
restaurant had een stemmig terras 
met palmbomen en we hadden een 
mooi uitzicht o p d e oceaan. Met een 
vissersboot die naar ons wuifde met 
zijn zeil. 

De palmbomen wuifden terug. 
Bij zo'n ontbijt is liet eten bijkom-

stig. maar liet was lekker en voed-
zaam. De historicus vertelde mij dat 
hij hier vaak op vakantie kwam. 
Soms wel drie keer op een jaar. En 
j i j ? 

Voor mij is dit de eerste keer. 
Dat je hier komt ? 
En dat ik op vakantie ga. 
Hij prees me dat ik meteen de 

beste bestemming had gekozen. 
Het was een aanbieding van liet 

reisbureau. 
Waar wil je naartoe, fleemden ze. 

Naar de zon ? 
Nee, naar de maan. 
Zij beschouwden dat als een grap-

je. 
Die ochtend dat ik het reisbureau 

binnenstapte, wist ik niet dat ik 's 
avonds al op een vliegtuig zou zitten. 

Ik had weinig bagage mee in een 
veel Ie grote valies. 

Toen ik de valies kocht, dacht ik 
dal ik de halve wereld zou nodig heb-
ben wanneer ik op de andere helft 
van de wereld aankwam. Maar toen 
ik mijn meeneeml i j s t j e ops te lde , 
drong het tot me door dat ik me de 
halve wereld niet kon veroorloven. 

Ik troostte mij met de gedachte 
dal als mijn hotelkamer wat te eng 
zou zijn, ik in mijn valies nog ruimte 
had. 

De historicus moest lachen om 
mijn verhaal. Hij lachte om alles die 
morgen. Blij dat hij me zag. Hij had 
al lang niet meer zo aan één stuk 
gepraat met een vrouw. 

O ja, hij was getrouwd geweest 
met een vrouw. O p een blauwe 
maandag. Maar op een goede vrij-
dag was ze ervandoor gegaan. Hij 
heeft nooit uitgezocht waarom. 

Het was in die tijd dal hij verliefd 
was geworden op Wadzjitahwere en 
aan zijn levenswerk was begonnen. 
Die s tudie was nu vol tooid. In 
Wadzjilahweres graf was de lijd blij-
ven stilstaan, maar elders in de we-
reld niet. Zijn studie stond o p c o m -
puler, zijn eigen vel was bijna perka-
ment geworden. Maar er stond nau-
welijks leven op le lezen. 

Na het ombijt gingen we naar hel 
strand. De historicus was bang van 
zoutwater en bleef in het zand zitten. 
Hij keek naar me terwijl ik zwom. Ik 
zwom drieduizend jaar terug in de 
lijd. Ik herkende nog alles : de blau-
we hemel en de zon die straalde als 
was hij gelukkig. Dat zal hij ook wel 
geweest zijn. Onder zijn goedkeu-
rend oog plukte een zeevalk een vis 
uit het water. De vis verdronk in de 
lucht. 

Leven en dood houden weinig re-
kening met elkaar. 

Ik waadde terug het strand op. 
De historicus stak mij een handdoek 
toe, maar de zon was hem voor en 
had mijn rug al gedroogd voor ik 
ging zilten. 

De schaduwen kropen in de krui-
nen van de pa lmbomen alsof de 
grond hen te heet werd. Dit keer 
zochten wij de koelie op van mijn 
hotelkamer. Er was geen wijn, maar 
wel een kurketrekker. En aan het 
plafond hing een ventilator. 

De historicus had nooit durven 
denken dat hij ooil met een meisje 
als Wadzjitahwere op de rand van 
een bed zou zitten, nippend aan een 
glas vers vruchtensap. 

Hij keek naar de vloer. 
Er is iets met mijn herinneringen. 
Er klonk vermoeidheid in zijn 

stem. Misschien was het de hitte. Ik 
knipte de ventilator aan. 

Ik heb er te weinig. Maar ik her-
inner me niet dat ik er meer zou 
moeten hebben. Dan overvalt mij 
de angst dat ik niet genoeg heb ge-
leefd. Dat ik al mijn kansen op meer 
herinneringen heb verkeken. 

De ventilator maaide de lucht in 
schijfjes. 

Dat ik jou ontmoet heb. geeft me 
weer wat hoop. 

En elk schijfje lucht was welkom. 
Ik glimlachte. Ik zei: ik heb dagen 

gekend dat ik mij niet herinnerde dat 
ik een geheugen had. Dan deed ik 
geen moeite om iets te onthouden. 
Dat was gemakkelijk. Leven op de 
indrukken van hel moment . Ik liet 
dan alles waaien : gedachten, kleren, 
de wind. Het waren dagen zonder 
verleden. Ze hadden zelfs nauwe-
lijks een heden. Als je jongbent , zijn 
je gedachten en herinneringen licht. 
Dan waaien ze vanzelfweg. Maar als 
je ouder wordt, worden ze monu-
menten. In mijn hoofd werd het Slo-
nehenge. 

Als ik hel nu laat waaien, hoor ik 
het vaak alleen maar huilen. 

Ik ga dan drinken, bekende hij. 
Plots had hij haast. Alsof hij zich 

opeens wel iets herinnerde waarop 
hij niet gerekend had. Hij stond op 
en vroeg of hij me 's anderendaags 
zou weerzien. 

Waarom niet ? Maar 's anderen-
daags was mijn laatste dag vakantie. 

Daar maken we wat van, zei hij en 
groette beleefd. 

De schaduwen lieten zich weer uit 
de kruinen van de palmbomen en 
van onder de daken glijden. De ven-
tilator in mijn hotelkamer viel stil. 
Waarschijnli jk weer een electrici-
teitspanne. 

Herinneringen. Is dat de liefde 
die de dood overwint ? Dat je sterft, 
maar dal je voortleeft in de herinne-

ring van een geliefde ? Of is hel al-
leen maar hel geheugen '? Misschien 
is het geheugen alleen maar voor de 
doden gemaakt. Om het hen moge-
lijk te maken na de dood in het ge-
heugen van anderen op een onstof-
felijke manier verder te leven. En 
misschien is de ziel dan alleen maar 
het vermogen om zich in het geheu-
gen van anderen te prenten. En of-
wel hou je op een goeie dag toch op 
te bestaan omdat niemand zich jou 
nog herinnert, ofwel worden de her-
inneringen aan jou van generatie op 
generatie doorgegeven en leef je op 
de duur verder als een mythe of een 
legende die niemand nog kapot-
krijgt. Waarom niet ? 

Het gaat allemaal zo vlug tegen-
woordig. Het is niet meer bij te hou-
den. De aarde draail in 24 uren rond 
haar as. De geschiedenis gaat voor-
uit in de tijd. 

Daar moet iets mee te doen zijn. 
Bijvoorbeeld. Als we de snelheid 

van de geschiedenis kunnen afrem-
men zodal ze onder de omwente-
lingssnelheid van de aarde komt le 
liggen en dat ze dus dagen nodig 
heeft van laat ons zeggen 25 uur, 0111 
zich nog in een etmaal te kunnen 
afspelen, dan moet de aarde voor-
sprong nemen op de geschiedenis. 
En wij met de aarde, vermits we erop 
leven. 

Na verloop van lijd kunnen we de 
geschiedenis vanop een afstand be-
kijken. Omdat ze dan achter ons 
ligt. Op die manier kunnen we bui-
ten de geschiedenis gaan staan. Ter-
wijl we ons toch niet buiten de tijd 
bevinden, want dat is immers onmo-
gelijk. Maar als de last van de ge-
schiedenis van onze schouders zou 
vallen, zou tenminste niemand van 
ons zi jn hoofd nog in een strop hoe-
ven te steken. 

Fysische letteren. De uitdruk-
king komt van Roman von Schleis-
singer. Er is in zijn leven een perio-
de geweest, dat hij ongelukkig was 
omdat zijn oeuvre niet bestond uit 
slechts één onbeschreven blad. 

Waarom geen twee onbeschreven 
bladen, vroeg een kritikus. 

Omdat ik mezelf niet wil herha-
len, antwoordde von Schleissinger. 
Schrijvers leggen te lichtzinnig een 
verband tussen schrijven en een 
boek, zei hij. Ik schrijf graag en ik 
leid graag het leven van een schrij-
ver, maar zijn dat argumenten 0111 
het nageslacht mei boeken op te za-
delen ? 

Schrijven is inbreken in de ge-
schiedenis en de perfekte inbreker 
laat geen sporen na. Ik zoek een 
nieuwe vorm van schrijven. Een die 
geen sporen nalaat. 

E11 hoe deed hij dat ? vroeg ik de 
dichter, die dit vertelde. 

Hij schreef mei zijn vinger in de 
lucht, zei de dichter. 

De grootste denker , aldus von 
Schleissinger, is die zonder geheu-
gen. Voor wie alles altijd opnieuw 
oorspronkelijk is en die geen twee 
gedachten hetzelfde denkt. Niet liet 
denken maakt de mens lol wat hij is. 
maar zijn geheugen. Want dat her-
innert hem eraan dal hij denkt. E11 
met schrijven is het precies zo. Hel 
schrift is het geheugen van de taal. 

In de sjieke salons van Wenen in 
die tijd klom hij onverhoeds op een 
stoel en begon molenwiekend de 
lucht met lettertekens te doorklie-
ven. Telkens hij een punt zette, 
richtte hij zijn vinger dreigend op 
iemand uil het publiek. 

Een deel van het publiek vond hel 
potsierlijk, anderen vonden het su-
bliem, maar niemand die er een let-
ter van begreep. 

Het waren performances avant la 
lettre. 

Daarna begon hij te experimente-
ren : schrijven in een emmer water, 
Schrijven in een pot inkt, schrijven 
op brandend papier of schrijven mei 
labak : de tabaksrook letters laten 
kringelen in de lucht. 

Hij verwekte schandaal toen hij 
zijn gedicht De Waarheid van de Man 
met zijn tong in de mondholte van 
een vooraanstaande dame wou gra-
veren. Haar man nam dit niet en 
eiste een duel. 

Akkoord, zei von Schleissinger. 
Kies een wapen, zei de ander. 
De stomheid, zei von Schleissin-

ger. Wij zwijgen elkaar dood. E11 hij 
draaide zijn rug naar de ander die 
inderdaad verstomd bleef staan. 

De dichter kon zo enthousiast 
over hem vertellen dat ik ook van 
von Schleissinger ben gaan houden. 
Zijn leven sprak 111e aan. Dat ge-
beurt mij zelden. Van de meeste 
mensen spreekt alleen hun dood mij 
aan. 

Op een keer was von Schleissin-
ger te gast bij een der voornaamste 
Weense notabelen uit die tijd. Een 
man die bekend stond 0111 zijn mooie 
v r o u w en o m z i jn l i e f d e v o o r 
goedgeschreven literatuur. 

Naast zijn mooie vrouw bezat hij 
een verzameling inheemse en uit-
heemse bloemen die hij kweekte in 
serres en waar hij bijzonder trots op 
was. Geen enkele bloemenverkoper 
uil Wenen had zo'11 breed aanbod als 
hij in zijn sierkaslen had staan. 

De man had een uitgelezen gezel-
schap uitgenodigd. Le tout Paris, 
maar dan in Wien. Tussen de hapjes 
en de lekkernijen door begaf men 
zich naar de serres. De longen zaten 
los, er werd gepraat, er werd gedron-
ken. 
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