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Rillend in de koele ochtendwind, huid die strak om de kaken trekt.
We drinken koffie uit de dop van een thermoskan. Gezegd wordt er
niet zoveel, want gezegd is alles eigenlijk al.
Gaan we? We gaan. En even is er dat gevoel, de wereld te verlaten.
Ondanks de boterhammen een knagend gevoel in de onderbuik.
Een beetje spannend, maar zoiets zeg je op deze leeftijd niet meer.
De monotonen van de motor, waarvan je denkt dat ze alles en ieder
gesprek op losse schroeven zullen zetten, en na tien minuten de
ontdekking dat je ze niet meer hoort. Dan het krakeel van de
meeuwen, vraatzucht vermomd als nieuwsgierigheid. We raden van
welk merk ze zijn. Zo ook het uitzicht. We wijzen elkaar aan: daar
Emden, daar Delfzijl en, daar ergens, het Oost Friese Gaatje?
En zo nu en dan, quasi achteloos, kijken we naar de polletjes die
meedobberen in de weckflessen tussen ons in: zeegras op weg naar
een teraardebestelling..
Zo gaat dat.
Een berichtje in het NRC: 'Deze week wordt er weer zeegras uitgezet
in de Waddenzee. Tot in de jaren dertig bedekte dit taaie, ruim een
meter hoge onderwatergras grote delen van de Waddenzee en de
vroegere Zuiderzee in uitgestrekte velden.'
Neerlands bloedeigen koraalrif.
Het bericht spreekt van een aantal sombere zomers toen, van de
werkzaamheden aan de Afsluitdijk, van vertroebeling. En van het
einde, door een slopende ziekte die zwarte vlekken op de bladeren
gaf. Elders in de Waddenzee keerde het, jaren later, spontaan terug.
Maar hier niet.
Vandaar.
Een plechtig woord misschien en dan: watererover.
Pas op de terugweg valt die prachtige biologenblik op, verwondering
en vertedering die om voorrang vechten. We hebben het over de
futiliteit van dit gebaar en over het stiekeme hopen, over de helpende
hand en de deemoed. En natuurlijk wegen we de minister van
onderzeese gebiedsdelen, die in zijn eindige wijsheid hier en daar de
zee heeft gesloten voor de mossel- en de kokkelvisser die met hun
netten de bodem omploegen. Dag mossel, dag kokkei. Dag zeegras.
Motorcrossen op zee. Beroepsvandalen.
Zo ongeveer.
En ongetwijfeld dan die ene opmerking: dat in Nederland iedere
groenstrook verpakt in paaltjes, draad en hekken moet worden
afgeleverd.
Maar nee hoor, niets van dat alles. Behoudens dan een kranteknipsel
en dat sarrende gevoel iets gemist te hebben.
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