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Schets van een voorstelbare werkelijkheid. Gegeven: een nieuwbouwwijk en
een ochtend als al die andere.
'Ik ga' had hij onderaan de trap geroepen, gevolgd door de knal waarmee hij
zoals gewoonlijk de deur achter zich in
het slot gooide - zijn dagelijkse startschot. Toen de Golf de straat uit was,
was ze naar beneden gegaan, had het
tafelkleed teruggeslagen en de luxaflex
horizontaal gedraaid om licht te werpen
op het strand.
Drie ranke houten boten lagen langs de
waterlijn, vissers in mouwloze hemden
zaten geknield bij hun netten.
Links speelde een groep kinderen met
iets dat leek op een bal, rechts luierden
een paar toeristen achter rieten zonneschermen.
Dagen had het haar gekost om de afbeelding op het deksel uit de 5000 stukjes
bijeen te sprokkelen, zo dat er alleen in
het wolkenloze blauw boven het tafereel
nog bruin fineer zichtbaar was.

Ze had die ochtend een goed oog voor
verhoudingen. Een uur of twee kostte het
haar, toen was het gat boven de hoofden
van het paartje dat midden in het beeld
gearmd de bedrijvigheid gadesloeg, niet
meer dan vuistdik. (Drie keer raden waar
hun hotel staat, had ze gedacht toen ze
zich de puzzel aanschafte.) Daarna had
ze de resterende fragmenten geteld.
Drieënvijftig waren het er geweest: een
voor ieder jaar dat ze, als het een beetje
meezat, nog te gaan had.
Ze had zich gedouched en aangekleed en
een handvol extra kleding in een koffer
gepropt. De puzzel had ze in ruwe stukken gebroken en weggegooid, alleen het
losse blauw was op tafel blijven liggen.
Een eeuwigheid geleden hadden ze de
klep van het fornuis gebruikt als prikbord
voor hun verliefde boodschappen. Twee
woorden prijkten er op het briefje dat ze
daar achterliet.
Het zou maanden duren eer haar Ik ook
in volle omvang tot hem was doorgedrongen.

In Gaasterland ligt op een steenworp
afstand van de zee een handvol vakantieboten in het kanaal. De spreekwoordelijke regel uit de bijbehorende folders is te
voorstelbaar om ongebruikt te laten.
(Anders had hier wel een verhaal gestaan
over de geschiedenis van het Rode Klif.
Nee, aan de feiten ligt het niet.)
Hoe dit hier ter plekke nu te benoemen?
Dijk klinkt zo beslist, kust weer te dromerig. Desalniettemin: van een grens is,
gezien de verschillen tussen deze en
gene zijde, zeker sprake. En voor het
overige geldt dat de werkelijkheid lang
niet altijd hoeft te beantwoorden aan wat
het woord ervan doet denken.
Zo is die zee van daarnet bijvoorbeeld
een meer.
Zo is hier in geen velden of wegen iets
roods te bekennen.
Zo bevat het uitzicht bij nadere inspectie
een eendenkolonie die verschrikt de stilte aan flarden scheurt. En verdomd: plots
beweegt er een vuistdik gat in de lucht.
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