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Zondag, vader, dochter.
't Wordt een prachtige dag vandaag, zegt hij. Gewoon, een paar
woorden om even te laten merken dat ie er nog is. Hij is ze alweer
bijna vergeten, dan vraagt ze: Waar?, en kijkt, net als hij daarnet, naar
boven. De wendbare logika van een tweejarige.
Wat voor antwoord kan hij geven? Iets met blauw en de geur van
ochtendlucht? We gaan naar de Reest, zegt hij.
Een antwoord van niks en hij weet het, maar ze vraagt niets.
Het zal de wendbaarheid wel zijn.

De Reest. Een stroompje eigenlijk, nergens meer dan een metertje of
drie breed. Maar - het slingert. Het meandert.
En kom daar maar eens om in Nederland.
De Reest: een kunstgreep pal achter Dedemsvaart, dan pakweg vijftien
kilometer naar het noordwesten om bij Meppel uitte monden in het
Meppelerdiep.
De grens tussen Drente en Overijssel.
Een ommetje.

We haken in bij Balkbrug en gaan via Oud Avereest, Lutten Oever,
Groot Oever en De Eemten in de richting van De Wijk. Weg, zijweg,
weggetje. Een laan met populieren. Graan tot de knieën, maïs tot de
enkels. Een enkele fietser. Mooi wel, alleen: de Reest is ai die tijd niet
veel meer dan een vermoeden tussen het iets donkerder groen van de

walkanten die zich, daar ergens, aftekenen in het land.
We vinden het wel best, vinden we. Zondag, rust en alles op z'n tijd.
Op een afstandje meanderen we mee - IJhorst, Halfweg, bruggetje,
bruggetje en dan: Havixhorst; landgoed voor een wandelingetje langs
de oevers van de Reest.

Havixhorst. De zondag ruikt er naar pas gemaaid gras, naar het regen-
buitje van gisteravond, naar zonder auto's. En dus naar toen - de onaf-
wendbare logika van de volwassene.
Dan plots duikt er een ooievaar op uit de kruin van de beuken voor
ons. En daar: nog een. Trage, loden opslag van vleugels, vlijmscherp
en soepel - vliegend bewijs van de zwaartekracht.
Ik wijs. Waar? Ze kijkt en knikt, maar het is alsof ze haar schouders
ophaalt. M'n eerste ooievaar, nou en?

Ik weet, ik was zo oud als zij nu is, dus het zou moeten kunnen: een
ooievaar als vroegste herinnering. Niet gek eigenlijk als je er even bij
stilstaat.
Maar ik weet ook dat het zo niet gaat. Je levert de lokaties en de
rekwisieten, maar het bewaren ervan is een kwestie van willekeur en
toeval. Ter plekke bestaat slechts de mogelijkheid van een herinnering.
Een vermoeden.
Zo blijft de dag zoals ie begon: in grote lijnen.
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