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Stil zullen we wachten en onze medereizigers gadeslaan, en raden hoeveel we er

weer net een processie is. En dat het weer geweldig meezit, echt Hollands zo met

hoe vaak nog tegenkomen vandaag.

die lucht vol bloemige grijswitte wolken, maar toch in geen velden of wegen

We zullen vaststellen dat de verrekijkers steeds gestroomlijnder worden.

regen te bekennen. En lekker zo, dat windje.

Dan, het wordt wel eens tijd, nuttigen we een boterham. Knisperende zakjes:

Dan zullen een fiets huren, maar eerst is er natuurlijk koffie bij Van der Werff en

kaas, leverworst, gebakken ei.

daar hoort toch echt iets bij vandaag.

Gelijktijdig zullen we denken aan het woordje ransel, en hebben het weer eens

We zouden voort moeten maken, maar wat maakt de warmte en het geroeze-

over de schoolreisjes van toen.

moes ons rozig, dus vooruit nog een kopje dan. Maar dan ook echt op weg zul-

Daarna zullen we over de kalme grijsgroene golven staren en proberen wat we

len we elkaar aansporen. En dat helpt want een kwartier later zullen we linksom

zien een naam te geven.

gaan, over de Westpunt dus en dan langs het strandhotel: ritselend fietspad, ritse-

Aalscholver, mantelmeeuw, kokmeeuw, visdiefje.

lend gras, ritselende oren.

Paesens, Engelsman plaat, het Rif.

Later zullen we de fietsen tegen dat ene paaltje zetten in het zicht van de

Dan bladeren we wat in de krant, we hebben alle tijd. Zoveel zelfs dat we ons

Kobbeduinen, en te voet richting Willemsduin gaan.

weer eens kunnen bedenken hoe weinig we er eigenlijk van hebben. Dus waar-

En bij alles zullen zeggen dat we de rest van de dag nog voor ons hebben.

om we dit niet vaker doen is ons een raadsel en zo zou het altijd moeten zijn,
aangenaam op weg.

En toch - in dit jaargetijde dat het juiste jaargetijde is, op dit tijdstip dat het juiste

We zullen wegdommelen op het getsjoek van de diesel, het hoofd tegen de ruit.

tijdstip is, in dit licht dat het juiste licht is, op deze plaats die de rede van

Even later zullen de contouren zich voor onze zware ogen langzaam opvullen.

Lauwersoog is, is er even de gedachte dat alleen door rechtsomkeert te maken

Groen wordt boom, rood wordt dak, geel wordt steen van kerk.

deze dag voor eens en voor altijd zo veelbelovend kan blijven.

We zuüen over de dijk naar het dorp wandelen en vinden dat het ook deze keer

Maar natuurlijk moeten we gaan.
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