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Nu slaapt Toetanchamon verscheen oorspronkelijk in druk
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Voor Elke & Ineke

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Londen, maart 1939

Dag Howard,
Het berichtje stond enkele dagen geleden in de krant, op pagina 16. Ik zat net aan het ontbijt, toen
ik het onder ogen kreeg. Slechte gewoonte van me: de krant lezen terwijl ik aan het eten ben. Ik
had meteen geen honger meer
Wat is er met ons gebeurd, Howard? Waarom zijn wij op deze manier uit elkaar gegroeid?
Vanochtend, heel vroeg, ben ik naar je huis op Albert Court gereden. Een doodgewoon huisje in
een eindeloze rij, precies zoals alle andere. Een trap met vier treetjes, een klein tuintje. Er stond
nog een melkfles bij de voordeur.
Ik belde aan. De lucht was grijs van rook en nevel. Bijna meteen waren er voetstappen achter de
deur te horen, alsof er iemand op mij had gewacht. Je nichtje Phyllis deed de deur open.
'Lady Evelyn?'
'Ja.'
'Kom binnen.'
In je huis hing de geur van voorbije tijden. Ik kon me moeilijk voorstellen dat 'een held van de
natie' hier zijn laatste levensjaren had doorgebracht. Het dak lekte en de vloerbekleding had een
onbestemde kleur.
'Ga zitten,' wees Phyllis me je leunstoel aan.
'Dank je,' zei ik.
Nietszeggende woorden.
Ik keek naar het behangpapier, dat hier en daar was losgekomen of gescheurd. Er zaten ook
vochtvlekken op. Ik voelde me schuldig. Eindelijk was ik dan toch op bezoek gekomen, maar
weken, maanden, jaren te laat.
Phyllis keek me ongemakkelijk aan, het hoofd een beetje schuin.
Leuk meisje, Phyllis. Gelukkig heeft zij voor je gezorgd. Ik had haar al gezien in de kerk en op het
kerkhof. Er waren maar een handvol mensen komen opdagen, en alleen zij kwam me bekend voor.
Het hield niet op met regenen.
Aan je graf maakte de dominee het dan ook zo kort mogelijk. 'Howard Carter,' kraakte zijn stem
de stilte, 'beroemd geworden door de succesvolste en opwindendste periode in de geschiedenis
van de archeologie... '
Er waren geen hoogwaardigheidsbekleders komen opdagen, geen collega's, geen vrienden van
vroeger. Alleen je nichtje Phyllis, een paar vage kennissen en ik. Hoe heeft het toch zo ver kunnen
komen, Howard?
'... de ontdekking en het onderzoek van het graf van Toetanchamon ...' hoorde ik de dominee
leuteren.
Op mijn wangen vermengden de regendruppels zich met tranen. Ik heb echt van je gehouden,
Howard. Ik keek zo naar je op. Vader zei dat ik je 'oom' mocht noemen en ik noemde je 'oompje
Howard', maar in mijn dromen heette je 'lieveling'.
' ... het vinden van het graf was al een triomf,' ratelde de dominee de tekst af die op zijn papiertje
stond, 'maar dat het bovendien ongeschonden was, hadden de egyptologen niet durven dromen.'
Met een schok herkende ik die woorden. Hij had eenvoudig het berichtje uit de krant gescheurd.
De krant van 3 maart 1939, onder aan de lijst van de overledenen, pagina 16:
Koningsgraven waren immers maar al te vaak ten prooi gevallen aan dieven. De ontdekking bracht
de hele beschaafde wereld meer in beroering dan enig ander archeologisch succes ooit...
Maar waar was die hele beschaafde wereld nu?
Waren de ministers en al die andere belangrijke lui bang voor de vloek?
Ik kende de tekst haast uit mijn hoofd. Het papiertje zat verfrommeld in mijn handtas.

Ik voel me zo verward, Howard. Het valt me moeilijk mijn gedachten te ordenen. Beelden
dwarrelen door elkaar. Je armemensenkist, je armemensengraf ... en de sarcofagen, de gouden
schrijnen in het koningsgraf van Toetanchamon. Mijn vader, ijlend over de vogel Nechbet ... en de
vogel op de tak van de beuk waaronder je werd begraven. De vogel die de regen uit zijn veren
schudde, me daarbij grimmig aankeek en ten slotte een vrolijk wijsje zong. Een danklied voor de
lente of ...?
Ach, dwaasheid! Ik ben een volwassen vrouw die niet gelooft in vervloekingen.
*
Toen ik het kerkhof verliet en in de richting van mijn taxi stapte, kwam Phyllis naast mij lopen.
'Bent u Lady Evelyn?' vroeg ze bedeesd.
'Ja,' zei ik.
'Oom Howard had het vaak over u.'
De manier waarop ze je naam uitsprak... Oom Howard. Precies zo sprak ik jou aan, jaren geleden,
als jong meisje. Met dezelfde mengeling van vertedering, ontzag, warmte.
'Hij heeft me opgedragen u te vertellen dat... dat hij een doos voor u heeft klaargezet.'
'Een doos?'
'Als hij overleed, moest ik u die doos bezorgen.'
'Ik zal ze morgen komen ophalen.'
En zo ben ik vanochtend, heel vroeg, naar je huis gereden.
Phyllis schonk een kopje thee voor me in. Ik keek naar de stapel boeken in de hoek, de
rondslingerende papiertjes op de vensterbank, een haastig neergekrabbeld briefje op de tafel.
Jouw handschrift zou ik uit duizenden herkennen.
Alles hier stemde me triest: de foto's op de schoorsteen – jij, vader en ik –, de plattegrond van het
koningsgraf aan de muur, de kaart van Egypte. Alsof je daarmee de sfeer van betere tijden wilde
oproepen en vasthouden.
De zachte stem van Phyllis deed me opschrikken uit mijn overpeinzingen: 'Zullen we dan maar?'
Ik knikte.
Ze stak een petroleumlamp aan en wenkte me haar te volgen.
'Aan het eind gedroeg hij zich soms heel eigenaardig,' zei ze. 'Hij wilde bijvoorbeeld alleen nog
maar in de kelder werken.'
Ze opende de kelderdeur.
'In de kelder?'
'Hij kon het daglicht niet meer verdragen,’ beweerde hij.'
'Had hij soms... nachtmerries?'
'Dat ook.'
'Over een vogel?'
'Een grote vogel, ja. In de kelder was hij veilig voor die vogel.'
Ze schudde het hoofd en begon de trap af te lopen. Er stond water in de kelder. Ordeloos lagen en
stonden allerlei boeken, documenten, paperassen en kaarten opgestapeld in kasten die tegen de
vier muren van het kille, naargeestige vertrek leunden. De kasten en het papier waren bedekt met
een laagje schimmel.
'En hier wérkte hij?' vroeg ik ongelovig.
'Nou ja, de laatste maanden niet meer. Vroeger was het hier wel een beetje... gezelliger.'
Over een openstaande kastdeur hing nog een jas van jou. Er zat wit, pluizig spul op. Uit een van de
zakken stak een pijp.
In Egypte heb je een half mensenleven doorgebracht in grafkelders van eeuwen geleden gestorven
koningen. En hier, in je huis op Albert Court, in het hartje van Londen, heb je je uiteindelijk

teruggetrokken op een plek die had kunnen doorgaan voor je eigen grafkelder. Begraven met je
verzamelde schatten, je rijkdommen, je vervlogen dromen. Weggestopt voor de mensen van de
werkelijke wereld, beveiligd tegen rovers en grafschenners.
Hoewel het op het eerste gezicht een krankzinnige gedachte leek, was het algauw geen kunst meer
om me jou hier voor te stellen. In mijn verbeelding zag ik je snuffelen in een van die dikke mappen,
aan dat tafeltje met de half vergane poten.
'Ik heb er duizenden keren op aangedrongen dat hij al die notities en fiches zou uitwerken tot een
belangrijke wetenschappelijke publicatie,' zei Phyllis gedempt. 'Maar hij had er de kracht, de moed
en het geld niet meer voor. Hebt u zijn boeken gelezen?'
'Over de ontruimingswerkzaamheden?'
'Mmm.'
'Natuurlijk,' zei ik.
'Ze waren zijn enige bron van inkomsten tijdens zijn laatste levensjaren.'
Bespeurde ik daar een licht verwijt in haar stem?
Maar ze had gelijk. Ik heb je niet geholpen. Ik heb je in de steek gelaten.
En je boeken?
De geleerden lachten erom, want je had ze voor een breed publiek geschreven en dus waren ze
onwetenschappelijk. Dat 'brede publiek' was dan weer teleurgesteld omdat je het uitsluitend over
de inhoud van het graf had en niet dieper inging op persoonlijke bijzonderheden of de vloek van
de farao.
Ik weet het wel, Howard. Ik weet dat dit alles je verbitterde, je tot een nog eenzamer man maakte
dan je al was geweest. Maar had ik dat echt kunnen verhelpen? Het publiek is hardvochtig, het
vergeet snel. En jij, verblind door je eerzucht en druk bezig roem te vergaren, verloor de rest uit
het oog. Mij, de vloek en het feit dat de man in de straat altijd nieuwe sensaties zoekt.
Heel je leven was erop gericht die ene ‘ontdekking van de eeuw' te doen. Toen je dat daadwerkelijk
had gedaan, genoot je met volle teugen. Maar je besefte niet dat er algauw een tweede 'ontdekking
van de eeuw' zou volgen, die jou uit de belangstelling zou duwen. En een derde, een vierde.. .
Op je werktafel stond de doos die je daar voor mij had neergezet.
'Maak maar open,' zei Phyllis.
Er lag een papiertje op. Voor Evelyn, had je erop geschreven.
In de doos zaten de brieven die je me ooit had geschreven, maar die je nooit had verstuurd.
Aantekeningen die niemand onder ogen had gekregen.
Phyllis erfde je huis omdat ze tijdens je laatste jaren voor jou had gezorgd. Dat is goed zo.
Mij liet je je herinneringen na.
Voor Evelyn.
‘Wie de naam van de doden uitspreekt, brengt hen weer tot leven.’ Het is een oude Egyptische
spreuk, die we in het graf van Toetanchamon vonden. Jij hebt zijn naam uitgesproken, Howard, en
de farao is tot leven gekomen in de gedaante van de wrekende vogel Nechbet. Of misschien alleen
maar in de gedaante van een nachtmerrie. Een schuldgevoel dat je langzaam maar zeker wurgt,
zoals de koninklijke cobra ooit je kanarietje wurgde.
Wees gerust, ik zal je naam blijven uitspreken, telkens weer. Al die jaren is er geen dag
voorbijgegaan zonder dat ik je naam uitsprak, onhoorbaar soms, alleen voor mij. Diep in mij ben
je nooit gestorven, Howard.
*
In de nacht die volgde op je begrafenis, droomde ik weer van de vogel Nechbet. Rustig wachtte hij
de avond af, wachtte hij tot alle mensen sliepen. Toen pas kwam hij te voorschijn uit zijn graftombe
in het gloeiende zand van de woestijn.

Hij richtte zich in zijn volle lengte op – half vogel, half mens. Aarzelend, stram nog, sloegen zijn
machtige vleugels enkele keren op en neer. Het klonk als zweepslagen.
Toen gingen ze plotseling sneller bewegen, tot ze een ronkend geluid maakten, als van de motor
van een vliegtuig. Ten slotte waren de vleugels zelf niet meer te onderscheiden, zo snel sloeg hij
ze op en neer, in één witte flikkering – propellers van een tweedekker.
Wie hem in het gelige maanlicht opmerkte, kon zien dat het linnen waarmee hij was
gemummificeerd, losgelaten had. Zijn veren bezaten een glanzende groene kleur. In zijn kop zaten
geen oren, maar wel twee facetogen die blonken als gruwelijke diamanten. Uit zijn geschubde bek
slingerde een gevorkte slangentong heen en weer, sissend, vuur spuwend. De vlam van de
woestijn...
Zo vloog de vogel Nechbet door de nacht, over zeeën, bergen en dalen, over de landen van Europa,
over het Kanaal, over de huizen van Londen ten slotte.
Zo kwam de vogel Nechbet naar mij.
Het was heet in mijn slaapkamer. Ik zweette hevig, maar niet alleen omdat het zo warm was. Het
raam van mijn slaapkamer stond open, er zat een hor voor om de muggen buiten te houden. Op
een nachtelijk bezoek van de vogel Nechbet had mijn kamermeisje niet gerekend.
Ik hoorde hem naderen. Dat afgrijselijke ronken ook! Hoorden de andere mensen het dan niet?
Waarom werden zij niet wakker?
Hij had mijn raam nu bereikt. Roerloos bleef hij in de lucht hangen. Alleen zijn machtige vleugels
bewogen met een razende snelheid op en neer. Mijn trommelvliezen dreigden te barsten. Een
walmende stank greep me naar de keel.
Gewoonlijk flitste de vlam van de woestijn nu uit de geschubde bek van de vogel Nechbet, in de
richting van de hor die telkens weer verpulverd werd. Gewoonlijk, zeg ik, omdat ik deze
nachtmerrie zo vaak heb gehad.
Maar niets van dat alles gebeurde nu. De kraaloogjes van de vogel flikkerden zelfs niet boosaardig.
Ze keken alleen maar treurig.
Treurig en tevreden, kan dat?

Het kasteel van Highclere
1907-1939

De weken die op het overlijden van mijn oude vriend Howard Carter volgden, bracht ik door in
het kasteel van Highclere, waar mijn broer nu woont. Hier werd ik geboren, hier groeide ik op.
Verzonken in herinneringen maakte ik lange wandelingen door het park en langs de vijver.
Urenlang zat ik mijmerend onder de geurende ceders uit Libanon, die mijn vader had meegebracht
van zijn verre reizen.
Voor de rest getuigt hier maar weinig meer van het roemrijke verleden van mijn vader, de vijfde
graaf van Carnarvon. Alleen de oude boeken in de bibliotheek, de onschatbare schilderijen en de
zeldzame meubels wijzen nog op zijn passie voor antieke voorwerpen. Zo staan in de bibliotheek
het bureau en de leunstoel die eens toebehoorden aan Napoleon in zijn verbanningsoord, het
eiland Elba. Op de armleuningen van de stoel kun je nog altijd de krassen zien die de keizer er van
de zenuwen met zijn nagels had aangebracht.
Maar nergens is er nog een spoor te vinden van de fabelachtige verzameling antiek die mijn vader
sinds 1907 begon aan te leggen. Na zijn dood was het de wens van mijn moeder dat alle antiek
verkocht zou worden, bij voorkeur ver weg, aan de overkant van de Atlantische Oceaan
bijvoorbeeld. Het British Museum kreeg niks en in Highclere Castle doet geen enkel voorwerp,
geen enkele foto of kaart meer denken aan het land van de farao's. Alleen in mijn herinnering zijn
ze hier nog te bezichtigen.
*
Toen Howard Carter voor het eerst naar Highclere Castle kwam, was hij al een jongeman en ik nog
een peuter. Wat wist ik toen van hem? Weinig of niks. Pas veel later zou meneer Carter 'oom
Howard' worden, en nog later 'lieve Howard'.
En wat weet ik nu van hem?
Niet veel meer dan toen. We kwamen uit verschillende werelden. Hoewel we allebei in Engeland
geboren waren, dacht ik wel eens dat hij jarenlang op een andere planeet had gewoond.
Had hij mij ook daarom die brieven nagelaten? Om me duidelijk te maken dat er meer was dat ons
bond dan ik altijd had gedacht?
*
Lieve Evelyn,
Je hoeft je niets te verwijten. Dat wij niet tot het einde bij elkaar gebleven zijn, heeft evenveel
met jou als met mij te maken. Het heeft zelfs met mijn gezondheid te maken, denk ik, waarmee ik als
kind vaak gesukkeld heb. Toen ik zeven werd, vond mijn moeder dat ik naar school moest, maar mijn
vader oordeelde dat ik daarvoor veel te zwak was. Later heb ik die zwakke gezondheid als het ware
willen uitdagen door op zeventienjarige leeftijd naar Caïro te reizen. Nog later, al die jaren in Egypte
en in de tombe van de farao, wilde ik mezelf bewijzen dat er helemaal niets aan de hand was. Dat ik
kerngezond was en blijven zou. Ik moest sterker zijn dan de vloek, Evelyn. Ik zou alles overleven.
Je hebt er geen idee van hoe het was om op te groeien in een gezin als het onze. Mijn ouders
stelden alles in het werk om deftiger te lijken dan ze in werkelijkheid waren. Jou zal dit waarschijnlijk
belachelijk lijken. Jij bent immers geboren als de dochter van een heuse lord. Maar voor ons was het
een probleem. Zo werd er bijvoorbeeld een huisonderwijzer aangesteld voor de ziekelijke kleine
Howard, wat veel te hoge uitgaven meebracht voor het gezin. Ik mocht ook niet met andere jongens
van mijn leeftijd ravotten.
'Allemaal ongemanierde straat jochies,’ beweerde mijn moeder.
Waarschijnlijk had het werk van mijn vader hiermee te maken. Hij schilderde dieren en kwam
behoorlijk maar niet overdreven goed aan de kost. In die tijd was fotograferen nog erg duur, vandaar

dat de lords hun raspaarden lieten schilderen, om de schilderijen daarna ter herinnering voor het
nageslacht aan de muur te hangen. Op die manier kwam mijn eenvoudige vader voortdurend in
contact met mensen 'van jouw stand'.
Je hebt vaak om mijn kleren gelachen, niet? Jouw vader had een broertje dood aan deftige
kleren. Een lord kan het zich veroorloven er slordig bij te lopen. 'Zonderlinge kerel,’ lacht men dan.
'Sympathieke knul!' Maar als een gewoon man er slordig bij loopt, vinden weldenkende mensen het
alleen maar vies. Daarom droeg ik altijd een piekfijn driedelig pak met een vlinderdas; daarom waren
mijn gleufhoed en ik onafscheidelijk.
Omdat ik niet met de andere straatjongens mocht spelen, bracht ik uren door bij de dieren die
mijn vader moest schilderen. Ik begon ze zelf te tekenen, overigens niet onverdienstelijk. Dit zorgde
ervoor dat ik uiteindelijk als tekenaar bij een archeologische vereniging in dienst kon. Denk dus niet
dat ik mijn afkomst verloochen of dat ik kwaad ben op mijn ouders, want zonder hen zou ik nooit als
archeoloog naar Egypte gegaan zijn. En daar waren het de inspanningen van die simpele én
overijverige Carter die ten slotte vruchten afwierpen, niet die van je vader. Je vader betaalde mij
alleen maar.
*
De deftige en overijverige Howard maakte bij die archeologische vereniging snel promotie. Onder
de hoede van de ervaren archeoloog Flinders Petrie deed hij een aantal interessante ontdekkingen.
's Nachts, als het gehuil van de honden weerkaatste tegen de rotsen van Tell-el-Amarna, voelde
hij zich soms een ontdekkingsreiziger die een verloren wereld op het spoor kwam. Onder de
dekens van zijn veldbed huiverde hij dan van de plotselinge kou na de overweldigende hitte van
de dag. Wanneer hij opnieuw insliep, droomde hij dat hij met een schetsblok in de hand door een
of andere spookstad dwaalde. Tussen de afgebrokkelde muren hoorde hij stemmen, flarden van
gesprekken. Bij de resten van een zuil kwamen gedaanten tot leven die hem aanstaarden.
'Is er iets mooiers, Evelyn,' zou hij me vele jaren later vragen, 'dan in dat stoffige verleden rond te
wroeten om het letterlijk tot leven te brengen? Is er iets opwindenders dan een kruik uit de grond
te halen die drieduizend jaar door geen hand meer vastgehouden werd?'
Eerst zocht hij in dienst van een adellijke heer naar kunstvoorwerpen uit het verleden die het
kasteel van de heer in kwestie konden opvrolijken. Langzaam maar zeker begon het verleden zelf
hem te fascineren.
Ik weet dat zijn bedoelingen, zeker in het begin, eerlijk waren. Maar over zijn collega's had de
jonge Howard zo zijn twijfels...
*
Lieve Evelyn,
Overal kwamen ze vandaan. Uit Engeland en Frankrijk, uit Duitsland, Italië en zelfs uit de
Verenigde Staten. Sommigen waren schatrijk, anderen straatarm. Allemaal leden ze aan goudkoorts.
Ze wilden hoe dan ook schatten ontdekken.
Helers, zwendelaars en zwarthandelaren in overvloed. De armen trachtten zich met de
schatten te verrijken, de rijken beschouwden ze veeleer als trofeeën waarmee ze hun vrienden
konden verbazen. En dan had je nog kerels zoals je vader, die archeologie als hobby hadden gekozen.
Rijke lords die zich in plaats van met een verzameling postzegels bezighielden met archeologische
vondsten. Om hun verzameling uit te breiden huurden ze een archeoloog, een professor.
Heb jij ooit geweten hoeveel zo'n archeoloog kostte, Evelyn? Natuurlijk niet. Geldzaken

interesseerden jou niet.
Enkele honderden ponden per jaar.
Een arbeider die een hele dag volle manden puin versjouwde, verdiende een piaster. Daar kon
je twintig eieren mee kopen.
Kinderen kregen de helft. Tien eieren.
De opgravingen waren dus alleen maar zo duur omdat de voorname heer en zijn dame, die ze
bekostigden, uit Engeland of Amerika naar Egypte kwamen telkens als er een belangrijke ontdekking
werd gedaan. Omdat ze dan logeerden in een peperduur hotel in Luxor.
In de winter van 1902-1903 werd de bovenloop van de Nijl bezocht door een zekere Theodore
Davis, een Amerikaans toerist. Howard kampte met financiële problemen en trachtte Davis warm
te maken voor een nieuw project: het onderzoek van Biban-el-Moeloek, beter bekend als het Dal
der Koningen, op de westelijke oever van de Nijl. Van de meer dan driehonderd farao's die
gedurende een paar duizenden jaren voor Christus over Oud-Egypte hadden geregeerd, waren er
maar een zeventigtal teruggevonden in hun graftombes. Er was dus nog werk aan de winkel.
Davis stemde erin toe een volgend werkseizoen van Howard Carter te financieren en zo ontdekte
Carter de graftombe van Toetmosis IV. Later zou hij nog die van koningin Hatsjepsoet en de
ketterkoning Ichnaton op het spoor komen, om er maar een paar te noemen.
Howard werd langzamerhand her en der op de thee gevraagd. Men nodigde hem uit voor recepties
in Luxor en Caïro. Maar de zwijgzame, bescheiden jongeman van eenvoudige komaf voelde zich
daar niet op zijn plaats.
Zijn afkeer van party's zou ik later delen. Het was een van de dingen waarin we elkaar vonden. Ik
kon me best voorstellen dat hij zich in het gezelschap van zakenlui, ambtenaren en welgestelde
toeristen weinig op zijn gemak voelde en droomde van zijn Dal der Koningen.
Op een vreemde manier ben ook ik van dat roodbruine gebergte gaan houden, dat het dal rond de
middag tot een ware broeikas maakte waar geen zuchtje wind stond. Als je niet bang was voor
spoken of geesten, kon je schuilen in de grotachtige, leeggeroofde galerijen, samen met de vossen,
de woestijnuilen en de vleermuizen.
Heeft Howard daar vaak een schuilplaats gezocht, op de vlucht voor de adellijke heren en dames
die hem belegerden? Ik vermoed van wel. Hij had nu eenmaal meer op met dieren dan met lords
en lady's.
In elk geval werden tijdens deze expedities voor het eerst voorwerpen gevonden met de naam
Toetanchamon erop. In 1907 werd een in de rotsen uitgehouwen ruimte ontdekt, die zoveel
voorwerpen bevatte met die naam op, dat Davis dacht de graftombe van Toetanchamon ontdekt
te hebben. Davis deed afstand van zijn opgravingsvergunning en keerde terug naar Amerika.
Howard was het niet met hem eens, maar had niet genoeg geld om het werk voort te zetten.
*
Toen ik pas was geboren, reed mijn vader in een van de allereerste automobielen door Duitsland
naar het zuiden, naar de Franse Rivièra, waar mijn moeder op hem wachtte. Toen hij moest
uitwijken voor twee ossenwagens, kwam hij met wagen en begeleider in een greppel terecht.
De man die bij hem zat, werd in een dennenbos geslingerd, maar kwam er met enkele
oppervlakkige verwondingen af. Mijn vader lag onder de automobiel in de zachte modder, op de
bodem van de greppel te stikken. Terwijl hij om hulp schreeuwde, begon zijn gezel vertwijfeld de
modder weg te scheppen. Uiteindelijk slaagde hij erin mijn vader te bevrijden. Door de opgelopen
verwondingen waren zijn longen aangetast, zodat de dokters hem de raad gaven de winters
voortaan in het buitenland door te brengen. Zo maakten wij onze eerste reis naar Egypte.
In mijn herinneringen dwarrelt een gesprek rond. Ik weet niet meer precies waar of wanneer het

werd gevoerd – waarschijnlijk was ik toen ook te klein om het te begrijpen. Maar hoewel ik mij de
persoon met wie mijn vader praatte niet meer voor de geest kan halen, weet ik nog haarscherp
wat er toen werd besproken.
'Vertelt u mij eens,' hoor ik mijn vader zeggen. 'Hoe zou ik volgens u mijn tijd dan wel nuttig
kunnen besteden?'
'Hebt u al aan archeologie gedacht, Lord Carnarvon?' 'Archeologie?’
'Oudheidkunde, ja.'
'Een boeiend onderwerp, zeker... maar ik weet er niets van.'
'U bent toch een verwoed verzamelaar van antiek, heb ik begrepen?'
'Ja, maar voor de rest. . . '
'Misschien zou u een Engelsman in dienst kunnen nemen die alles van het onderwerp weet. Een
erg betrouwbare en begaafde kerel, die op dit ogenblik werkloos is. U zou hem kunnen helpen en
adviseren. Wat dacht u van Howard Carter?'
'Ik heb die naam nog nooit gehoord... '
'Geen probleem, ik stel hem een dezer dagen wel aan u voor.'
Het duurde nog een hele tijd voor ik Howard in levenden lijve ontmoette. Mijn vader bood hem
een contract aan, Howard hapte toe en daarop onderhandelden zij samen met de Egyptische
regering om de vergunning van Theodore Davis over te nemen.
Pas toen ze voor de tombe van Toetanchamon stonden, heb ik begrepen wat voor een vreemd
team ze eigenlijk vormden. Mijn schatrijke, levenslustige papa met zijn hobby en de onbemiddelde, zwijgzame, bloedernstige Howard. Ze hadden elkaar nodig, maar geschiedschrijvers
hebben het verkeerd voor wanneer ze hen voorstellen als vrienden. Papa gaf in één enkele dag
soms een bedrag uit waar Howard een vol jaar van had kunnen leven, om maar iets te zeggen.
Papa was een charmant man, daar niet van. Hij had veel gevoel voor humor, kon met iedereen
opschieten. Maar hij was en bleef nu eenmaal de baas van Howard. De expert in de archeologie
was dus gehoorzaamheid verschuldigd aan een opdrachtgever die weinig of niets over het
onderwerp wist...
Het zoeken naar een van de laatste niet-ontdekte graftombes in de Vallei der Koningen nam meer
dan tien jaar in beslag. Ik groeide als het ware op met die zoektocht, leefde op mijn manier mee
met hun tegenslagen, deelde hun dromen.
Als ik eenmaal een lady was geworden, dat stond voor mij als een paal boven water, zou ik ook
archeologe worden. Daarom probeerde ik nu in het uitgestrekte park van Highclere Castle alvast
ervaring op te doen.
Zo liet ik in het tuinhuisje wel eens stukjes papier weken in de pot koude koffie die de tuinman
daar had staan. Daarna legde ik die vodjes te drogen in de zon. Eigenlijk diende de koffie om er
oudbakken brood in te weken, als voer voor de kippen. Maar ik hield het bij stukken ongelijnd
papier waar ik in hiërogliefenschrift een of andere koninklijke boodschap op neerpende, waarvan
alleen ik wist wat ze betekende en die ik dan bijvoorbeeld als volgt vertaalde:
Ik ben Uw echtgenote, Verhevene, verlaat mij niet!
Schone reiziger, vertrek niet naar het land der eeuwigheid!
Was ik toen al verliefd op Howard Carter, mijn 'schone reiziger'? Was ik, een adellijk meisje van
twaalf, toen al verliefd op die zwijgzame man van middelbare leeftijd, met zijn borstelige, donkere
wenkbrauwen en zijn keurig onderhouden snor? Met zijn forse, wilskrachtige kin en zijn eeltige
handen?
Met een oud potlood, in grote hanenpoten met veel tierelantijnen, schreef ik mijn boodschappen
neer in mijn hoogsteigen hiërogliefenschrift. De randen van het papier liet ik verkolen. Als het
document' een paar dagen geweekt had en daarna te drogen was gelegd, had het een bruine kleur

gekregen, die het samen met de veraste randen iets antieks gaf. Vervolgens stak ik dit uittreksel
uit het Egyptische Dodenboek of wat dan ook in een leeg sigarenkistje van mijn vader. Dat kistje
had ik ook al even in een vuurtje gehouden. Het papier had ik eraf gescheurd of geweekt. Het kistje
met inhoud deponeerde ik plechtig in een diepe put, die ik eigenhandig achter in het park
gegraven had.
'Maar dat is toch geen werk voor een kleine lady!' berispte de tuinman me vriendelijk.
'Poeh!' haalde ik de schouders op, om daarna duchtig verder te graven.
Ik liet het kistje enkele weken liggen, opdat het aangevreten zou worden door het vocht en de
wormen. Wanneer ik de tijd rijp achtte, ging ik, vergezeld van mijn broer en met een spade in de
hand, naar de bewuste plek in het park. Zogezegd om een vijvertje te graven waarin mijn broer
kon experimenteren met kikkerdril of zo, maar in werkelijkheid natuurlijk om 'heel toevallig' op
dat geheimzinnige kistje te stuiten.
Zelf was ik altijd erg benieuwd om te zien hoe het erbij zou liggen, na die enkele weken onder de
grond. Mijn broer vond het meestal maar niks. Erger nog, met een paar goed gekozen woorden
boorde hij mijn grootse ontdekking figuurlijk de grond weer in. Maar al wist ik dat het een
vervalsing was die ik bovendien zelf gemaakt had, toch vond ik de hele bedoening altijd erg
spannend. Waarom wist ik niet goed. Omdat er iets gebeurde in het donker, onder de grond?
Omdat iets dat zo lang verborgen was geweest ondertussen een geheim leven had geleid en ons
van dat mysterieuze bestaan in het duister iets zou meedelen?
*
Mijn vader heette voluit George Edward Stanhope Molyneux Herbert, maar kennissen noemden
hem 'Lord Porchester' en vrienden eenvoudig 'Porchy', net zoals mijn broer. Die bijnaam had hij
eigenlijk te danken aan zijn moeder, die net als ik Evelyn heette. Zij was de enige dochter van de
achtenswaardige graaf van Chesterfield, Porchester. Zolang papa's vader leefde, mocht alleen hij
die titel dragen. Pas na de dood van zijn vader werd papa de graaf van Carnarvon. Maar voor zijn
vrienden bleef hij Porchy.
De kleren die Porchy droeg, vielen alleen op door het feit dat hij ze áltijd droeg, overal. In onze
familie deed het verhaal de ronde dat hij de laatste keer een nieuw pak had gekocht voor zijn
trouwdag. Zodra hij terug was op Highclere Castle, had hij het echter alweer geruild voor zijn oude,
vertrouwde tweedpak.
Van de oorlogsjaren 1914-1918 herinner ik me vooral nog dat we allemaal verschrikkelijk
ongerust waren over mijn broer Henry, die in India gelegerd was. Toen hij in 1916 vertrok, vroeg
hij mijn vader goed te zorgen voor Susie, zijn kleine foxterriër.
'Natuurlijk,' zei mijn vader rustig, 'dat spreekt vanzelf.'
Een stoere kerel was hij, die papa van me, soms op het norse af. Maar tegelijk had hij een klein,
week hartje. Toen Henry inscheepte naar India en hij Susie onder onze hoede achterliet, kreeg
mijn vader plotseling last van een hardnekkige druipneus, die hij voortdurend moest snuiten.
Je mocht in die dagen als lord best een beetje zonderling gekleed door het leven gaan.
Buitenissigheden waren zelfs ons koningshuis niet vreemd. Maar er waren dingen die in alle
omstandigheden taboe bleven. Gevoelens liet een man van aanzien hoogst zelden zien; alleen als
het echt niet anders kon. Vaak leverde dat ronduit belachelijke situaties op.
Toen Susie tijdens een bezoek aan Londen door een taxi werd overreden, kon haar leven alleen
gered worden door de amputatie van een voorpoot. Papa was de wanhoop nabij.
Gelukkig had Susie niet al te veel last van de handicap. Ze werd er alleen maar dikker door, omdat
ze nu extra vertroeteld werd en zich voor de rest niet meer het hart uit het lijf kon hollen. Ik denk
dat ze een heel plezierig leven had, daar in haar mand aan het voeteneind van het bed van mijn
ouders.

Terwijl Howard Carter op post bleef in zijn huis langs de weg naar het Dal der Koningen, voelde
mijn vader zich niet goed in zijn vel omdat hij niet actief kon deelnemen aan de oorlog. Zijn slechte
gezondheid liet dat niet toe. Omdat hij een levensmiddelenschaarste verwachtte, trof hij dan maar
voorbereidingen om de tweehonderdvijftig mensen van Highclere van voedsel te kunnen blijven
voorzien.
Mijn moeder, Lady Almina, richtte een ziekenhuis op bij Highclere Castle. Dat ziekenhuis moest
algauw naar Londen verhuisd worden omdat wij nu eenmaal niet de beste geneeskundige
verzorging konden garanderen. Moeder volgde. Grappig was dat een van de eerste patiënten die
naar het nieuwe ziekenhuis werden vervoerd, papa was. Buikvliesontsteking.
'U had geen drie kwartier later moeten aankomen,' zei de dokter. 'Of het was afgelopen geweest
met Lord Carnarvon.’
'Dat denkt u maar,' lachte papa groen. 'De pijn was veel te erg om eraan dood te gaan!'
Het was in die periode dat ik de onafscheidelijke metgezellin van mijn vader werd. De Eerste
Wereldoorlog had hem erg geschokt en het werk van Howard in Egypte leek geen vruchten meer
af te werpen.
'Het heeft geen zin om nog een nieuwe graafvergunning aan te vragen voor verder onderzoek in
het Dal,' mopperde hij. 'Carter heeft er elke vierkante meter van omgeploegd.’
Toch zette Howard zijn werk in de vallei voort. Hij zocht nu in de buurt van het graf van Ramses
VI. Als er nog iets te vinden was, moest het daar zijn.

