft blaren op zijn voeten. 

Volgt u nog? 

 

 
 

Dit is De volkstelling van Bethlehem van Pieter Bruegel de Oude. Het schilderij 

heeft Bruegel op een paneel van eikenhout gemaakt, drie jaar voor zijn dood — in 

1566. De man is 43 geworden, of 42, er wordt getwijfeld over zijn geboortedatum. 

De signatuur staat onderaan rechts, Bruegel — met ue. Het paneel bestaat uit vier 

horizontale planken. De grondlaag is van wit krijt. Aan de linker- en de rechterzijde 

zitten ‘baarden’, een richeltje van opgehoopte schildergrond. Onderaan en 

bovenaan lopen de grondlaag en de verf tot de rand door, maar niets wijst erop dat 

het paneel ooit is ingekort. 

Het schilderij is niet zomaar op het paneel aangebracht. Met infrarood-

reflectografie is de ondertekening aan het licht gebracht. Die techniek brengt de 
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plekken waar er koolstofhoudend pigment (beenderzwart) is gebruikt, aan het licht. 

Hier en daar is er geen dure techniek nodig. Op sommige plekken is de 

ondertekening met het blote oog te zien. De ondertekening laat de compositie in 

grote lijnen zien (landschap, figuren, karren, architectuur, bomen), maar ook een 

paar onooglijke details zijn van een ondertekening voorzien (o.a. het uithangbord 

In De Swaen, de paal met de kom voor de aalmoezen naast het leprozenhuis, de 

voetafdruk van de melaatse in de sneeuw). 

Op het eerste gezicht komen er erg veel mensen bij elkaar bij de herberg rechts, 

Save Garde (de save garde is een waarborgteken bij het loterijspel). De titel van 

het schilderij verklaart ook waarom er zoveel volk te been is: er is een volkstelling 

aan de gang. Interessant: landschap, bedrijvigheid, volkstelling. 

Pas bij de tweede oogopslag ziet u centraal op de voorgrond de man met de 

timmermanszaag en de vrouw op de ezel. Jozef en Maria vallen eerst niet op tussen 

de karren en de biervaten, maar een keer dat we ze hebben opgemerkt, is dit 

schilderij niet meer het verhaal van het landschap, de bedrijvigheid, de volkstelling. 

Dit schilderij wordt de komst van Jozef en Maria naar Bethlehem, dat toevallig op 

een levendig Brabants dorp lijkt. 

Vrouw loopt door straat, vrouw kijkt om, man duikt op. 

Ik heb geen idee of Tony Gilroy en Pieter Bruegel de Oude iets aan elkaar zouden 

hebben, mochten ze elkaar kunnen ontmoeten. Bruegel deed alles trefzeker. Hij 

tekende met vaste hand, schilderde zonder aarzelen. In de ondertekening maakte 

hij geen correcties, en het was ook die ondertekening die hij tot het schilderij dat 

we hier zien uitwerkte, zonder noemenswaardige veranderingen. Een huidplooi, 

een want, een knie, alles bleef waar het eerst getekend was. 

Ik kan me voorstellen dat Pieter Bruegel de Oude zich aan Tony Gilroy zou 

ergeren. Hij zou hem een twijfelaar noemen. Hij zou zeggen: ‘Man man man. Wat is 

een scenario anders dan uw ondertekening? Waarom voert u niet uit wat er staat? 

Waarom moet dat arme mens Roberts honderd keer de hoek omslaan voor het 

goed is?’ 
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Bruegel zou niet te hoog van de toren moeten blazen, want ook hij hield nog een 

slag om de arm. Hij liet in de achtergrondschildering hier en daar delen vrij die hij 

dan later invulde, afhankelijk van waar de compositie naar vroeg. 

Ik denk dat Tony Gilroy beter met Pieter Bruegel de Jonge zou kunnen 

opschieten. Pieter Bruegel de Jonge heeft naast eigen werk erg veel kopieën 

gemaakt van de schilderijen van zijn vader. 

Van De volkstelling van Bethlehem maakte hij (of moet ik zeggen: maakte zijn 

atelier) er — voorzover bekend — dertien. Eén kopie hangt hier in het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten, in de buurt van het origineel. Het is gesigneerd (P. 

Brueghel, met ue, pas later heeft hij zijn naam veranderd in Breugel, met eu) en 

gedateerd (1610) op de linker ton op de voorgrond. De dertien reproducties zijn 

lang na de dood van de vader gemaakt, in dit geval meer dan veertig jaar na datum, 

en niemand weet met zekerheid of Pieter Bruegel de Jonge over schetsen of 

tekeningen uit het atelier van zijn vader beschikte, of schilderde naar het voorbeeld 

van het origineel. 

De creatie van een nieuw werk — of het nu om De volkstelling van Bethlehem 

gaat, om een film, een boek — is niet te vergelijken met het kopiëren van wat al 

bestaat. Toch hou ik van de gedachte dat Tony Gilroy, als hij kon kiezen, niet voor 

Pieter Bruegel de Oude en het originele schilderij zou gaan, maar wel voor de Jonge 

met zijn atelier en de dertien kopieën. 

Ik heb De volkstelling van Bethlehem niet gekozen omdat ik Pieter Bruegel de 

Oude zo bewonder. Ik heb het werk juist gekozen omdat Pieter Bruegel de Jonge 

ermee aan de slag is gegaan. 

In onze tijd klinkt het woord ‘kopieën’ niet goed. Het ruikt vies, het wordt als 

minderwaardig bestempeld. Toch is het wonderlijk wat de zoon met het werk van 

de vader heeft gedaan. Als we erg slordig en bij slecht licht kijken, zou den we te 

snel kunnen concluderen dat de schilderijen identiek zijn. 

Er ligt een halfgezonken boot in de vijver links. Twee kinderen sleeën op de vijver 

rechts. Acht trappen aan de gevel van het huis in het midden. 
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Wie van tennis houdt, blijft vergelijken. Het origineel dat links hangt met de 

kopie die rechts hangt. Twee zoekplaten. Zoek de tien verschillen. 

Op het origineel hangt onder de daklijn van het huis links een korf. Op de kopie 

ontbreekt ze. Er staan twee houten palen bij de vijver rechts op het origineel. Er 

staat één paal op de kopie. De bakstenen van de gevel van het centrale huis zijn op 

de kopie te zien, niet op het origineel. Links bij de vijver staat op het origineel een 

man met zijn kind, op de kopie een vrouw met haar kind. 

Ik zou het wel willen meemaken, het origineel én de dertien kopieën in één 

ruimte, twaalf op houten panelen, twee op doek, telkens ietsje verschillend van 

formaat en kleurengamma en penseelvoering. En dan als ultieme spel: het origineel 

zoeken. 

Mij lijkt dat spannend, omdat het me doet denken aan mijn eigen werkproces bij 

het schrijven van een boek. U moet het zich als een organische groei voorstellen. 

Op dag één zet ik het verhaal aan, op dag twee maak ik een kopie van het werk van 

gisteren, herlees wat er al staat en ga met die versie aan de slag. Op dag drie weer 

een kopie, weer lezen van voren af aan, weer schaven en schrappen en bijwerken en 

verderschrijven. Enzovoort. Op den duur vindt alles wat er staat zijn definitieve 

vorm, maar onderweg meandert een verhaal al eens, omdat een verhaal zijn eigen 

weg zoekt in het landschap. De scène van dag één verandert nooit drastisch, maar 

zal pas op een bepaald moment constant blijven, onveranderd. 

Ik geef u een voorbeeld uit Graz, mijn boek over een zoon die merkt dat hij het 

leven van zijn vader leeft. 

Dit zijn twee versies van een korte scène.  

 

(De vroege versie.) 

Even later deed zich de grootste stroomonderbreking voor die Graz in honderd en 

drie jaar heeft gekend. De laatste keer was het door een sneeuwstorm vlakbij 

Murau. Er ging iets fout met een trein en daarna ging het met bijna het gehele 

electriciteitsnet in Steiermark mis. 
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Nu was het de wind. En wel geheel. De wind blies niet hard, maar liet niet af. Dat 

heeft op den duur effect. Doorzetters scoren altijd effect, op den duur. 

Van het ene op het andere moment hulden de Maifreddygasse en de 

Leonhardstrasse zich in het pikkedonker. Het Parkhotel was een zwarte muur met 

hier en daar wat glinstering erin. Het maanlicht spiegelde zich in de ramen en 

glansde in de rijm op de dakrand. 

De elastiek van mijn slip petste tegen mijn buik aan. 

Ik zette mijn handen op de vensterbank en leunde naar voren om in de straat te 

kunnen kijken. Het was alsof mijn stem een paar octaven zakte. Ik had maar te 

krabben. Te pulken. Een paar keer pulken en ik kwam op een plek terecht waar ik 

niet wilde zijn. De straatverlichting hoorde ik heen en weer wiegen in de wind. 

(Een latere versie.) 

Een tel later deed zich de grootste stroomonderbreking voor die Graz sinds 

honderd en drie jaar had gekend. De laatste keer was de aanleiding een 

sneeuwstorm vlakbij Murau. Er ging iets mis met een trein en daarna ging het met 

bijna het gehele electriciteitsnet in Steiermark mis. 

Nu was het de wind. Ze had al die tijd niet hard geblazen, maar ze had doorgezet 

en volgehouden. 

Van het ene op het andere moment hulden de Maifreddygasse en de 

Leonhardstrasse zich in het pikkedonker. Het Parkhotel was een zwarte muur met 

hier en daar wat glinstering erin. Het maanlicht spiegelde zich in de ramen en 

glansde in de rijm op de dakrand. 

Ik kwam overeind en boog naar voren. Ik trok mijn slip omhoog. Het elastiek 

petste tegen mijn vel. Ik zette mijn handen op de vensterbank, duwde mijn wang 

tegen het raam aan, om zoveel mogelijk van de straat te kunnen zien. 

Het donker stond voor me. Alsof ik alleen maar te krabben had. Een paar keer 

aan het raam pulken en ik zou op een plek terechtkomen waar ik niet wilde zijn. 

De stilte die er hing was niet te vergelijken met een stilte die we kennen. Het was 

niet die van onder water. Het was niet de stilte die gonst als we onze oren 
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dichtstoppen. Het was alsof mijn stem ineens een paar octaven zakte, alhoewel ik 

niks zei. Dat soort stilte was het. 

Ik hoorde de straatverlichting heen en weer wiegen in de wind. 

 

De twee versies heeft u nu jammer genoeg niet als twee schilderijen naast elkaar 

zien hangen. Toch heeft u ongetwijfeld verschillen gehoord, gelijkenissen. Wat er is 

blijven staan is interessant. Maar wat de tijd niet heeft overleefd, vind ik eigenlijk 

nog interessanter als werkmateriaal. Waarom is dat ene woord gesneuveld en het 

andere niet? Waarom is de rijm op de dakrand blijven glanzen, en waarom hebben 

de doorzetters het uiteindelijk toch opgegeven? 

Tony Gilroy had het er al over in het artikel dat ik las, zelf vind ik het de kracht 

van een boek: de kracht zit in wat er niet staat.  

Dit is De volkstelling van Bethlehem van Pieter Bruegel de Oude. Het schilderij 

heeft Bruegel op een paneel van eikenhout gemaakt, drie jaar voor zijn dood. Op 

het origineel staat een wiel tegen de centrale gevel. Op de kopie staat het wiel er 

niet. Tenminste: het staat er wel, maar alleen in de ondertekening. U moet straks 

maar eens zien of u het wiel mist. 

Laat uw oog ook eens naar rechts dwalen op de kopie. Ziet u de twee mannen met 

een werktuig over de schouder? Ziet u hoe ze schijnbaar ongestoord doorstappen? 

Mist u iets? 

Hoort u de ene tegen de andere zeggen: ‘Alles goed?’ 

‘Alles goed,’ zegt de andere man. 

‘Had gij vroeger geen hond?’ 

‘Ja. Ja. Rusty. Soms mis ik hem. Soms niet. Zonder hond gaat het leven ook 

verder.’ 

‘Juist. Zijt gij al geteld?’ 

‘Ik wel. Ik wel.’ 

 

Mij lijkt het de hoogste tijd om te gaan kijken en vergelijken. 
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