
V o l g e n s de h i s t o r i c u s heb ik 
Egyptische trekken. 

Je lijkt sprekend op Wadzjitahwe-
re, zei hij me. 

Wie is Wadzjitahwere, vroeg ik 
hem. 

Een Egyptische prinses, zei hij. 
Hij zocht een kurketrekker. 

Ze is al meer dan 3000 jaar dood. 
maar ze ziet er nog net zo jong en 
mooi uit als de dag dat ze stierf. Er 
is onnoembaar veel zorg besteed aan 
haar mummie. Ze is een eeuwige 
schoonheid, zei hij. 

De kurketrekker was zoek. 
Hoe oud was ze toen ze stierf, 

vroeg ik. 
Ongeveer twintig, zei hij. Om 

precies te zijn : ze stierf tussen haar 
zeventiende en eenentwintigste le-
vensjaar. Z o staat het in mijn studie. 

En waaraan ging ze dood ? 
Aan zelfmoord. Ze liet zich wur-

gen door een slaaf. 
Eigenlijk was het dan euthanasie, 

zei ik. 
Ze was kerngezond toen ze stierf, 

antwoordde hij terechtwijzend. Hij 
zette de lies wijn ongeopend weer op 
tafel. 

Misschien was haar gezondheid 
haar ondraaglijk geworden, opperde 
ik. Waarom zouden alleen ziekte en 
pijn ondraaglijk worden ? Waarom 
zouden liefde, vreugde, gezondheid 
enzovoort het leven niet ook on-
draaglijk kunnen maken ? Onuit-
roeibare liefde geeft toch evenveel 
recht op een menswaardige dood als 
onuitroeibare kanker ? 

Hij ging naar het terras dat op dit 
uur danste van de hitte om een hand-
doek te halen. 

Je vergelijkt appelen met peren, 
zei hij. 

Met de handdoek bracht hij ook 
de geur van zeewater en zonneolie 
binnen. 

Het is allebei fruit, zei ik. 
Maar ze smaken heel verschil-

lend, beweerde hij. 
Niet als ze rot zijn, zei ik. 
Hij plooide de handdoek dubbel 

en wikkelde hem om de lies wijn. 
Alleen haar hals stak naar buiten. 

We openen haar op de manier 
waarop ze dat hier gewoon zijn, ver-
klaarde hij en begon de fles krach-tig 
met haar bodem tegen de muur te 
slaan. De handdoek ving de schok-
ken op. Dat gaf telkens een doffe 
bons. Met elke schok school de kurk 
een onzichtbare millimeter naar bui-
ten. 

Kan ze niet breken, vroeg ik. 
Niet als de fles van een goed jaar 

is, antwoordde hij. 
Af en toe zette hij de fles even op 

de tafel en wiste met de handdoek 
het zweet van zijn gezicht, waarna hij 
zijn karwei hernam. Ik hield twee 
glazen gereed. 

Zodoende brachten we een heel 
stuk van de namiddag door. 

Volgens de historicus had de zelf-
moord van Wadzjitahwere te maken 
niet een liefdesaffaire. Het arme 
meisje was door een andere vrouw 
van haar geliefde beroofd. Toen 
overviel haar de onmacht om nog te 
leven en snikkend droeg ze haar 
meest toegewijde slaaf op haar te 
wurgen. Zodat met haar ook de pijn 
in haar hart zou versmachten. Je 
moet mijn studie over haar en haar 
graf maar eens lezen, zei hij. Haar 
graf is werkelijk een pareltje. 

Ik hou niet van graven, zei ik. 
Ik wist toen nog niet dat ook de 

dichter er een had. 
Ik hou van een kerkhof, maar niet 

van graven. 
Als kind bracht ik vaak mijn na-

middagen door op het kerkhof bij 
ons in de buurt . Zelfs op het kerk-
hof was het minder doods dan bij ons 
thuis. Toch was het er rustig en je 
kon er elke week weer andere bloe-
men plukken. Thuis zette ik de bloe-
men in een vaas die ik ooit ook van 
het kerkhof had meegebracht. 

Mijn moeder had geen oog voor 
bloemen. Het enige dat kleur aan 
haar leven gaf, was haar lippenstift. 

Als kind stond ik er niet bij stil dat 
een kerkhof een verzameling van 
graven is. Ik lette op de bloemen die 
er stonden, op de insekten die er 's 
zomers zoemden, op de vogels die er 
sjilpten, op de stilte die er alle tijd 
nam die de mensen niet meer had-
den, maar ik lette niet op de graven. 
Dal waren grote anomieme stenen 
die zelfs in de felste hitte van de 
zomer nooit behaaglijk warm wer-
den. Maar het wordt anders als de 
dood er zich mee gaat bemoeien en 
je iemand kent die in zo n graf ligt. 
Als zo'n graf persoonlijk wordt. O p 
de duur zie je door de graven het 
kerkhof niet meer. 

Maar haar graf is werkelijk het 
einde, hield de historicus vol. 

Dat zal wel, zei ik. 
Het graf van een meisje dat stierf 

van liefdesverdriet en dat na driedui-
zend jaar nog steeds een glimlach op 
haar lippen heeft. 

Daar word je koud van, zei hij. 
Ik blijf daar koel bij, zei ik. 
Is de liefde een voldoende reden 

om zelfmoord Ie plegen ? Ik geloof 
het niet. Het enige werkelijke mo-
tief om zelfmoord te plegen lijkt mij 
de angst dat je anders op een andere 
manier aan je einde komt. 

Pang ! Met een droge knal vloog 
de kurk van de wijnfles. Ik schrok en 
liet de beide glazen vallen. De histo-
ricus besproeide de scherven. Maar 
er bleef nog genoeg wijn in de fles 
om de woorden 'liefdesverdriet' en 
'zelfmoord' en voor mijn part ook 
het woord 'dichter' te verdrinken. 

De zon liet weer lange schaduwen 
naast de dingen vallen. 

Voor een Oude Egyptenaar was 
een schaduw iets persoonlijks, zei de 
historicus. Zoals de ziel iets per-
soonlijks is. 

Een mooi gegeven voor een dich-
ter, zei hij. Maar wij weten dat een 
schaduw een n a l u u r f e n o m e e n is. 
De wetenschap heeft de dichtkunst 
veel ontnomen. 

Ik had geen zin om aan dichters te 
denken, dus dacht ik maar aan de 
brandweerman. Of ik hem alimen-
tatiegeld zou durven vragen om mijn 
borsten grool te brengen. 

Kenden de O u d e Egyptenaren 
brandweermannen, vroeg ik. 

Ze kenden het vuur, antwoordde 
de historicus. Waarom ? 

Misschien was W a d z j i t a h w e r e 
verliefd op een brandweerman, zei 
ik. Nee, ze was verliefd op een dich-
ter. Je moet echt mijn studie eens 
lezen, zei de historicus. 

Soms gebeurt hel dal dingen waar 
je absoluut niet wil aan denken zich 
met de hardnekkigheid van het toe-
val toch aan je welen op te dringen. 

Die avond was de dichter zo een 
ding. Waarom begon de historicus 
immers over dichters ? Waarom was 
hij niet bij zijn schaduw gebleven ? 
Waarom had hi j geen studie ge-
maakt over de schaduw door de eeu-
wen heen in plaats van over een ver-
liefde mummie ? 

Ik wist niet dat de dichter dood 
was toen. 

Toen ik afscheid van hem nam, zei 
ik hem dat hij in mijn herinneringen 
zou sterven. Dat ik niet zijn nieuw 
leven niks te maken wou hebben. 

Okee, zei hij, ik hang op. 
De meeste van zijn hints heb ik 

altijd pas achteraf begrepen. 
Hij is niel gestorven in mijn her-

inneringen. In mijn herinneringen is 
hij pas echt gaan leven. Een leven 
zonder schaduw. Dat besef ik nu 
pas. dat je zonder schaduw niet be-
graven kunt worden. Onze schaduw 
is ons enige onvervreemdbare bezit 
hier op aarde. Het enige dat nie-
mand je kan afnemen. Meer nog : 
dat je zelfs niet kunt wegschenken. 
Zo beschouwd is het niet alleen een 
mooi gegeven voor dichters, maar 
eerder voor filosofen. 

Ik ga terug naar mijn hotel, zei ik 
tot de historicus. 

De fles wijn was leeg. De dag zat 
erop. 

Zie ik je morgen weer, vroeg hij. 
Ik trakteer je op een ontbijt. 

De eerste man die mij 's avonds 
op een ontbijt wou trakteren. 

Wat de geur voor het lichaam is, 
is de liefde voor de ziel, zei de dich-
ter. Liefde is het parfum van de ziel. 
Daarom is de liefde vaak zo bedwel-

mend. Sommige zielen hebben een 
fijne neus, andere zijn voortdurend 
verkouden. Als twee zielen mekaar 
graag opsnuiven, zijn ze verliefd. 

Wil j i j mij opsnuiven '? vroeg ik 
dan. 

Dat moet je mijn ziel vragen, zei 
hij. 

We lieten ons vallen in het zand. 
Ik geloof dat we ons in de duinen 
bevonden, aan de zee. Boven ons 
hing een roofvogel te bidden. 

Waarin zou hij geloven ? vroeg ik. 
In de Heilige Geest, zei de dich-

ter, omdat dat een duif is. 
Hoe kan ik jouw ziel wat vragen ? 

vroeg ik. 
Daarvoor hebben we nu net een 

lichaam, antwoorde hij. Als tussen-
persoon. Rechtstreeks kontakt met 
de ziel kunnen we niet krijgen. De 
ziel spreekt immers de taal van het 
lichaam. Jammer dat we daar zelf zo 
weinig van snappen. 

Je maakt het weer ingewikkeld, 
zei ik. 

De mooiste literatuur zijn de fysi-
sche letteren, antwoordde hij en hij 
gaf me een kus. 

Ik geloof dat we toen gevrijd heb-
ben. Ik kon mijn ogen niet gesloten 
krijgen. Ik sloeg ze helemaal achter-
over en het was alsof ik door mijn 
hersens heen keek naar de lucht. Ik 
zag hoe achter mij de roofvogel zich 
als een steen liet vallen. Ik moet 
geschreeuwd hebben. De fysische 
letteren worden soms met bloed ge-
schreven. 

Nadat hij mij voor het laatst had 
opgebeld, telefoneerde hij naar een 
sexlijn. Waarschijnlijk omdat hij ge-
hoord had dat die laatste erektie zo 
geweldig is en hij het onderste uit de 
kan wou. Hij had de telefoon inge-
nieus opgehangen naast de luchter. 
Hij moet er vast een hele voormid-
dag mee bezig zijn geweest. En daar 
hingen ze dan : hij, de luchter en de 
telefoon. Echt iets voor een gedicht. 
De dood groet 's middags de dich-
ter : 

Dag man aan de lamp 
Dag lamp aan ile luchter 
Liichterke-liclit goeiedag 
Dag telelring telefoon 
Hijg Hijg 
Gezwijg. 

Licht uit. 
Doek ! 
En dan tuut tuut tuut tuut tuut : 

de telefoon die met was opgehangen. 
Zulke onvolkomenheden geven 

de dood dan toch weer iets leven-
digs. 

Het ontbijt waarop de historicus 
mij trakteerde was uitstekend. Het 
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