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Een vaste hand
Weliswaar werd ik een hartstochtelijk visser. Maar ik bleef 
thuishoren in de categorie ‘erbarmelijke klungels’. Ik hoef u 
niet te vertellen dat hengelen veel techniek vraagt. Al die 
akelig dunne draadjes, die minieme haakjes, die onwillige 
loodjes. Alleen al voor het prepareren van een tuigje heb je 
een vaste hand nodig en inzicht in de materie. Daar 
mankeerde het me aan. Ik kon niet overweg met al die 
draadjes en tangetjes. Bij mij glipte alles uit mijn handen 
om te verdwijnen in het hoge gras of in het laagje buiswater 
in de boot. Verder beschik ik over een enigszins spastische 
motoriek die ook de slaande beweging bij beet corrum-
peert: ik sla te laat of te vroeg of te recht of te scheef. Het 
ging hoe dan ook vaak fout. Ik ben extreem onhandig. 

Blauwe Maurits
Deze eigenschap speelt mij ook parten bij het vogelkijken. 
Ik kijk altijd verkeerd als mijn medevogelaars iets zien 
bewegen in de hoge lariks. Of ze mikken met hun verre-
kijker precies op het onzichtbare stipje hoop in de blauwe 
lucht om ‘Slangenarend’ te roepen of ‘Lammergier’. Ik sta 
nog steeds “Waar dan? Waar dan?“ te roepen als de roof-
vogel al over de horizon is verdwenen. Misschien zou ik 
een andere hobby moeten kiezen, maar ik vrees dat het 
postzegelverzamelen me al niet veel beter zou afgaan. 
Daarvoor heb je ook een vaste hand nodig om de tandjes 
niet te beschadigen van de kostbare Blauwe Maurits. 

In de wolken
Terug naar de hengelsport. Gehandicapt of niet, in een 
roeiboot of op de rivieroever was ik intens gelukkig met de 
vaste hengel in de hand. Mijn geknoei kwam echt niet door 
een gebrek aan hartstocht. Bij het vissen vergat ik al mijn 
ellende. En ik stelde geen hoge eisen aan de vangst. Ik 
hoefde echt geen snoekbaars te vangen, met een alvertje 

Mallebaricus
TEKST   Hans Dorrestein
ILLUSTRATIE  Ad Swier

Tegenwoordig sta ik bekend als stuntelige vogelaar, maar vroeger was 
ik een verwoed visser. Verwoed betekent niet dat ik er iets in pres-
teerde. De eerste beginselen werden mij bijgebracht door mijn boze 
stiefvader. Merkwaardig genoeg was hij een geduldige leermeester. Hij 
werd tot mijn stomme verbazing niet eens kwaad als ik mijn snoertje 
voor de derde keer verspeelde in de leliebladeren. Heel bijzonder, want 
in het dagelijkse leven was hij psychopaat. Ik was als de dood voor zijn 
harde handen en zijn schuimbekkende gebrul.

tussen kop & staart

was ik al in de wolken. Dat ik nooit en te nimmer een 
viswedstrijd zou winnen, vond ik niet erg. 
Maar een ander gevolg van mijn klunzigheid beschouwde 
ik als een regelrechte ramp. Ten gevolge van mijn tech-
nisch onvermogen belandde mijn haakje vaak op de 
verkeerde plek. Mijn geknoei leidde tot niets. Het eindigde 
er uiteindelijk mee dat ik mijzelf een visverbod oplegde. 

Eigen kweek
Mijn boze stiefvader had ook een aquarium, een gezel-
schapsbak waarin onder meer zeebravisjes rond-
zwommen, neontetra’s en sumatraantjes. Die kleurrijke 
en mysterieuze levendigheid maakte diepe indruk op me. 
En ik was helemaal verzot op een wat grotere vissoort 
waarvan ik me de naam herinner als: ‘Mallebaricus’ (we 
waren thuis niet erg goed in Latijn.) Deze ‘Mallebaricus’ 
was groen met gele strepen, of andersom, maar een schit-
terend dier. Op een dag ruilde mijn opvoeder alle visjes in 
voor een paartje blauwe goerami’s (in de volksmond 
blauwe spat). Hiermee wilde hij gaan kweken. Goerami’s 
zijn labyrintvissen met een soort primitief longstelsel. Ze 
kunnen leven in zeer zuurstofarm water. Dan komen ze 
telkens aan de oppervlakte om naar adem te happen. 
Kennelijk precies in de paartijd. 

Mijn stiefvader verlaagde in dienst van hun voortplanting 
het waterniveau in de bak. Het mannetje bouwde van 
speeksel een schuimnest. Ik heb met eigen ogen gezien 
hoe zijn kleur veranderde van licht- tot kobaltblauw terwijl 
het sidderend zijn vrouwtje omklemde, zodoende de eitjes 
bevruchtend die omhoog dwarrelden, het zachte schuim-
nest in. Wat ik bij dit alles voelde, was niet gewoon opwin-
ding maar sensatie. Opmerkelijk want in die tijd gaf ik 
nooit krimp waar alle andere mensen diep onder de indruk 
waren. Omstreeks 1950 werd op het station van Hilversum 
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een opgezette walvis tentoongesteld. Mevrouw Jona of 
zoiets. Iedereen was ondersteboven van de kolossaliteit, 
mij zei het niets. Ik vond de grootte van de walvis bar 
tegenvallen. Dat had ik bij alles wat door iedereen 
beschouwd werd als enorm: bij de snelheid van straalja-
gers, bij de hoogte van kathedralen, bij de afstand tot de 
zon. Ik vond het allemaal niks. Maar van de paring van de 
blauwe goerami was ik helemaal kapot. Wat me enkele 
dagen later nog meer naar adem deed happen: de aanblik 
van het legioen speldenknopjes met fluorescerende 
oogjes, het broed. Zoiets moois had ik nog nooit beleefd. 
Het staat nog op mijn netvlies geprint. Waarom, waardoor 
had ik daar zoveel gevoel bij en was ik voor het overige zo 
koel, zo onverschillig? Was ik in mijn vorig bestaan zelf een 
vis?

Het zelfde liedje
Mijn hele verdere leven heb ik gepro-
beerd dat geluksmoment met die bak 
vol minuscule jonkies terug te 
roepen: ik heb veel kweekpogingen 
achter de rug. Ik heb het geprobeerd 
met, volgens andere kwekers gemak-
kelijke, soorten als de Chinese danio, 
het sherrybarbeeltje en de kegelvlek. 
Allemaal met zeer teleurstellend 
resultaat. Negen van de tien keer is 
de kweek totaal mislukt. De aanblik 
van het lege kweekbakje wekt een 

middelgrote depressie op. Ik voel de wanhoop van iemand 
met een kinderwens die net van de dokter gehoord heeft 
dat hij onvruchtbaar is. Ach wat had ik graag zo’n troost-
rijke wolk van krioelend grut tussen de waterplantjes 
gezien. Altijd hetzelfde liedje: mislukt! Ik had het weer 
eens niet goed aangepakt. De zuurgraad van het water te 
laag of te hoog? Iets mis met de hardheid? Had ik de filter 
niet aan moeten zetten? Heb ik met mijn stomme kop 
twee mannetjes bij elkaar gezet? Heb ik….?

Onbewust verzet
Soms vroeg ik me af hoe een mens zo geweldig enthou-
siast kan zijn voor zijn hobby waar hij zo weinig van terecht 
brengt. Pas nu ik dit opschrijf denk ik er een verklaring 
voor gevonden te hebben: mijn klunzigheid is het gevolg 
van ONBEWUST VERZET TEGEN MIJN LEERMEESTER. Als 

ik een goeie hengelaar was en een 
bedreven kweker dan zou dat mede 
de verdienste zijn van mijn doods-
vijand. Dat gun ik de man niet, al is hij 
al lang dood en begraven. Ik ben de 
boze stiefzoon. Mijn gestumper is 
een vorm van wraak. Maar dan rest 
de vraag waarom ik bij het vogel-
kijken ook de ene mislukking aan de 
andere rijg. Mijn boze stiefvader 
heette Johan-Arend, maar verder 
had hij niets met vogels…..    


