


Nog even en we konden weer van voorafaan beginnen met aftellen, en daar was

nu eenmaal de illusie aan vastgeknoopt dat we dan ook een beetje opnieuw be-

gonnen met leven. Vandaar dat feestelijke tintje.

Er werd wat gedronken en geknabbeld en soms lachten we om elkaar, en dus ook

wel om onszelf. Er was tenslotte altijd wel een verhaal te herhalen of, nog net op

tijd, af te maken, je hing op zo'n avond eigenlijk een beetje tussen de tijd in.

Alles stond in het teken van wat voorafging, en was in afwachting van dat nieuwe

begin. Zoiets had tot nadenken kunnen stemmen, ware het niet dat juist mijmeren

geacht werd afbreuk te doen aan de aanwezigheid. Nadenken was afwezig zijn,

en ddt was niet de bedoeling.

Even voor twaalven gingen de glazen vol, en dat bleven ze tot Het Moment daar

was. Dan: een zoen, een slok, een handvol kruit en wild geraas, en weer later het

nieuwsjaarsconcert in Wenen, het schansspringen in Garmisch Partenkirchen en

het familiebezoek dichter bij huis.

Opnieuw beginnen was vooral herhalen.

Met deze aflevering komt er een einde aan deze rubriek, die In Waterland heeft

geheten, Grensgevallen en (o symboliek) Het Vooruitzicht.

Er passeerde zo het een en ander de revue: een slootje om overheen te springen,

good old Plinius, het rumoer van de stilte op het bevroren wad, het bezoek van

een Koninklijke Neus aan Oostgroningse streken, twee zeelui en vijf stenen brug-

gen over de Lauwers, een op het fornuis achtergelaten briefje en een vuistdik gat

in de lucht boven het Rode Klif, een vader-dochter-ommetje langs de Reest, de

teraarde bestelling van zeegras, het werkbezoek van de gans, het wonen op twee-

hoog-achter en nog het een en ander.

Naar hartelust heb ik mogen grasduinen in heden en verleden. Wat dat betreft

was het in deze rubriek eigenlijk iedere keer wel een beetje jaarwisseling. Met

dien verstande dat mijmeren mocht. Afwezigheid was toegestaan. Want ik beken

•ruiterlijk: ik was lang niet altijd ter plaatse, laat staan op het juiste moment. Dat is

ook een voordeel van mijn vak. Ik kan het zichtbare altijd, en zeker achteraf, een

beetje bijbuigen. {Dat dat voordeel tegelijkertijd ook een nadeel is, laat ik hier l ie-

ver onbesproken.)

Nog een handvol regels en het is zover. De gordijnen zijn al dicht.

Wat we deden? Spoorzoeken.

Hoe het was? Aangenaam.

En lichtvoetig. Vluchtig. Dat was de bedoeling: stukjes van niks. Stukjes als gevlo-

gen vogels.

Een laatste gedachte: opnieuw beginnen is vooral stoppen.
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