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‘Oef!’ zei Lot op straat en hij stopte twee vingers in zijn oren, doof van de 

vogeltjes. ‘Nu geen ooms en nichten meer, Elly, ik ga niet meer naar oom 

Harold en de d’Herbourgs! Een oma, een aanstaande opa, een oom, een tante en 

een heel oude huisdokter: ik vind het genoeg leeftijd voor vandaag. Ik kan 

vandaag geen oude mensen meer verteren, zelfs niet meer oom Harold, die lang 

niet de onsympathiekste is. Zo veel oude mensen op een dag, ze drukken op 

me, ze beklemmen me. Laten we wandelen, als je niet moe bent. Het weer is 

mooi, de wind is fris, regenen zal het niet meer. Ga met me de duinen in. Daar 

komt de stoomtram net: vlug even naar de Witte Brug en dan naar de duinen, 

kom!’ 

Ze tramden tot aan de Witte Brug en waren snel in de duinen, waar ze in het 

zand gingen zitten, een sterke zeebries om hun hoofden. 

‘Ik hoop nooit oud te worden,’ zei Lot. ‘Elly, vind jij het niet vreselijk om oud 

te worden, iedere dag ouder?’ 

‘Je stokpaardje, Lot?’ vroeg Elly.  

Ze glimlachte. Hij keek haar ernstig aan, bijna bleek, maar omdat hij haar zag 

lachen, kon hij er luchtig over praten: ‘Meer dan dat: mijn nachtmerrie. Iedere 

dag meer en meer rimpels zien in je vel, grijze strepen in je haar, voelen hoe je 

geheugen suf wordt en je emotie afstompt, een vetrol om de buik waardoor je 

vest slecht om je middel zit; voelen hoe je talent verslapt en hoe je rug krom 

wordt onder al het gewicht van het verleden dat je meesleept zonder dat je er 

iets aan kan doen, zonder dat je iets kan doen. Als je pak oud is, koop je een 

nieuw, vanuit kapitalistisch oogpunt gezien. Lijf en ziel krijg je maar één keer in 

je leven en je moet het ermee doen tot het graf. Ben je zuinig op beide, dan heb 

je niet geleefd. Verspil je ze, dan kom je zeker tekort. En dan dat verleden dat je 

meezeult, iedere dag gooit er weer wat bij, onverbiddelijk. Wij arme muilezels, 

we trekken maar voort tot we niet meer kunnen en er dood bij neervallen. Elly, 

het is iets vreselijks! Herinner je je die oude mensen vandaag, denk aan opa 

Takma en oma! Huiveringwekkend vind ik ze. Bijna iedere dag zitten ze daar 

uit het raam te kijken, 97 en 93. Wat bespreken ze met elkaar? Vast niet veel, 

over hun kwaaltjes, over het weer: zulke oude mensen spreken niet meer, ze 

zijn afgestompt. Ze herinneren zich niet meer alles. Hun jarenzware verleden 

verplettert hen, zorgt ervoor dat ze nog maar slechts in schijn leven. Náleven… 



 
 

ze hebben hun leven gehad. Was het interessant of niet? Ik weet wel: ik denk 

dat het van die oude mensen interessant is geweest, anders zouden ze niet meer 

samenkomen. Er moet veel geweest zijn dat zij samen hebben meegemaakt.’ 

‘Men zegt immers dat opa…’ 

‘Ja, dat hij de minnaar is geweest van oma. Die oude mensen: kun je dat 

geloven als je ze nu ziet?! Liefde, passie, in die oude mensen te moeten zien… 

Ze moeten samen veel hebben doorleefd. Ik weet het niet, maar als ik ze samen 

zag leek het mij altijd of er iets tussen hen bewoog, iets vreemds, heen en weer; 

iets van een tragedie die zich heeft ontrafeld, waarvan de laatste draden nu 

bijna los tussen hen zweven. En toch moeten ze afgestompt zijn, ik kan niet 

geloven dat ze veel spreken, maar ze kijken elkaar aan, of kijken uit het raam. 

De losse draden zweven, maar verbinden hun levens nog samen. Wie weet, 

misschien was het interessant en zou het iets zijn voor een roman.’ 

‘Je hebt geen idee, op dit moment?’ 

‘Nee, ik heb al jarenlang geen idee meer voor een roman. Ik geloof ook niet 

dat ik er nog een schrijf. Zie je, Elly, ik word te oud om te schrijven voor heel 

jonge mensen en wie lezen anders romans?’ 

‘Maar je schrijft toch niet alleen voor je publiek; je hebt toch je kunst voor 

jezelf!’ 

‘Wat een steriel idee, zo’n principe. Dat is allemaal heel mooi als je heel jong 

bent, dan is het heerlijk om je met die kunstpassie een beetje aan te stellen, dan 

ben je ermee bezig zoals een ander aan sport doet of aan lekker eten. Kunst is 

heus niet alles in het leven. Het is iets heel moois, maar het mag eigenlijk geen 

doel zijn. Kunstenaars hebben met heel veel pretentie eigenlijk een klein 

levensdoel.’ 

‘Maar Lot, de invloed die van ze uitgaat…’ 

‘Van een boek, een schilderij, een opera? Het is voor de mensen die erom 

geven niets meer dan een pleziertje. Maak je toch niet wijs dat er veel invloed 

uitgaat van kunstenaars. Alle kunsten zijn ivoren torentjes met kleine deurtjes 

voor de ingewijden. Op het leven hebben ze bijna geen invloed. Al die malle 

definities die mensen geven aan kunst, aan Kúnst, door de moderne auteurs. 

Kunst is dít, kunst is dát, het is een serie van overdreven zinnen. Kunst is 

amusement, en een schilder is een amuseur, een componist ook, een 

romanschrijver ook.’ 

‘Hè nee, Lot…’ 

‘Ik verzeker je van wel. Jij bent nog zo hoog-artistiek, Elly. Kind, dat slijt 

allemaal. Het is aanstellerij. Artiesten zijn amuseurs, voor zichzelf en voor 

anderen. Sinds de eerste troubadours zijn ze het altijd geweest, in de mooie 

betekenis van het woord. Maak de betekenis ervan zo mooi mogelijk, maar ze 



 
 

blijven amuseurs. Halfgoden, zoals wij ze zien als we 23 zijn, Elly, zoals jij, ach 

nee, dat zijn artiesten niet. Een artiest vermaakt zichzelf en anderen, is meestal 

ijdel, klein, nijdig, jaloers, gunt de andere artiesten niets, is vol van zijn eigen 

principes en zijn kunst als edel levensdoel en even klein en jaloers als wie dan 

ook in een ander vak naar een andere collega. Waarom mag ik dan auteurs geen 

amuseurs noemen? Ze amuseren zich met hun eigen verdriet en emoties, en 

amuseren de jongelui met de weemoed in een sonnet of een meer of minder 

vage roman. Want degenen die over de dertig zijn en niet in het vak zitten, 

lezen geen romans of gedichten meer. Ik ben te oud om te schrijven voor 

jongelui. Als ik nu schrijf, heb ik de burgerlijke pretentie om gelezen te willen 

worden door mijn tijdgenoten, bijna veertigers. Hun interesseert het actuele 

leven, psychologisch gezien, maar weergegeven in concrete waarheden en niet 

vervaagd en verdicht en gedramatiseerd voor gefingeerde personages. Daarom 

ben ik journalist en wil ik dat zijn. Mijn lezer direct te pakken en hem direct 

weer los te laten, omdat hij en ik niet meer tijd hebben… het leven gaat verder. 

Maar ik pak hem morgen weer en ook dan verwacht ik niet dat ik hem langer 

boei dan ik zijn aandacht pak. In onze kortdurende levens is dát, journalistiek, 

de kortdurende en ware kunst, want ik wil de vorm ervan breekbaar en zuiver. 

Ik zeg niet dat ik al zo ver ben, maar dat is nu mijn ideaal als kunstenaar.’ 

‘Schrijf je dan nooit meer romans?’ 

‘Wie kan zeggen wat hij nooit meer doet? Zeg het en je doet toch anders. Wie 

weet wat ik denk of doe over een jaar. Als ik van oma’s intieme leven wist, zou 

ik misschien een roman schrijven. Het is bijna historie, en net zo goed als ik 

belang stel in de geschiedenis van onze tijd, in het vooruit-weten van de 

toekomst, zo heeft historie een grote charme voor me, ook al drukt geschiedenis 

op de mensheid en de mens en ook al drukken onze oudjes op mij. Oma’s leven 

is bijna historie: emotie en gebeurtenis uit een andere tijd.’ 

‘Lot, ik wou dat je serieus ging werken.’ 

‘Ik ga werken zodra we in Italië zijn. Het is het beste, Elly, om nog niet aan 

wonen te denken. Niet bij mama en ook niet op onszelf. Laat ons nog blijven 

rondtrekken. Zijn we heel oud, dan kunnen we altijd nog vastroesten. Wat mij 

naar Italië trekt is dat ontzaglijke Verleden. Ik probeer via de renaissance bij de 

oudheid te komen, maar ik ben nog nooit zo diep geweest en in het Forum 

Romanum denk ik nog te veel aan Rafaël en Leonardo.’ 

‘Dus over Parijs, naar Nice…’ 

‘En naar Italië, als je wilt. In Parijs zoeken we weer een tante op.’ 

‘Tante Therèse.’ 



 
 

‘Roomser dan de paus… en in Nice Ottilie. Elly, je weet dat Ottilie met een 

Italiaan leeft, ze is niet getrouwd. Je zult haar ondanks dat toch wel willen 

zien?’ 

‘Ik denk het wel, Lot,’ glimlachte Elly zacht. ‘Ik verlang ernaar om Ottilie 

weer te zien. Ik heb haar voor het laatst horen zingen in Brussel.’ 

‘Ze heeft een goddelijke stem.’ 

‘En ze is een heel mooie vrouw.’ 

‘Ja, ze lijkt op papa, ze is groot, ze heeft niets van mama. Ze kon met mama 

nooit overweg. Ze is ook meer bij papa geweest. Ze is niet jong meer, twee jaar 

ouder dan ik. Ik heb haar twee jaar niet gezien. Hoe zal ik haar aantreffen? Zou 

ze nog met haar Italiaan zijn? Weet je hoe ze hem heeft leren kennen? Bij toeval, 

in de trein… Ze reisden samen van Florence naar Milaan. Hij was officier en ze 

spraken samen… en ze hebben elkaar sinds die dag niet meer verlaten. Hij heeft 

zijn ontslag genomen om haar te volgen, overal waar ze zong. Tenminste, ik 

geloof dat ze nog samen zijn. ‘Zondig en hysterisch,’ zou tante Stefanie zeggen. 

Wie weet, Ottilie heeft misschien een groot geluk gevonden. En ze heeft niet 

geaarzeld dat geluk te grijpen. Ach, de meeste mensen aarzelen en zoeken.’ 

‘Wij zijn anders dan Ottilie, Lot. Maar wij zoeken toch niet en aarzelen niet.’ 

‘Elly, weet je zeker dat je van me houdt?’ 

Ze boog over hem heen, naar waar hij uitgestrekt in het zand op zijn 

ellebogen leunde. Ze voelde heel innig haar liefde in zich, als een warme 

behoefte om voor hem te leven, zichzelf uit te wissen voor hem, om hem op te 

wekken tot werken, maar tot heel groots werk. Zo was haar liefde opgebloeid 

na haar smart.  

Onder de wijde lucht, waar de wolken dreven als een grote vloot met 

bollende witte zeilen, was misschien heel vaag en onbewust een ogenblik van 

twijfel in haar of hij haar nodig zou hebben zoals zij zichzelf wilde geven. Maar 

die vage onbewustheid waaide weg in de bries die langs haar slapen ging en 

haar bijna moederlijke liefde was zo innig en warm. Ze boog zich voorover en 

kuste hem en zei, geheel overtuigd en zeker van zichzelf, of zelfs van leven en 

toekomst: ‘Ja Lot, dat weet ik zeker.’ 

Welke twijfel er ook in hem was, hij glimlachte die lief weg in zijn ziel na die 

zo tedere, eenvoudige bevestiging dat zij hem liefhad om niets anders dan om 

hemzelf. Dit dacht hij, in een zachte, verwonderende zaligheid van het geluk 

dat naderde. 


