
SPEELMAN 
De voormalige sporthal ‘De Speelman’ in Heist is vorige zomer afgebroken. Ongetwijfeld dachten veel 
inwoners dat de naam verwees naar het type activiteit dat er plaats vond. Toch is niets minder waar. 
Een speelman of zee-engel of ‘violevis’ is een intussen sterk bedreigde platte haaiensoort.

EEN ‘ENGEL’ MET 
UITSTERVEN BEDREIGD

De speelman of zee-engel is een haai die 
door zijn afgeplatte en verbrede uiterlijk 
meer op een rog lijkt. Voor wie goed oplet 
valt op dat de borstvinnen, in tegenstelling 
tot wat bij roggen het geval is, niet over de 
volledige breedte aan de romp vastzitten 
en eerder als een soort vleugels zijwaarts 
strekken. De speelman houdt zich op nabij 
de zeebodem en is er vooral ‘s nachts actief. 
Overdag graaft hij zich ondiep in – met enkel 
de ogen en ademgaten uit het zand stekend 
– wat hem kwetsbaar maakt als bijvangst 
in de bodemvisserij. Het is een (plat)viseter, 
hoewel hij af en toe ook wel een schaal-
dier lust. Als hij niet vroeger is opgevist, 
kan deze soort tot wel 2 m lang worden. 
De wijfjes broeden per worp 7-25 eieren 
uit in het lichaam, die als 24-30 cm grote 
zee-engeltjes levend ter wereld worden 
gebracht. In de 19de en begin 20ste eeuw 
was de speelman nog heel gewoon in het 
Noord-Atlantische gebied, inclusief in de 
Noordzee en Middellandse Zee. Hij kwam er 
vrij talrijk voor op dieptes van 5 tot 150 m. 
Maar zijn trage voortplanting en kwets-
baarheid ten aanzien van de bodemvisserij 
lijken de zee-engel fataal te zullen worden. 
Vandaag staat de speelman tussen andere 
met uitsterven bedreigde soorten op de 
zogenaamde Rode Lijst van de International 
Union for Conservation of Nature (IUCN). 
In de Noordzee wordt hij intussen al niet 
meer aangetroffen. 

IN DE VORM VAN EEN VIOOL

Men zou deze vis, in het AN zee-engel, 
speelman genoemd hebben omdat hij 
enigszins lijkt op een viool. Vandaar ook de 
benamingen vioolvis en vioolhaai (WNT i.v. 

viool). Het beeld van het instrument riep 
bij de naamgevers de gedachte op aan de 
artiest die het bespeelt, de muzikant of – in 
de (oudere) volkstaal - speelman. Die naam-
geving vormt een mooie combinatie van 
twee courante benoemingsstrategieën. 
De viool-benamingen berusten op metafoor, 
d.i. benoeming naar gelijkenis. De overgang 
naar speelman heet metonymie: men noemt 
iets naar iets anders wat er in de werkelijk-
heid mee verbonden is. Een viool vraagt nu 
eenmaal om een violist die het instrument 
bespeelt. 

Het AN-woord zee-engel (Squatina squatina) 
lijkt te zijn toegekend als tegenhanger van 
zeeduivel (Lophius piscatorius), ook wel 
bekend als lotte of staartvis. Biologisch is 
de zeeduivel nochtans een heel andere vis, 
behorend tot de beenvissen, terwijl haaien 
en roggen kraakbeenvissen zijn. Maar in zijn 
uiterlijke verschijning vertoont de zeeduivel 
voldoende overeenkomst met de zee-engel 
om door de wetenschappelijk onkundige 
waarnemer tot dezelfde soort te worden 
gerekend. Dat bovendien de vinnen van de 
zee-engel veel weg hebben van vleugels, zou 
de naamgeving begunstigd kunnen hebben. 

Niettemin moet de oorsprong van zee-engel 
wellicht elders worden gezocht, al staat 
ook in die alternatieve verklaring de 
gelijkenis tussen de twee vissen 
voorop. Mogelijk is de naam-
geving niet helemaal autochtoon, 
maar schatplichtig aan de Engelse 
zeeduivelbenaming, angler (fish). Letterlijk 
betekent dat ‘hengelaar(svis)’, wat verwijst 
naar een vlezig uitsteeksel op de kop van 
de roofvis, waarmee hij kleine visjes lokt. 
Angler werd door Nederlandssprekende 
vissers begrepen als engel, en hetzelfde 
misverstand leidde ook in het Frans tot de 

engelachtige benamingen ange en angelot 
voor de zeeduivel. Anders dan in het Engels 
en het Frans ging men in het Nederlands de 
naam toepassen op de zee-engel. Tekenend 
voor de verwarring van de twee soorten is 
ook nog dat de zee-engel in de Oostendse 
visserstaal zeeduivel heet, terwijl de zeeduivel 
er staert of rochefretter wordt genoemd. 
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Een speelman, zee-engel of ‘violevis’ is een sterk bedreigde, platte 
haaiensoort die intussen in de Noordzee niet meer voorkomt.  
(c) Marc Dando - Wild Nature Press - www.wildnaturepress.com/
our-titles/sharks-rays-and-chimaeras/.
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