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Vissen… mijn passie.  nine van haute. 

 

Eenakter. 
 
Thema:  
 
Fanatieke “dierenvriend” krijgt koek van eigen deeg. 
 
3 heren 
 
Wandelaar: Een gedistingeerdpersoon, wandelaar, praat eerder beschaafd. 
 
Visser 1: Een visser, praat dialect. 
 
Visser 2:  Een visser praat dialect.  (Hij is heel de tijd op, alleen op het einde 

praat hij.) 
 
Decor 
 
Aan de waterkant. 
 
Visser 1 zit heel geconcentreerd te vissen.  

Hij zit op een vissersbak. De dobber drijft op het water. 
 
Visser 2 zit een eindje verderop. 

Heeft een frigobox naast zich staan. 
Hij zit ook heel geconcentreerd naar zijn dobbertje te kijken. 
Tijdens het stuk wordt het stil spel van visser 2 georkestreerd. 
Hij zal eten, drinken, wuiven en praten ten gepaste tijden. 

 
Attributen: 

 2 vissersbakken om op te zitten of 2 blokken. 

 2 vislijnen 

 Een frigobox 

 Boterhammetjes 

 Drankjes 

 Doosje met pieren 

 Blikje sardientjes. 
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Aanvang:  1 

 2 

Wanneer het licht aan gaat, zitten visser 1 en visser 2 geconcentreerd te 3 

vissen. 4 

Visser 2 zit een eindje verderop. 5 

   6 

Wandelaar: (Komt aangewandeld, kijkt een poosje naar het gebeuren en tot 7 

visser 1 ) Hallo, goed weertje hé. 8 

 9 

Visser 1:  Uitstekend visweer. 10 

 11 

Wandelaar: Al iets gevangen? 12 

 13 

Visser 1: Nee. 14 

 15 

Wandelaar: Geduld…, om te vissen moet je héél veel geduld hebben. 16 

 17 

Visser 1:  Heb ik ook.  18 

 19 

Wandelaar:  (korte pauze) Kom je hier dikwijls vissen? 20 

 21 

Visser 1: Elk weekend. Zaterdag en zondag, weer of geen weer. 22 

 23 

Wandelaar: Knap.  24 

 25 

Visser 1: ’ t Is mijn hobby. Mijn passie. 26 

 27 

Wandelaar:  Ik begrijp dat. 28 

 29 

Visser 1: Het ontspant. 30 

 31 

Wandelaar: (korte pauze) Zit je hier al lang? 32 

 33 

Visser 1: Al van deze morgen zeven uur. 34 

 35 

Wandelaar: En je hebt nog altijd niets gevangen? 36 

 37 

Visser 1: Nee. 38 

 39 

Wandelaar:  (korte pauze) Gebeurt het dat je helemaal niets vangt? 40 
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Visser 1: Elke keer. 1 

 2 

Wandelaar: Wat bedoel je? 3 

 4 

Visser 1: Ik heb hier nog nooit iets gevangen. 5 

 6 

Wandelaar: Pardon? 7 

 8 

Visser 1: Nog nooit iets gevangen. 9 

 10 

Wandelaar: Oh.   (korte pauze) Misschien het verkeerde aas. 11 

 12 

Visser 1: Nee, dat is het niet, ik heb het beste aas dat er is. Verse wormen, 13 

kijk maar eens in dat doosje daar. 14 

 15 

Wandelaar: Ik geloof u wel. 16 

 17 

Visser 1: (uitdrukkelijk) Maar kijk dan toch eens, dan zal je me gelijk 18 

geven. 19 

 20 

Wandelaar: (Neemt doosje en kijkt erin. Hij vindt het een beetje eng.) Ja, die 21 

zien er heel gezond uit, die wormen. 22 

 23 

Visser 1: Top kwaliteit. Je mag er eentje proeven hoor, ik heb er toch 24 

genoeg. 25 

 26 

Wandelaar: (een beetje geschrokken) Nee dank je, ik heb juist gegeten. 27 

 28 

Visser 1:  Maar het is je gegund hoor! 29 

 30 

Wandelaar:  Heel vriendelijk dank je. (schudt het hoofd) 31 

 32 

Visser 1: Kom, geef mij er dan maar eentje. (neemt een worm uit het 33 

doosje en laat hem demonstratief in zijn mond glijden, kauwt en 34 

slikt door, heeft er duidelijk van genoten.) Mmm! Proteïnen! 35 

Heel gezond. 36 

 37 

Wandelaar: (een beetje rillerig) Ja, dat zeggen ze toch. 38 

 39 
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Visser 1:  Om duimen en vingers af te likken. Ik moet me beheersen of ik 1 

eet heel dat potje in een keer leeg. Maar ik moet ze sparen… voor 2 

morgen.  ’s Zondags zijn de winkels dicht. 3 

 4 

Wandelaar:  (korte pauze) Wat zou de reden kunnen zijn dat de vissen nooit 5 

bijten? 6 

 7 

Visser 1: Heel simpel. 8 

 9 

Wandelaar: Jij weet waarom de vissen nooit bijten? 10 

 11 

Visser 1: (leuk) Ja natuurlijk. 12 

 13 

Wandelaar: Wel? 14 

 15 

Visser 1:  (leuk) In deze vijver zitten helemaal geen vissen. 16 

 17 

Wandelaar: Hier zitten geen vissen? 18 

 19 

Visser 1: (leuk) Natuurlijk niet. 20 

 21 

Wandelaar: (korte pauze) Kan je dan niet beter een andere vijver kiezen, een 22 

visvijver met heel veel vissen. 23 

 24 

Visser 1: Dat zou ik kunnen, maar dat wil ik niet. 25 

 26 

Wandelaar: Je wilt dat niet? 27 

 28 

Visser 1: Nee, dan kan ik me niet ontspannen. 29 

 30 

Wandelaar:  Niet ontspannen? (lachend) Vissen maken toch geen lawaai. 31 

 32 

Visser 1: (heftig) Pardon meneer, zo dom ben ik ook niet hé. Het kleinste 33 

kind weet dat vissen geen lawaai kunnen maken. 34 

 35 

Wandelaar: Awel dan! 36 

 37 

Visser 1:  Wat, awel dan, jij verstaat dat niet hé. 38 

 39 

Wandelaar: Nee, ik versta dat niet. 40 
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Visser 1:  Ik zal eens een poging doen om het je uit te leggen. 1 

 2 

Wandelaar: Ik ben benieuwd. 3 

 4 

Visser 1:   We zullen beginnen bij het begin. Wel, wat heb je nodig om te 5 

vissen? 6 

 7 

Wandelaar: Wormen, goede wormen? 8 

  9 

Visser 1: Dat ook ja, maar wat heb je in de eerste plaats nodig om te 10 

vissen? 11 

 12 

Wandelaar: Een vislijn? 13 

 14 

Visser 1: Goed zo!  En hoe ziet zo ’n vislijn eruit? 15 

 16 

Wandelaar:  (nadenkend) Ja, je hebt een stok, en een molentje, een draad… 17 

een visdraad, euh… (denkt na) een dobber… 18 

 19 

Visser 1: (heftig)  … en? En wat nog! 20 

 21 

Wandelaar:  … een haak? 22 

 23 

Visser 1: Nu zijn we er. Een haak. En hoe ziet zo ’n haak er uit? 24 

 25 

Wandelaar: Ja, dat is een metalen dingetje, in de vorm van… van een komma … 26 

 27 

Visser 1:  … met onderaan een vlijmscherpe punt en een griezelige 28 

weerhaak. 29 

 30 

Wandelaar: Juist. 31 

 32 

Visser 1:  En wat doet de visser? 33 

 34 

Wandelaar: De visser hangt het aas aan de haak. En gooit de lijn in het water. 35 

 36 

Visser 1: Juist. En wat doet de hongerige vis? 37 

 38 

Wandelaar: De hongerige vis bijt heel enthousiast in het aas… 39 

 40 
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Visser 1: … EN in die vlijmscherpe haak. En wat gebeurt er dan? 1 

 2 

Wandelaar: (ontspannen, lachend)  Het dobbertje gaat onder. 3 

 4 

Visser 1: (heel demonstratief en hij lijdt duidelijk terwijl hij zijn verhaal 5 

vertelt.)… de visser trekt met een afschuwelijke ruk aan de lijn. 6 

Dan schiet de weerhaak door het verhemelte van dat arm visje. 7 

Die sukkelaar hangt dan aan de haak met zijn volle gewicht. 8 

Onder water is het nog een beetje draaglijk, maar eens dat, dat 9 

beestje in de lucht hangt te spartelen, ervaart hij de volle 10 

zwaartekracht van de aarde en … Jezus, ik moet er niet aan 11 

denken. Dat moet zeer doen. (korte stilte)  U al eens voorgesteld 12 

dat je zelf in de lucht hangt te bengelen  met een pijnlijke 13 

weerhaak door je verhemelte? 14 

 15 

Wandelaar: Nog nooit. 16 

 17 

Visser 1:  Voilà.  Er zijn mensen die denken dat een vis geen gevoelens 18 

heeft. Dat hij geen pijn kent. Ben jij er ook zo een? 19 

 20 

Wandelaar: Nee, nee nee… euh, een vis voelt pijn. Dat denk ik toch. 21 

 22 

Visser 1: En let nu op, want het is nog niet gedaan! Dan pakt die vis-beul 23 

zijn slachtoffer vast en sleurt dan dat foltertuig uit de mond van 24 

die sukkelaar en verscheurt zo het verhemelte van dat arm ding. 25 

Dat beestje kan niet gillen of roepen van de pijn, want een vis is 26 

stom, kan geen lawaai maken. Je hebt het zelf gezegd. 27 

 28 

Wandelaar: Ja ja, dat weet het kleinste kind. 29 

 30 

Visser 1: En dan, want het is nog niet gedaan hé! Als de vis groot genoeg is, 31 

belandt hij in de vissersbak waar hij stillekes ligt te creperen tot 32 

hij stikt en de dood erop volgt. God hebbe zijn ziel. (maakt een 33 

kruisteken) 34 

Maar als hij chance heeft en nog te klein is, dan wordt hij terug in 35 

het water gesmeten met de kans dat hij, van al deze hatelijke 36 

foltertechnieken, later als hij groot genoeg is, nog eens een keer 37 

mag genieten.  38 

 39 

Wandelaar: Wreed , he? 40 
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Visser 1: Heel wreed. 1 

 2 

Wandelaar:  Ja, dan kan je beter een goudvisje zijn in een schoon glazen 3 

bokaaltje.  4 

 5 

Visser 1: (woedend) Wat!!! Denk je?  6 

 7 

Wandelaar: (een beetje glimlachend) ’t  Zal nog niet. 8 

 9 

Visser 1: Al eens bij stilgestaan hoeveel rondjes zo ‘n goudvisje per uur 10 

zwemt, zonder ooit zijn bestemming te bereiken? En dat zijn hele 11 

leven lang? Zou je daar niet depressief van worden? 12 

 13 

Wandelaar: Misschien wel. 14 

 15 

Visser 1:  En als dat beestje dan door die uitputtingsslag komt boven te 16 

drijven, gooien ze dat visje in de WC, ze trekken één keer door en 17 

klaar is kees. 18 

Mensen zijn wreed, heel wreed. Ze houden geen rekening met de 19 

gevoelens van zo ’n klein lief schepseltje. 20 

 21 

Wandelaar:  (verdedigend) Dat is niet waar. Bij mij ging dat helemaal anders. 22 

 23 

Visser 1: Heb jij ook zo ’n goudvisje? 24 

 25 

Wandelaar:  Gehad… vroeger had ik er een. Ik had er eentje gekregen van 26 

tante Margeriet voor mijn eerste communie. (dromend) Hij had 27 

zo van die verleidelijke lipjes. (demonstreert) 28 

 (Neemt adem en aangeslagen) Toen ons Flupke is komen te 29 

gaan, heb ik hem voorzichtig uit zijn bokaaltje gehaald. 30 

   Ik heb hem in een stekkendoosje gelegd. Ik had watjes in dat 31 

stekkendoosje gelegd, omdat ons Flupke zacht zou liggen. 32 

 Dan ben ik met mijn pa naar de hof gegaan, daar hebben we 33 

naast het tuinhuis een putje gegraven en we hebben ons Flupke 34 

daar plechtig begraven. 35 

We hadden ook een schoon houten kruisje gemaakt, met zijn 36 

naam erop. En we hebben dat kruisje op zijn graf gelegd. 37 

  38 

Visser 1: En blij dat hij was zeker?  39 

 40 
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Wandelaar: Wie? Wie was er blij? 1 

 2 

Visser 1: Jouw dode vis. 3 

 4 

Wandelaar:  Hij kon dat niet meer vertellen, maar voor mij was het toen een 5 

heel aangrijpende gebeurtenis. Ik zal ons Flupke nooit vergeten. 6 

 7 

Visser 1: En sindsdien? 8 

 9 

Wandelaar: Alleen een parkiet. 10 

 11 

Visser 1: Nu nog? 12 

 13 

Wandelaar: Ja, nog altijd. 14 

 15 

Visser 1: (boosheid opbouwen) Ha, jij bent er zo eentje. Een parkiet in een 16 

kooitje steken. Weet jij wel waar parkietjes thuishoren? 17 

 18 

Wandelaar: Bwah, ‘k weet niet. 19 

 20 

Visser 1: (heel boos) Dat weet jij niet? Fout, dat weet jij wel. Maar je wilt 21 

het niet toegeven. 22 

Ik zal je dat eens vertellen. De plaats van een parkiet is ergens in 23 

een weelderige palmboom in een of ander exotisch land, waar 24 

het zonnetje altijd schijnt. Waar hij kan chillen met zijn 25 

soortgenootjes, waar die vogel ten gepaste tijde een partner kan 26 

vinden om euh… ja… ja om te vogelen natuurlijk. 27 

Dat kan hij bij u thuis niet hé maat. Of heb je zo ’n plastiek 28 

“perruske” gekocht om hem wat gezelschap te houden…, of een 29 

spiegeltje zodat hij tegen zijn eigen kan klappen. Zo ’n beestje 30 

heeft ook gevoelens, of niet soms. 31 

 32 

Wandelaar: Ja, dat zal wel. 33 

 34 

Visser 2 heeft tijdens de vorige gesprekken een boterhammetje 35 

genomen dat hij opeet. Hij giet ook het bekertje van zijn 36 

thermos vol, drink en eet. Hij wuift vriendelijk naar de 37 

wandelaar, De wandelaar wuift vluchtig terug.  38 

 39 

Visser 1: Of een hond! Heb jij een hond? 40 
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Wandelaar: Nee, ik heb geen hond. 1 

 2 

Visser 1: Al goed. Gelijk die zogenaamde hondenliefhebbers, de 3 

dierenvrienden! Oh, wat zien ze hun beestje toch graag. Ze gaan 4 

een hele dag werken. Dat beest zit heel de dag moederziel alleen 5 

thuis, meestal slaapt hij, puur uit verveling, hij moet zijn plas 6 

ophouden tot zijn baasje weer thuis komt. En dan plassen… op 7 

commando, want het baasje heeft niet zoveel tijd. Sommigen 8 

laten hun “beesteke” gewoon castreren meneer, in plaats van 9 

hem ook nu en dan zijn pleziertje te gunnen. Mensen toch, in 10 

welke wereld wonen wij? Een wereld vol sadisten! Weet één ding 11 

maat: alle dieren hebben gevoelens! En je doet nooit niets met 12 

een dier, zolang je zelf  niet wilt dat ze het met jou zouden doen. 13 

Of wil jij misschien ook eens gecastreerd worden,… hé.??? 14 

Gedaan met euh… 15 

 16 

Wandelaar: (pijnlijke uitdrukking) Nee, liever niet. 17 

 18 

Visser 1:  Of heb je misschien ook zo’ klein lief waterschildpadje dat niet 19 

meer kan groeien, en gedoemd is om klein te blijven, omdat zijn 20 

bakje te klein is.  21 

 22 

Wandelaar: Nee, ik heb geen waterschildpadje. 23 

 24 

Visser 1:  Dus je hebt alleen een parkiet? 25 

 26 

Wandelaar: Ja, een parkiet…  en een vrouw. 27 

 28 

Visser 1: (heftig) Een vrouw!!! Weet jij…!!! 29 

 30 

Wandelaar: (blokt af) Nee laat ons het daar nu niet over hebben. Ik weet dat 31 

vrouwen ook gevoelens hebben. (herpakt zich)  32 

We waren eigenlijk over jouw hobby aan  ’t  praten. 33 

 34 

Visser 1: Over vissen. 35 

 36 

Wandelaar:  Ja, over jouw passie. 37 

 38 

Visser 1:  Ja, en wat was jouw vraag ook al weer? 39 

 40 
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Wandelaar: Waarom je geen andere visvijver kiest. 1 

 2 

Visser 1: Ik denk dat je wel een duidelijk antwoord hebt gekregen. 3 

 4 

Wandelaar:  Ja? 5 

 6 

Visser 1: Ik zal het je nog eens duidelijk maken. Ik kom hier om me te 7 

ontspannen. Dat heb je toch begrepen. 8 

 9 

Wandelaar:  Ja. 10 

 11 

Visser 1:  Awel dan. Als ik in een weelderige visvijver, vol met vissen, zit te 12 

vissen en constant zit te hopen en te bidden dat er geen enkel 13 

visje zou bijten, omdat ik mij niet schuldig wil maken aan die 14 

afschuwelijke dierenmishandeling, hoe kan ik me dan 15 

ontspannen?  16 

 17 

Wandelaar:  Dat vraag ik me ook af. 18 

 19 

Visser 1:  Nooit te oud om te leren hé. 20 

 21 

Wandelaar:  Ja, nooit te oud om te leren. Dat is waar.  ’t  Is een wrede wereld. 22 

Ik heb vandaag weer veel bijgeleerd. (korte stilte) Ik ga er maar 23 

eens van door. Nog een aangename middag.(maakt aanstalten 24 

om door te gaan en keert terug) Ik heb nog een vraagje. 25 

 26 

Visser 1: Ja? 27 

 28 

Wandelaar: Die worm? 29 

 30 

Visser 1: Ja, de worm die ik aan mijn haak  hang? 31 

 32 

Wandelaar:  (heftig en demonstratief) Ja, die worm die jij aan je haak spietst 33 

meneer. Dat klein lief wormpje dat hang jij niet aan uw haak. Jij 34 

doorboort zijn zacht en fragiel lijfje met een vlijmscherpe haak 35 

met een vreselijke weerhaak. (Visser 1 bouwt schuldgevoelens 36 

op, dit was hem ontgaan) Dat beestje loopt dan stilletjes aan 37 

leeg terwijl het aan  ’t verzuipen is, belandt die sukkelaar in de 38 

duistere mondholte van een hongerige vis. Zou jij willen dat dat 39 

met jou gebeurt? Zo hangen te bengelen aan een vlijmscherpe 40 
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haak met een weerhaak door uw lijf? Wachtend tot je verdwijnt 1 

in de donkere muil van een hongerige vis? 2 

 3 

Visser 1: (helemaal kapot van wroeging tot het einde) Oh… Ik word niet 4 

goed. 5 

 6 

Wandelaar: (in crescendo) Of beter nog, meneer de dierenvriend, een ander 7 

lekker wormpje belandt in jouw mond en wordt eerst 8 

fijngemalen door jouw krachtige kiezen, hij wordt gemengd met 9 

jouw ranzig speeksel en belandt dan in je maag waar het zuur 10 

hem zal oplossen en verteren. (korte pauze) Zijn laatste 11 

rustplaats: de riool. 12 

Schoon is dat hé! Of denk je dat zo’ n klein lief kronkelend 13 

wormpje geen gevoelens heeft? 14 

 15 

Visser 1: (met handen over zijn oren ,vol  spijt  harde pijnlijke gil) Nee nee, 16 

nee!!!!  17 

 18 

Visser 2: (Direct aansluitend, roept heel hard van blijdschap) Ja, ja, ja!!! 19 

(trekt aan de  lijn, hij wordt gek van glorie) Ik heb beet!!! Ik heb 20 

beet!!!   Amai wat een zware klepper! Kom dat zien. 21 

 (beiden kijken naar Visser 2 en visser 2 haalt met een ruk een 22 

blikje sardientjes uit het water. Hij bekijkt het blikje en zeer 23 

verlekkerd en blij als een kind ) Vandaag zijn het sardientjes… uit 24 

blik! 25 

 26 

(Black out )          27 

 28 

EINDE 29 


