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Het helaas zrin van een tonijn

'Waaraan een school tonijnen het makkelijkst kan worden

herkend? Dat is simpel: aan het feit dat je eigenlijk niets bijzon-

ders ziet, maar wel'kunt voelen dat er iets langs je heen zw.emt'

Met een rotvaart. Met een ongelooflijke rotvaart' Want tonijnen

z\Memmen zo snel, zo ontzettend snel, dat je ze amper kunt zien

wanneer ze als kogels voorbij schieten'

Het is nu eenmaal wat tonijnen doen. Hard zwemmen' De

hele dag door. Met z'n allen voor en naast en achter elkaar' Altijd

maar hard zwerndren. Ze zullen ook nooit eens r'ustïg zwemmen'

of ëventjes wat milder hard, of lekker gewoon' op hun gemakje,

zomaar even een eindje om. Nee, ze moeten en zullen iedere me-

ter overbruggen alsof het de laatste meter is die ze ooit zwem-

men zullen. Alsof iedere seconde te laat kan zijn. Alsof ze altijd

op tijd willen zijn voor iets heel belangrijks, iets wat ze niet mo-

, gen missen

De andere dieren van de zee wisten dat tonijnen altijd haast

hadden, màar waarvoor, of waarom' neet dat konden 2e eigenlijk

niet zeggen. Ze konden het ook nooit eens vragen' want voor ze

hun mond open konden doen waren de tonijnen al weer weg'

De tonijnen hielden ook heel graag wedstrijdjes snelzwem-

men. veel van hen deden zelß nooit iets anders dan wedstrijdjes

snelzwemmen. Voor hen was alles een wedstridje snelzwemmen'

Als de school naar het noorden zwom dan riepen ze' 'Wie er

als eerste is!' en als ze naar het zuiden zwommen dan riepen ze:
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'De laatste is een opgedroogde kwall' en als ze naar het westen

zwommen dan riepen ze: 'En nu voor een nieuw record!' en als

ze naay het oosten zlvommen dan riepen ze: 'Dagdromers zijn

laatkomers!' En zodra ze in het oosten waren aangekomen dan

zwommen ze weer naar het westen en als ze in het noorden wa-

ren aangekomen dan zwommen ze weer naar het zuiden'

Serieuze vissen, dat waren ze, die tonijnen.

Maar toen, tijdens een tocht van west naar oost, waarbij ie-

dereen zo hard zwomais hij kon, was er een jonge timicle meisjes-

tonijn met felgele randjes op haar.borstvinnen, genaamd Isabel,

die de volgende woorden uitsPrak:

'Zullen we ons anders eens even lekker door de deining laten

meevoeren?'

De andere tonijnen waren zo druk bezig met hard zwemmen

dat ze isabel niet hoorden.
'Ik dacht, we kunnen ons ook lekker even door de deining la-

ten meevoeren!' zei Isabel, nu iets luider.

De tonijnen die naast en onder en boven haar zwommen' ver-

traagcÌen nog geen milliseconde' maar keken haar aan alsof ze

gek was geworden.
'Lekker,' zei Isabel, een stuk zachter dan daarnet. 'Even dei-

nen, dat zou ik wel willen.'

Dezeifcle tonijnen die haar net nog hadden aangekeken alsof

ze gek geworden was, keurden haar nu zelfs geen blik of op-

getrokken wenkbrauw meer waardig. Ze hadden' een snelzwem-

w.edstrijcl te winnen en noch tijd noch aandacht voor het tr"rttige

gebrabbel van een jonge meisjestonijn.

Isabel bleef netjes tussen de anderen zwemmen' maar binnen
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in haar buik begon er iets heel heet te worclen. Het waren woor-

den die eruit moesten. Woorden die er zo nodig uit moesten dat

ze begon te gloeien van de hitte. Isabel zwom en zwom en zwom

en zwom en zwom, maar schreeuwcle toen plotsklaps heel hard

door het water: 'Ik wii een zeepaardje zijnl'
Nog nooit hacl de school tonijnen een wedstrijd onclerbroken.

Nog nooit waren ze gestopt met zwemmen. Maar nu, bij het ho-

ren van Isabels mededeling, maakten ze stuk voor stuk plaats.

Doodse.stilte heerste er. De tonijnen keken naar elkaar, of naar

hun eigen vinnen, of naar de oppervlakte, of naar de bodem. Nie-
mand wist nog waar ze hun blik op moest richten.

Maar nadat de eerste shock een beetje was weggeëbd, ver-

anderde hun houding ai snel van compleet verbaasd, naar mild
gelrriteerd, naar ronduit beledigcl.

Herman, een koperkleurige bromsnor en opperbaas van de

tonijnen, zwom met de gebruikelijke rotvaart naar Isabel en

remde vlak voor haar af 'Wat zei je?'spuugde hij in haar gezícht.
'Wat zei je?'

Isabel aarzelde, slikte, kuchte, en fluisterde toen: 'Ik wii eerì

zeepaardje zijn;

Direct begonnen alle tonijnen tegen elkaar te mompelen.

Precies horen wat ze zeiden kon Isabel niet, maar zeving flarden

op:'Waar haaltze het lef vandaan?'en'Moet je nr-r toch zien.'En
'In mijn tijcl was dit nooit ...' En 'lk geloof mijn oren niet!'en 'Het

zal je maar gezegd worden.'

Herman dwong een kanonnade van scheld- en vloekwoorden

terug zijn keel in, hoestte flink en diep, lispelde toen met flinter-
dunne beheersing: 'En waarom? Waarom zou je een zeepaardje

??
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willen zrjnP'

Isabel zei: 'Ik zor-r me graag willen laten meevoeren door de

cleining. Ik zor-r graag beeldig als een herfstblaadje door het wa-

ter willen clobberen. Ik zou graag een beetje drijven en rustig

náclenken en clromen en mooie gedachten verzinnen. Misschien

zoLr ik zelfs weleens ondersteboven willen hangen, zodat ineens

de zee er heel anders r-rit komt te zien en ik alles een nieuwe naam

kan geven.'

'Een nieuwe naam geven?' snerpte Herman' 'Waarom zou

je in hemelsnaam clingen een nieuwe naam willen gevenP Al-

tes hééft toch al een naaut? En nadenken? Naclenken waarover?

Over hoe nog sneller te zwemmen? En dromen?'Dromen? Te

laat zul je þedoelenl'
Isabel schudde haar hoofd. 'Misschien vind ik het wel niet

meer erg om te laat te komen.'

Deze uitspraak zorgde voor een golf van verontwaardiging'

'Wel heb ik nooit!' werd er gezegd, en'Nooit in mijn levenl'

'Misschien hoef ik niet meer zo nodig harcl te zwemmen,' ging

Isabel vercler. 'Ik heb ook eigenlijk nooit zo begrepen waar het

goed voor is, of waar je precies op tijcl voor moesten zijn, en waar

we eigenlijk naartoe zwemmen.'

Absolute stilte. De tonijnen waren verbijsterd. Ze waren hr-rn

woorden kwrit. Ze dreigclen gek te worden' Angstig en compleet

in paniek richtten ze zich tot hun aanvoerder, hun baken, hun

held: Herman.

Herman begon weer te hoesten. 'Ja, nhm, we zwemmen naar

c{e, uhm ... we zwemmen zo hard omciat we, Lthm, we zijn ge-

rvoon graag op tijd voor de, uhm, ja hoe heet het, r'thm, we kun-
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nen natuurlijk niet te laat komen voor de, ja, uhm.'

'Omdat zwemmen is wat tonijnen doen!' riep een andere tonijn

heel hard. Niemand wist wie precies.

Herman keek om zich heen, clacht na met veel rimpels in zijn

voorhoofd, keek toen weer naar Isabel en zeí:'Ja, clat bedoel ik

eigenlijk, zwemmen is wat tonijnen cloen.'

'Dan ben ik vanaf nll een zeepaardje,' zei Isabel, haar neus

ietsj es omhooggestoken.
'Maar dan kun je ons nooit bijhouden!' protesteerde Herm.an.

'Dat is dan maar zo,' zei Isabel.

'Maar dan ben je niet meer bij onsl'zei Herman.

'Inderdaad,'zei Isabel. 'Het is niet anclers.'

Nu begon Herman zijn geduld te verliezen. 'Lr-rister, Isabel,'

moppercle hU. 'Dit is geen hobbyclubje! Geen verkleedpartijtje.

Een tonijn zijn, is serieus! Een tonijn ben je voor het leven! Als

je er nu voor kiest een zeepaardje te worden, dan word je een

zeepaardje, en dan kun je daarna ook nooit meer een tonijn zijnl'

Alle tonijnen knikten instemmend en vouwden hun vinnen

over elkaar. Isabel schrok van de strenge woorden van Herman.

Tranen prikten in haar ogen. Ze schrok zo erg dat ze bijna wilde

zeggen:'Sorry, ik zal weer een tonijn zijn en ik zal weer hard

zwemmen en nooit meer vragen waar we clan naartoe zwemmen

en ook nooit meer vragen of iemancl misschien zin heeft om even

te dobberen.'

Maar toen sioot ze haar ogen en ze dacht aan alle uren die ze

zou gaan luieren, aan hoe ze sierlijk door het water zou drijven,
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denkend aan niets ofjuist heel veel, en aan de warme deining die

haar zou meevoeren, als een hemelse branding, naar prachtige

icleeën en nög mooiere dromen.

'ik zal jullie missen ,' zeize. 'Echt waar' Maar toch wii ik een

zeepaardje zijn.'

Als je het zeker weet dan weet je het zeker,' zei Herman' 'Maar

wij moeten in ieder geval weer verder''

'Wie er als eerste is!' riep een van de andere tonijnen'

' 'De laatste is een opgedroogde kwal!' riep een ancler'

'En nu voor een nieuw record!'

'Dagdromers zijn laatkomers!'

'Ik weet het zeker,' zei Isabel de tonin tegen'zíchzelf; terwijl

ze nonchalant dobberde in cle tedere deining en met tranen in

haar ogen naar de blauwe leegte keek waarbij zojuist nog al haar

vrienden waren geweest.
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