
De schoonhe id is het hoogste 
goed. beweerde de gastheer. Omdat 
ze louter onbaatzuchtig is, want de 
schoonheid dient tot niets, ze brengt 
ons niets bij, ze schittert alleen maar. 
Ze is het laatste restje van het para-
dijs in deze donkere wereld. We 
moeten haar koesteren. 

Gezeik, riep Roman von Schleis-
singer terwijl hij de daad bij het 
woord voegend legen een zeldzame 
doornbroodboom stond Ie plassen. 

De mens kan nooit lenvolle van 
schoonheid genieten, zei hij. En dat 
ligt niet aan de mens, het ligt aan de 
schoonheid. Ze is te onvolmaakt 
voor de mens. 

En hoe komt dat , werd er ge-
vraagd. 

Ondertussen nam de verbouwe-
reerde gastheer de schade aan de 
doornbroodboom op. 

H o e dal komt , he rhaa lde von 
Schleissinger. Omdat de mens vijf 
zintuigen heeft. 

Men keek hem onbegrijpend aan. 
De schoonheid prikkelt slechts 

twee zintuigen, vervolgde hij. Het 
horen en het zien. Je kan de schoon-
heid niet ruiken, je kan ze niet voe-
len, je kan ze niet smaken. Allemaal 
dingen die je wel kunt met zoiets 
eenvoudigs als vrijheid. Maar die 
kunnen de meeste van ons dan weer 
niet horen of zien. Maar als horen 
en zien v e r g a a n , is het met de 
schoonheid gedaan. 

En deze bloemen dan. bromde de 
gastheer, zijn ze niet mooi ? En kun 
je ze niet ruiken ? 

O jawel, zei von Schleissinger, ze 
zijn buitengewoon schoon, maar hoe 
ruiken ze dan ? 

Lekker, zei de gastheer. 
Maar niet schoon, zei von Schleis-

singer. Zie je ? Ons begrip schoon-
heid is onvolmaakt. We kunnen het 
niet ruiken. 

Het is de taak van kunstenaars 
zoals jij om daar iets aan te doen, 
gromde de gastheer. 

Okee, beaamde von Schleissinger 
en hij trok een prachtige roodgloei-
ende ballerinabloem met wortel en 
al uit haar bloempot. 

De genodigden hielden hun adem 
in, de gastheer werd krijtwit. 

Wat doe je, brieste hij. 
En von Schleissinger antwoord-

de : Ik zoek naar de wortels der 
schoonheid. Problemen moet je bij 
hun wortels aanpakken. 

Dat soort verhalen daar hou ik 
van. De dichter kon ze prachtig ver-
tellen. Soms konden we zo opgaan 
in verhalen dat er voor de werkelijk-
heid geen tijd meer overbleef. 

Er is een verhaal, zei de dichter, 
dat zegt dat toen de mens nog kon 
spreken met zijn ziel hij op een dag 
zijn ziel vroeg wat eigenlijk de liefde 
is. 

De liefde..., begon de ziel, maar ze 
kreeg het niet gezegd. Ze bleef spra-
keloos. En dat zwijgen duurt nog 
voort. Zodat de mensen van nu niet 
eens meer weten dat de ziel ooit 
heeft gesproken. Maar om de men-
sen toch een aanduiding te geven van 
wat de liefde is, schonk de ziel een 
klein beetje liefde aan de bloemen. 
Sindsdien hebben alle bloemen een 
geur. 

Ik heb bloemen leren kennen op 
het kerkhof, zei ik. 

Ik bij ons thuis op het behang, zei 
hij. 

Dat heeft onze relatie tot bloe-
men blijvend bepaa ld . Voor de 
dichter bestonden ze vooral op pa-
pier. Voor mij waren ze tastbaarder 
dan de dood. 

De historicus had tot 's nachts ge-
werkt aan een wetenschappelijk ar-
tikel. Toen ik 's middags bij hem 
aanklopte, was hij net uit bed. Hij 
vertelde mij waarover het artikel 
handelde. Ik begreep er niet veel 
van. Het ging over de archeologie 
van de liefde. Over de mogelijkheid 
om in het heden sporen terug te vin-
den van een liefde die pakweg drie-
duizend jaar geleden had gebloeid. 

Het waren allemaal hypothesen 
die hij formuleerde en hij had er nog 
geen onderzoek naar verricht, maar 
hij had tenminste de idee aan de 
orde gesteld. Hij glunderde. Hij 
wou er een glas op drinken. Had al 
een fles wijn in een handdoek gewik-
keld. 

Ik had een kurketrekker meege-
bracht. 

Het is gek. zei hij, maar het is alsof 
ik je al jaren ken. 

Bijna had hij eeuwen gezegd. 
Weet je waarnaar ik het meest 

nieuwsgierig was, toen ik je voor 't 
eerst z a g ? Naar je stem. Ik had het 
doodjammer gevonden, had je doof-
stom geweest. 

Ik ook, zei ik. 
Weet je, liefde begint op een af-

stand. De kiem ervan ligt altijd in 
het oor of in het oog. De stem of de 
blik vertellen het eerst van de liefde. 
Daarna volgen de aanraking, het rui-
ken van de geliefde en tenslotte het 
proeven ervan. Maar mijn geliefde 
heeft nooit een woord tot me ge-
sproken of me aangekeken. Daar-
door kon onze liefde nooit beginnen. 
Daarom ben ik blij dat ik jou heb 
ontmoet. 

Hij keek me aan als een school-
jongen. Een beetje vroegrijp mis-
schien. 

Op onze gezondheid, zei ik. 
De rest van hel gesprek herinner 

ik mij niet meer . Ik weet alleen dat 
we op zeker ogenblik in bed terecht-
kwamen zonder dat ons dat moeite 
had gekost. Wat we dan deden, had-

den we in drie minuten achter de 
rug. Dus de namiddag was nog lang 
niet om. 

De historicus leek nu pas echt een 
schooljongen. Hij had er de hik van 
gekregen. Ik moest daar schaamte-
loos 0111 lachen, terwijl hij zich alle 
moeite getrooste om voor te wenden 
dat het door de wijn kwam. 

Hij stelde voor 0111 nog iels te gaan 
eten. Ik stemde toe. In mijn hotel 
stond mijn valies al klaar. En hoewel 
die nog lang niet vol zat, zou ik de 
resterende uren ginder nooit mee-
nemen. 

Ik liet mij verwennen door een 
gekke ouwe man. Ik wond hem op 
en hij mocht me. Wat kon het leven 
me op dat moment meer bieden ? 

In het restaurant deed iedereen 
zijn best 0111 het ons naar onze zin te 
maken. De uitbaters van de zaak -
een Europees paar - die ons welkom 
heetten en ons een plaats op het met 
palmblaren overdekte terras aanbe-
volen, de kelner die ons ondanks zijn 
stijve pak met akrobatische handig-
heid bediende, de gebakken maanvis 
die pruttelend tussen het exotische 
fruit op een enorme houten schotel 
op onze tafel werd gezet : ze waren 
allen zeer voorkomend. Misschien 
omdat we de enige klanten waren. 

Op het muurtje rond het terras 
zat een aapje. Tussen het muurt je 
en het aapje zat een ketting. Het 
aapje glimlachte naar me. 

Kunnen aapjes glimlachen ? 
Nee, meende de historicus, want 

de mens stamt af van de aap, niet de 
aap van de mens. 

Op dat ogenblik leek me dat een 
logische verklaring. 

De oude Egyptenaren hielden van 
apen. Ze hielden ze als huisdieren. 
De schooljongen was weer een ge-
leerde geworden. 

Prinses Wadzjitahwere had een 
aapje. 

En de geleerde had geen last van 
de hik. 

Het was haar lievelingsdier. Ze 
hield van zijn grimassen. Omdat er 
toen nog geen film bestond, moest 
het aapje haar met zijn beweeglijke 
gezicht het gelaat van haar geliefde 
tonen telkens die afwezig was en zij 
naar hem verlangde. Het aapje ver-
stond die kunst als geen ander, al-
leen kon hij hem nooit tonen terwijl 
hij glimlachte. Op de duur herinner-
de prinses Wadzjitahwere zich haar 
geliefde niet meer als iemand die 
haar gl imlachend aankeek . Dat 
heeft zonder twijfel bijgedragen tot 
haar besluit om te sterven. Ik zal je 
een exemplaar van mijn studie op-
sturen. 

Maar het aapje dat daar op het 
terrasmuurtje zat, glimlachte wel de-
gelijk naar me. 

Ik glimlachte terug. Misschien 
waren dit metafysische letteren. 

Ik gaf de historicus mijn adres, 
maar toen hij mijn telefoonnummer 
vroeg, verzon ik hem ter plaatse een 
reeks cijfers. 

Hij gaf mij zijn adres, maar ik 
schreef het niet op. 

Ik onthoLi het zo wel, zei ik. Hij 
was er niel gerust in. 

Toen we afscheid namen, was hij 
dronken. 

Ik heb er lang over nagedacht. 
Maar wat is lang in een kort leven ? 
Het leven is altijd te lang om kort en 
goed te zijn. 

Ik voel hoe mijn hart klopt in alle-
bei mijn borsten en met iedere slag 
het leven stukje bij beetje vermor-
zelt. 

Nu roemen mijn minnaars nog de 
kracht van mijn dijen. Met hun han-
den aan mijn borsten kneden ze het 
brood van de liefde. 

Omdat ik hou van de liefde moet 
ik afzien van één geliefde en heb ik 
mij vele minnaars gekozen. Ik spie-
gel mij aan vele gezichten en vele 
gezichten spiegelen zich aan het mij-
ne en altijd en door ieder oog kijkt 
de eenzaamheid ons aan. 

Ik kan niet alles willen als ik niel 
ook de dood kan willen. 

Vreugde smaakt het zoetst voor 
wie de bitterheid van de pijn nog op 
zijn lippen proeft. 

Toen ik thuiskwam, was de dich-
ter dood. 

Het is gek. maar een mens wordt 
meer getroffen door de dood van 
een ander, dan door zijn eigen dood. 

Moedig, hoe de dichter tot op het 
laatst de eindjes aan mekaar wist te 
knopen. 

Heeft het zin te praten als nie-
mand luistert, vroeg ik hem soms. 
En dan antwoordde hij : liet heeft 
net zoveel zin als zwijgen wanneer 
niemand luistert. 

Al wat er tot 1111 toe over het leven 
is gezegd en geschreven zijn : woor-
den. Korter kan ik het niet samen-
vatten. En al wat ik daaraan kan 
toevoegen zijn woorden. Anders ge-
zegd : ik herhaal de samenvatting. 

Dat noem ik logika. 
Maar daar schiet ik dus niks mee 

op. 
Allee 11 het zwijgen valt niet in 

woorden samen te vatten. Tenmin-
ste als het niet wordt uitgelegd. Al-
leen in wat verzwegen blijft, schuilt 
nog iets oorspronkelijks. Dat de 
dichter dat onder woorden wil bren-
gen is zijn drama. Wie echt het leven 
wil doorgronden moet wachten tot 
het zwijgen vanzelfsprekend wordt. 

Misschien is dat de dood. 
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