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1

Het begin

Ik heb altijd een grote vis willen vangen. Ik weet niet waar-
om. Het moest gebeuren.

Het eerste boek dat ik me kan herinneren is de Encyclo-
pedie van de sportvisserij. Er stond van alles in over vissen. En 
aas. En hengels. En schepnetten. En een paar foto’s van 
stoere mannen met een enorme vis. Tonijn. Of een haai.

En enorm is groter dan jezelf. Niet groot: enorm.
Dus voor iedereen is een grote vis net even anders.
Maar daar begon mijn avontuur. Die vis. Ik droomde 

ervan.
Steeds weer keek ik in dat boek en zocht de plaatjes op 

van mannen met een marlijn of een tonijn. Die werd dan, 
dood natuurlijk, aan zijn staart opgehangen op de kade en 
de man stond er met zijn hengel naast en op een bordje 
stond hoeveel hij woog. De vis. 251 pond. Seizoens record.

Ik had nu in ieder geval een doel in mijn leven.
Dat klinkt raar, maar het is gewoon lekker als je iets 

graag wilt.
Ik begreep nooit waarom mensen plaatjes sparen, of 

munten, of postzegels, autootjes. Maar het is net als met de 
grote vis: je hebt een doel.
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Ik wist 
toen nog niet dat 

het avontuur pas begint 
als je je doel behaald hebt.

Bijzondere vissen zitten op bij-
zondere plekken. Die zwem   men 

niet overal. Een grote vis is een 
oude vis. Een wijze vis. Een over-

lever. Niet een harinkje uit de 
grote school…

Om als vis groot en oud te 
worden, moet je gezond zijn en slim, en ook mazzel 
hebben.

Bijvoorbeeld: als je jong bent, kun je nog niet zo goed 
tegen de kou. En als je dan net een half jaartje oud bent en 
er komt een elfstedenwinter, dan wordt het lastig.

Toen ik klein was, was er zo’n winter. Een elfsteden-
winter. En nog een superlange ook. De zee was bevroren. 
Echt. We reden in de auto met z’n allen naar het strand, 
we klommen over de duinen en we zagen dat de zee weg 
was. Weg. Een grote, rare, witte vlakte.
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Het was zo lang zo koud dat zelfs het zoute water van 
de zee ijs was geworden. Je kon naar Engeland lopen.

Je zou in die winter maar een vis zijn geweest. Moet je 
je voorstellen: je bent een karper, het is je eerste winter, 
en het wordt steeds donkerder. Elke dag. Je 
kruipt net als je broers en zussen en alle an-
dere karpers in de modder. En die is 
ook koud.

Vier graden. Vissen hebben in de 
winter een temperatuur van vier gra-
den. Maandenlang. En dan gaat het ook nog 
vriezen. Er komt een ijslaag op het water, waardoor er 
steeds minder lucht in komt. Je stikt een beetje.

En er komt sneeuw op het ijs.
Dan is het donker. Totaal donker. Dag en nacht. Een 

maand lang. Twee maanden lang. En het enige wat je 
kunt doen is wachten. Wanneer houdt dit op? Wachten 
tot het voorbij is en maar hopen dat je niet te veel honger 
krijgt.

Ik geef het je te doen.
Het jaar daarna wordt het al makkelijker. Want je weet 

dat het weer koud gaat worden, dus in de zomer eet je je 
helemaal het schompes, zodat je lekker veel vet hebt. Voor 
als het weer koud wordt. En langzaam wen je eraan. Om-
dat het steeds weer gebeurt. En als je negen, tien jaar oud 
bent is het helemaal gewoon. De winter komt. Nou en. 
Effe lekker niks. In het donker, in de modder, nergens aan 
denken en je vet langzaam opmaken. Ook leuk.
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Dus als je kunt beginnen met een zachte winter heb je 
mazzel. Als vis. Kun je oefenen. Heb je meer kans een gro-
te, oude vis te worden.

Grote vissen zitten op bijzondere plekken.
Als je nog klein bent, doe je wat de anderen ook doen. 

Kuddegedrag, zeg maar. Als iedereen wormen eet, ga jij 
ook wormen eten. Als iedereen lekker overdag in het zon-
netje gaat liggen, nou, dan jij ook.

Maar als je ouder wordt, word je slimmer. Dan denk je: 
eerst eten, dan pas zonnen. Of in de nacht eten, dan kun 
je overdag in het zonnetje liggen. En niet alleen wormen 
eten. Mosseltjes kan ook. En als je op plekken gaat eten 
waar anderen niet komen, is er meer voor jou.

Dus je speurt naar stille plekken.
Bij ons in buurt was zo’n stille plek. Zo stil dat je er niet 

mocht vissen. Dat was verboden.
De begraafplaats.
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Rond de begraafplaats waren sloten en het verhaal ging 
dat daar een grote vis zat. De doden verdienen rust. Daar-
om is het altijd stil op een begraafplaats. Daar ga je geen 
festival organiseren. Stilte. Dat willen de doden. Stilte en 
respect. En dat hebben die grote oude vissen ook door. 
Lekker stil, lekker eten.

Daar moest ik dus wezen…
Niet omdat het niet mocht, maar omdat er een grote 

vis kon zitten.
Ik ging eerst op verkenning uit. Je kon daar niet zomaar 

met een hengel gaan rondlopen. Dan kwam de politie en 
was je je hengel kwijt. Dat nooit!

Ik was namelijk heel trots op mijn hengel. Mijn aller-
eerste eigen werphengel. Ik heb ervoor moeten liegen. 
Tegen mijn vader. Heel erg.
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Ik had hem voor mijn verjaardag gekregen. Een waan-
zinnige eerste-echte-van-mij-werphengel met een molen-
tje. En ik maakte een enorme fout. Een beginnersfout.

Een werphengel is best lang, dus die kan in tweeën. 
Maar ik was zo trots op die hengel dat ik hem al op mijn 
kamer in elkaar had gezet. Dobber er al op. Alles.

Ik liep naar buiten om te gaan vissen en het gebeurde. 
De deur ging dicht en het topje van de lange hengel zat 
ertussen. Krak. De hardste krak uit mijn leven. Ik denk dat 
als ik nu zou gaan skiën en mijn been breek, de krak niet 
zo hard is als deze krak. KRAK .
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Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik keek of nie-
mand het gezien had en fietste naar mijn visstek. Ik 
schaamde me zo dat ik mijn nieuwe hengel kapotgemaakt 
had. Domme, domme gast. En ik verzon een leugen. Zo 
naar dat ik me schaam om het hier te vertellen.

Ik ging naar mijn vader en begon te huilen. Ik verzon 
dat twee jongens me gepest hadden en mijn hengel expres 
gebroken hadden. Mijn vader deed meteen de winkel 
dicht, hij had een winkel voor tv’s en zo, en riep: ‘We 
gaan ze pakken.’

Zo had ik mijn vader nog nooit gezien.
Zijn ogen spuwden vuur. Ik denk dat hij die jongens 

dood wilde maken. Maar er waren helemaal geen jongens.



‘Hoe zagen ze eruit?’ brieste hij.
Jezus. Ik verzon snel wat. Eén groot, één wat kleiner. 

Ik dacht: het moeten eikels zijn, gevaarlijke eikels. Dus ik 
verzon een leren jekkie en een hoody. En ze hadden 
handschoenen aan.

Uren hebben we rondgereden. We kwamen zelfs nog 
twee jongens tegen, maar die hadden gelukkig gewoon 
een spijkerjassie aan. ‘Nee,’ zei ik, ‘die zijn het niet.’

Een week later had mijn vader een nieuwe hengel voor 
me gekocht. Zo vreselijk lief. Zo dom van mij. Ik heb het 
hem nooit durven zeggen.

Nu is hij dood.

O ja, de begraafplaats!
De karpers van de begraafplaats.
Ik ging dus eerst op verkenning om te kijken of er echt 

een grote vis zat. En waar dan.
Beetje rondhangen, op grafzerken kijken. Iedereen liet 

me maar. En dan sloop ik de bosjes in, deed ik of ik effe 
moest pissen en keek naar het water. Zit er vis? Zie ik iets, 
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een kolk, een karper die lekker aan de oppervlakte ligt te 
zonnen?

Mijn hart klopte in mijn keel. Dit was zo spannend. 
Het mocht niet, maar ik had geen hengel, dus niemand zei 
iets.

Ik zag iets heel donkers. Het leek een stuk boomstam. 
Tegen de kant. Tussen de takken van een wilg die in het 
water was gevallen. Ik keek heel lang. Uren, denk ik. En 
opeens bewoog het. Ja! Het was een heel grote vis. Ik 
schrok me dood. Zo groot.

Ze zaten er dus. Ze zaten er echt.
Nu moest er een plan komen. Ik kon niet met een hen-

gel over de begraafplaats lopen. Dus ik moest van de ande-
re kant. Buiten de begraafplaats om. Dat kon wel, maar ten 
eerste reed daar de politie en ten tweede waren er heel 
dikke bosjes.

Ik ging op onderzoek uit en bedacht dat je, als je in de 
bosjes ging zitten in een groen legerpak, met groene broek 
en groen shirt, bijna onzichtbaar werd. Dus dan kon de 
politie wel toevallig langsrijden, maar als ik me stilhield, 
zagen ze me nooit.

Het enige wat mis kon gaan, was dat je net een grote 
vis ving en er tegelijk politie langskwam. Maar dat zou 
enorm toeval zijn. Ik had al een keer bijna een hele dag op 
het bruggetje gehangen en er was maar één keer politie 
langsgekomen en die waren duidelijk met elkaar aan het 
praten en echt niet de bosjes aan het controleren. En bo-
vendien: ik had geen enkele keus. Die vis zat er nou een-
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maal, ik wist dat nu, dus die moest eruit. Die moest ik 
vangen. Dan maar gokken.

Ik begon op een zondag. Ik dacht: dan is er minder con-
trole, de politie heeft ook vrije dagen. Dat is veilig.

Ik zette mijn fiets een stuk van de plek waar ik wilde 
vissen. Ik liep in mijn camouflagekleding ‘onopvallend’ 
door de woonwijk. Natuurlijk. Verkleed als militair val je 
helemaal niet op! Duh. In de bossen dan... Ik had beter in 
een gewone spijkerbroek kunnen lopen.

Niemand lette op mij. Ik kwam aan de rand van de 
bosjes en hup, ik liep erin.

Daar zat ik op mijn hurken in de blubber, helemaal 
ingeklemd tussen de takken, en ik kon me nauwelijks be-
wegen.

Dit sloeg nergens op.

Ik zat vast in de braamstruiken en de brandnetels.
Ik ging er maar weer uit. Ik liep wat langs de randen en 

zag een open plek. Prima visplekkie. Fuck de politie!
Ik heb er een paar uur gezeten en laat ik het voorzichtig 

zeggen: niet de beste plek. Niets. Nada. Geen golfje, geen 
belletjes, geen kringen.

Uitgestorven. Begraafplaatswaardig. Totale stilte. Het is 
dat ik die ene grote vis had gezien, anders was dit de laatste 
keer. Maar ja, ik had ’m wel gezien. En dan gelden er an-
dere regels. Ik moest en zou die vis vangen.

En zo zat ik daar, twee, drie keer per week. Soms in de 
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ochtend een paar uur. Soms in de avond. Het liefst tijdens 
het avondeten, want de politie moest ook eten, en wie eet 
kan niet rondrijden om vissers uit de bosjes te trekken!

En hier leerde ik les 1.

LES 1 : Geduld. Uiteindelijk win je. Als jij meer geduld hebt dan 
die vis, win je. Want hij komt een keer. Hij komt. Hij heeft 
namelijk geen keus. Hij moet eten. Elke dag moet-ie wat eten. 
En er komt een moment dat zijn honger en mijn aasje op  
dezelfde plek zijn. Dan kan er nog een hoop misgaan, maar 
geduld brengt alles dichterbij.

Dat is precies wat er gebeurde. Ik lag met een stuk ge-
kookte aardappel in het midden en mijn dobber bewoog. 
‘Bewoog’ in de zin van dat-ie verdween. En het was echt 
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wel een groot stuk aardappel. Je wilt niet de hele tijd klei-
ne klotevisjes hebben die aan je aas vreten, dus ik had ge-
lezen dat je een hele aardappel moest nemen. Een hele? Ja. 
Een hele gekookte aardappel. Elk klein visje denkt: dit is 
te veel. Dit krijg ik nooit op. Maar een grote zuigt hem in 
één keer naar binnen. En dat wil je. Die wil je vangen. 
Dus ik had een hele aardappel aan mijn haak en... de dob-
ber ging onder.

Ik sloeg meteen keihard aan om de haak in zijn bek te 
zetten. Ik voelde heel even wat en zag daarna een enorme 
kolk. Het water werd inktzwart van alle modder die werd 
omgewoeld. Ik zag het spoor van bellen en modder waar 
hij wegzwom. Met een grote golf.

Oké.
1-0 voor de karper.
Ik had de haak veel te diep in de aardappel verstopt, dus 

ik had de aardappel gewoon uit zijn bek getrokken.
Maar holy f shit, dit was waanzinnig!
Ik stond te trillen. En te juichen. Dit was geweldig. Ik 

kreeg vanzelf nog een kans. Ik had ’m bijna.

Ik wist nu dat ik op het goede spoor zat en was niet te 
houden.

Ik zocht andere plekken met niet te veel takken en ging 
voeren. Ik spaarde eten dat thuis over was, soms at ik mijn 
bord niet leeg en stopte het voedsel stiekem in een zakje. 
Ik gooide dat op een paar plekken in het water. Zodat hij 
me ging vertrouwen. Ha!
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Nu was de wedstrijd pas goed begonnen. Ik ging vissen in 
de regen, met veel wind of juist als er geen wind was. Je 
wist niet wanneer hij honger kreeg. En ja, ik begon ook te 
twijfelen. Lust-ie nog wel aardappel? Ik bedoel: dit is een 
grote vis. Een slimme vis. Een oude vis. Misschien weet 
hij nu dat hij geen aardappel moet eten, maar gewoon 
wormen. En mosseltjes.

Ik begon te twijfelen. En dat is vreselijk gevaarlijk. Daar 
zit je dan. Te wachten. Op iets wat je niet ziet. En lang-
zaam knaagt de twijfel. Dat stemmetje in je hoofd. Pro-
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beer dan ander aas. Brood. Of mais. Ja, mais vinden ze 
lekker. Maar al die kleine visjes ook. Gaat je dobber on-
der, zit er weer zo’n pygmee aan je haak te knagen.

Ik had geduld, maar twijfel is de grote vijand van ge-
duld.

Ik moest slim zijn. Slimmer dan die grote karper.
Ik besloot een uur met een aardappel te vissen. En dan 

een uur met een groot stuk kaas. En dan weer een uur met 
een aardappel.

Topidee.
Geen enkel resultaat. Noppes.
Twee weken heb ik het volgehouden. Twee weken. 

En precies toen ik moest pissen, besloot meneer de karper 
dat-ie toch wel zin in kaas had. Met mijn broek half op 
mijn knieën kon ik nog net de hengel pakken.

Het water explodeerde. Woedend zwom de vis keihard 
weg. Jammer voor hem: ik had een goede hengel. Hij zat 
er nog aan. Hij zat er nog aan!

Hij probeerde onder takken door te zwemmen, maar ik 
kon hem afremmen. Hij probeerde op me af te zwemmen, 
maar ik draaide snel de lijn in. Hij probeerde van alles. 
Langzaam zwemmen met z’n kop in de modder: geen suc-
ces. Springen op het water: geen succes. De enige die suc-
ces had, was ik. Ik ging hem vangen. Zeker.

Ik had gelukkig mijn schepnet bij me. Ik kreeg hem 
erin. Ik schreeuwde. Wauw. Dit was het dus. Na twee 
weken. Ik had ’m. Ik had ’m.

Ik heb ’m gemeten. Hij was 71 centimeter. Ik had geen 
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fototoestel, dus je moet me maar geloven. Het was een 
prachtige karper van 71 centimeter. 

Ik liet hem terug in het water glijden en ik wist: ik wil 
heel grote vissen vangen...
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Afdwalen

Ik mocht voetballen en kerstbomen in de fik steken. En ik 
mocht vissen. Ik mocht zo vaak en zo lang als ik wilde gaan 
vissen.

Ik mocht aas in de koelkast bewaren. Ik had een keer 
gelezen dat je met naaktslakken – je kent ze wel, die vieze 
blubberdingen – karpers kon vangen. Dus stond er een pot 
met vijftien naaktslakken in de koelkast. Nooit wat mee 
gevangen, trouwens.

Ik mocht om vier uur opstaan, een bak Brinta naar bin-
nen werken en op de fiets naar de polder. We woonden in 
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de Watergraafsmeer, lekker aan de rand van  
Amsterdam, dus binnen een paar minuten 
reed ik al langs de Amstel. Tegen de 
opgaande zon in. Met de merels die 
zongen.

Het heeft best lang geduurd 
voor ik erachter kwam dat je in 
de ochtend niet zoveel vangt.

Terwijl het avond wordt, 
koelt de lucht af, omdat de 
zon onder is. Dus wordt het 
water ook een beetje kou-
der. En dat vinden vissen 
niks. Die vinden warmer 
lekker. Tegen de ochtend is 
het water op zijn koudst.

Overdag is er zon. Licht. En dan maken de planten in 
het water zuurstof. Dus overdag komt er iets meer zuur-
stof in het water.

’s Nachts is het donker. Geen zuurstof. Dus tegen de 
ochtend is er minder zuurstof in het water dan tegen de 
avond. Dat kan iedereen op de zijkant van een bierviltje 
uitrekenen!

In de ochtend is het dus kouder en is er minder zuur-
stof. Zou jij dan zin hebben om te eten? I don’t think so.

Dus echt lekker vang je aan het einde van de dag. 
Warm en de meeste zuurstof.

Nou, daar heb ik dus een paar jaar verkleumen in de 
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ochtend over gedaan. Zit je daar, als de zon opkomt. Vijf 
uur. Hoopvol. Stilte. Natuur. Langzaam trekt de mist weg. 
Je laarzen zijn zeiknat van het dauwnatte gras. Je gaat zit-
ten. Vol verwachting. En dan gebeurt er dus helemaal 
niks. Geen kringetjes. Niks. Na twee uur is je thermos kan 
koffie leeg. Bewaren heeft geen zin, want dan is-ie  
lauw. En de pauze tussen lauwe koffie en ijskoffie is net te 
lang.

Dus ik kreeg door dat het in de avond moest. Dan is de 
bovenlaag van het water het warmst. Dus daar moet je 
vissen. Aan de oppervlakte. Drijvend aas. Broodkorsten.

Het klinkt zo simpel, maar met broodkorsten betreed je 
een andere wereld. Een soort poort naar andere dieren. 
Meeuwen. Uit het niets. Meerkoeten. Eenden. Van alles. 
Had ik al zwanen gezegd?

Zeker, ik heb wel eens een meeuw gehaakt. Vreselijk. 
Moet je zo’n beest vastpakken. Haak uit de snavel halen. 

Waarom deed ik het dan?
Omdat het moest. Ik moest die vissen vangen. Het was 

een verslaving.
Kijk, als je met een dobber vist, weet je nooit wat er 

onder water gebeurt. Er kan een monster vlak bij je aasje 
zijn. Of er is in de wijde omtrek helemaal niks. De Dode 
Zee. En daar lig jij met je aardappel te wachten.

Gelukkig weet je dat niet. Dus is er altijd hoop.
Maar met een broodkorst is alles anders. Daar zie je de 

vis. Je ziet ’m zwemmen. Een zwarte streep onder de op-
pervlakte. Hij plukt eens hier een vliegje, daar een blaadje, 
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daar een nootje. Aan de oppervlakte is er altijd wat te doen. 
En dan zie je ’m. Je weet dat hij er is. 

En dat is de kern van verslaving. Dat je weet dat die er is.
Ben je verslaafd aan chocolade of chips, dan is het heel 

moeilijk dat niet te eten als je weet het in de la ligt. Als je 
iets heel graag wilt en je kunt het pakken... Oei, daar is je 
brein niet zo goed in.

Ik moest die vissen dus wel vangen. Want ik zag ze. Ze 
waren er. Zeker. 100%.
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En dat waren natuurlijk niet die heel grote. Die zie je 
zelden. Die zijn voorzichtiger. Maar wie het kleine niet 
eert... Dus ik ging niet meer speciaal alleen voor die grote. 
Je wilt ook af en toe wat vangen. En zeker als je ze ziet. Ze 
dagen je uit. Hier ben ik. Hier ben ik. En nu hier. Lalala-
lala.

Het was superleuk. Ik dwaalde avonden langs de water-
kant. Ik kon soms alleen nog vissen bij het licht van straat-
lantaarns. Of de maan.

Zonder dat ik het doorhad, had de verslaving me te 
pakken.

Ik wilde scoren. Buit. Hebben.
Van een vis vangen word je namelijk een beetje geluk-

kig. Wist je dat? Dat komt door vroeger, heel vroeger, 
voor de tv, voor de elektriciteit, voor machines, echt 
vroeger. Er waren nog geen landen. Geen grote steden. 
We deden maar wat. In kluitjes bij elkaar. Beetje ruzie-
maken met andere groepen. Afijn, die tijd, vroeger, was 
eten soms lastig te krijgen. Je moest het zelf halen. Bij-
voorbeeld vlees. Of een bloemkool. Zoek maar! Waar is 
het? Hoe vang je een haas? Een hertje. Prei. En als het dan 
lukte was je intens blij. Gelukkig. Je had te eten. Je familie 
had te eten. Jahoe!

Jagen, iets vangen, iets vinden, maakt ons gelukkig. 
Want dan zijn er even geen zorgen. Daarom eten we nu 
te veel. Kopen we te veel. Want je kunt het maar beter 
hebben!

Oké. Lang verhaal kort. Je wordt gelukkig, blij, van iets 
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vangen. Natuurlijk eten we het nu niet meer, nee zeg, 
moet je de kop eraf halen en schoonmaken en zo. Gatver. 
Het moet wel de vorm van een gehaktbal hebben en sma-
ken als een gehaktbal. Maar diep vanbinnen worden we 
nog steeds blij van iets vangen.

Ik dus ook. Ik werd blij.
Ik was de heel grote vis vergeten en was helemaal te-

vreden met wat kleinere vissen. 50 centimeter, 60 centi-
meter. Prima.

Ik ging op andere vissen vissen, die niet heel groot wa-
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ren maar bijvoorbeeld in een grote woeste rivier zwom-
men. Of in een klein, helder stroompje in Frankrijk. Dan 
stond ik tot mijn knieën in het water. Om me heen omge-
vallen bomen, ik zag een otter zwemmen. Zilverreigers. Ik 
was helemaal blij. En dat is prima. Maar die grote vis dan?

LES 2 :  Niet afdwalen. Zorg dat je niet afdwaalt. Het gaat zo 
makkelijk. Omdat een grote vis moeilijk is. En als je afdwaalt, 
vind dan je weg terug. De vis die je gaat vangen is het waard.

 

Er kwamen andere dingen. Ik ging hardlopen. Marathons. 
Ook een doel dat ik opeens kreeg. En die kosten ook tijd. 
Wat prima is. Ik ging gitaar spelen. Hardlopen. Studeren. 
Die grote vis verdween een beetje naar de achtergrond. 
Maar hij was er altijd.



Even was ik het vissen zat. Een rare reden daarvoor was 
een ontdekking. Een ontdekking in de visserij. Als een 
atoombom. In Engeland ontdekte iemand iets wat de hele 
visserij op grote vis, op karper, op zijn kop zou zetten. En 
ik vond het niks. Ik vond het stom.

Ik zal het even uitleggen.
Het is even simpel als briljant. Iemand bedacht dat kar-

per de enige vis is met een soort keeltanden. Een karper 
kan een mosseltje in zijn keel kraken. Dus karper is niet 
bang voor hard voedsel. Andere vissen willen stukjes eten, 
of iets kleins. En iemand bedacht dat je dus de karper kon 
verleiden met iets hards wat wel eetbaar was. En dat werd 
een boilie. ‘Boilie’ betekent ‘gekookt’. Een balletje van 
iets lekkers wat hard werd gekookt, als een eitje.
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Maar dat was niet alles. O nee. Dat was de helft van de 
uitvinding. Want het grote probleem met iets hards is dat 
de haak er niet meer uit kan. Dus hoe haak je die vis dan?

En nu komt het. Zo slim. Je doet helemaal geen haak 
in het aas! Geen haak. In het aas. Nee. Je maakt de haak 
met een dun draadje naast het aas aan het aas vast. De vis 
zuigt het aas op. Zuigt per ongeluk ook de haak mee. Die 
helemaal los is. Je slaat aan. Hebbes!

Oké. Dus nu heb je een manier om alleen grote vissen 
te vangen. En geen last van de kleintjes.

Wat is mijn probleem dan? Hè? Wat is mijn probleem? 
Dit is wat je wilde. Alsof je een schoen hebt waardoor je 
altijd de marathon wint. Alsof je altijd het best gitaar speelt. 
Wat is je probleem?

Nou. Twee dingen. Ten eerste: het is niet meer leuk als 
iedereen het kan. Niet meer bijzonder. Als iedereen elke 
dag een grote vis vangt, wat heeft het dan nog voor zin? 
Het hele idee van een grote vis is dat het bijzonder is. Dat 
was kapotgemaakt.

We willen allemaal een beetje bijzonder zijn. Net als de 
marathon. Die loop je omdat het leuk is. Het trainen, de 
wedstrijd, alles. Maar ook om de bewondering. Er is nog 
nooit iemand geweest op een onbewoond eiland die dacht: 
ik ga eens trainen voor een marathon. Welnee. Je doet het 
ook een beetje voor de bewondering.

En nog erger. Ten tweede: de vis haakt zichzelf. Hij 
zuigt het eten op, voelt de scherpe haak, schrikt, zwemt 
keihard weg en zit aan de haak. Hij doet het zelf. Ik  
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hoefde niks meer te doen. Elke hork met een halve arm 
kon een grote vis vangen. Laat maar dan.

Dus ik stopte ermee. De lol was eraf. En niet van ma-
rathons lopen. En gitaar spelen. Want dat kan niet ieder-
een. 

Ik was gestopt.
Mijn heel grote vis was ver weg.
Maar hij was er nog wel.
Daar kwam ik jaren later achter.


