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VISMAN 
 

Het verhaal VISMAN is gebaseerd op een recent 
interview met Fiel, een oud-werknemer van SVK.  

Hij heeft het locomotiefongeval gezien 
en een zekere Marcel uit het wrak gehaald 

'gestoomd en met een vel gelijk ne vis’. 
 
De zon bakte vers gestampte bakstenen vuurrood. De zon glunderde. Ze glom. Ze schudde 
stralen uit haar buik en smeet ze met liefde op het grondgebied van Sint-Niklaas. De bakstenen 
sudderden, wentelden om en om. Uit de drogende klei walmden wolkjes die zich mengden met 
de geur van nat gras. De lucht was drachtig van de wakke grond. De lucht rook naar bodemloos, 
naar voormalig, naar baleinen van oude walvissen.  
Het was mei 1949. 
 
Ik reed met de stoomlocomotief van kleiput naar bakoven en terug. Machinist eerste klas. Ik had 
lucht in de kop. Tsjoek, tsjoek. Een heldere dag en het vooruitzicht op een avond met mijn 
aanstaande vrouw Rita, hoogzwanger. De zon brandde op mijn schedel en liet mijn hersenen 
wasemen. Het zonlicht verblindde. De locomotief kende de wetten van de middelpuntvliedende 
kracht. Ik niet. Over Newton had ik in de vakschool niks geleerd. Snelheid en draaiingen zijn 
geen goede combinatie, wist ik, maar ik voelde het te laat. Bij de bocht helde de locomotief, de 
wielen ontsnapten aan de spoorstaven. Ik remde. De voorwielen kriepten en schoten van de 
rails. Het treintje kantelde. Tsjoek, tsjoek. De locomotief eerst, dan ik, daarna de wagons met 
lading. Baksteen na baksteen. Schuivend. Met de zekerheid van een vinvis. Uit de ketel van de 
locomotief spoot stoom. Furieus. Bijtend.  
Ik viel op mijn rug en keek in de zon. Ze tuurde verrast terug en sloot daarna haar ogen. Ik 
voelde de hete damp tegen mijn huid paffen.  
Pief, poef, paf. Mijn vel viel eraf. 
Geloop. Schuifelende voeten. 
“Zot. Zo‘n snelheid.” 
Fiel fluisterde: “Rustig, rustig ademen. Ik krijg u hier uit.” 
Hij trok aan mijn benen.  
“Rita gaat niet content zijn.” 
Toen werd het stil. 
 
Als ge tegen een kom tikt waar een goudvis inzit, verschiet dat beest zich een bult en wordt het 
stante pede een bultrugwalvis. Zeker weten, het gebeurt. Dat wilt ge niet in uw bokaal op een 
bijzettafel met een gehaakt ecru tafelkleedje van uw tante zaliger. Dat wilt ge niet in uw living.  
Mensen zouden beter eerst nadenken voordat ze iets doen. Waar zitten ze met hun gedachten? 
 



Ik werd wakker op de Westakkers, in het militair gasthuis. De dokters waren gespecialiseerd in 
brandwonden, kennis vergaard tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pief poef paf. Waar een oorlog 
al niet goed voor is.  
Ik voelde niks, ik zag niks, ik hoorde weinig. Ik was omzwachteld. Van kop tot teen.  
“Over vier weken halen we dat er af. Ge moogt van geluk spreken dat uw collega u uit de stoom 
haalde of ge waart gelijk een gebakken haring.” 
Fiel stond regelmatig aan mijn bed. Met Rita. 
Zij vertelde over de zwangerschap, de uitgestelde trouw, over haar moeder. 
Hij vertelde over de locomotief, terug op de rails, de ontevreden baas. 
Ik dacht aan ons toekomstig kind. Ik dacht aan de zon. De verbazing op haar gezicht.  
De tweede week kwam Fiel alleen. “Rita kan niet.” 
De derde week zei hij dat Rita een andere bezigheid had. 
De vierde week zei hij niks meer.  
 
Ik voelde de verpleegsters hun neuzen ophalen toen ze het verband van mijn lijf pulkten. 
Omzichtig, gegeneerd, elke keer een vrij stukje vel. Een ontblote arm, een been, gekokhals. Een 
arm, het andere been, het lijf. Opnieuw gekokhals. Mijn gezicht kwam laatst. Mijn ogen snakten 
naar licht en mijn vel naar lucht. Mijn handen wilden de bolle buik van Rita vasthouden. 
 
De dokter stond al een half uur aan mijn bed te vezelen.  
“Kunt ge luider praten. Ik hoor u niet.”  
“Uw oorschelpen zijn weg”, riep hij. “Ge hebt geen oren meer.” 
Dat had ik begrepen. Dat werd een pruik met lang haar. 
“Door de stoom zijn uw luchtpijp en de luchtpijptakjes zwaar ontstoken. Ze werken niet meer”, 
vervolgde hij.  
Een mankementenlijst, een boodschappenlijstje zoals bij de beenhouwer. Het zou er nog aan 
gemankeerd hebben dat hij vroeg of het een beetje meer mocht zijn. 
“Het goede nieuws is dat uw huid zich gewijzigd heeft van samenstelling en daardoor meer 
lucht binnenlaat.” 
“Ik adem dus met mijn vel?” vroeg ik. 
De zon keek door het raam. Ik hapte als een vis op het droge. 
 
Katten trekken vissen aan. Gelijk een trekijzer nagels. Gelijk de zon de aarde aantrekt. Geven en 
afstoten. Ooit had ik met Rita de film Pinokkio gezien. Een kat probeerde een goudvis te 
plukken uit een bokaal. De vis liet zich niet pakken. Hij zwom rond en rondom rond. Met een 
blik van ‘ik zal u gaan hebben’. De kat draaide zot als een achterdeur en had niet door dat de vis 
met haar speelde. Geven en gepakt worden.  
Ik trek katten aan. Elke keer ik op straat loop, ‘s avonds, kopt de ene kat na de andere tegen 
mijn been.  
 
Rita vertelde dat ze was bevallen van een klein meisje. “Ge gaat haar teveel laten verschieten. ’t 
Is best dat ze u niet ziet. Ge gaat haar ziek maken. Ze gaat bang zijn. Ze gaat zot worden. Ze 



gaat verdorie denken dat ze zelf mismaakt is. Dat wilt ge dat kind toch niet aandoen? Zoudt ge 
daar mee willen leven?” 
Tranen schoven over mijn kaken en brandden mijn geschubd vel. Niet het zout deed pijn.  
 
Na drie maanden mocht ik uit het ziekenhuis. Ik zwom. Urenlang, onder water, ademend door 
mijn vel. Alleen. Onder water hoort ge niks, zegt men. Ik voelde elke trilling in mijn lijf. Een slag 
in het water, een motor die aansloeg, een alg die wiegde in de deining. De hartenklop van mijn 
kind.  
 
Ik heb Rita nog één keer gezien. Ik stond in het donker te wachten. Fiel wachtte ook. Zij zagen 
mij niet. Ik zag mijn dochter. Een schoon kind. Zij hield de hand van Fiel vast. 
 
In het leger hadden ze rappe zwemmers nodig. Ik liet me inlijven. Vanaf dan stuurde ik kaartjes 
naar mijn dochter vanuit Korea, vanuit Engeland, vanuit Amerika.  
In ’53 ontmijnde ik de Gele Zee. Het jaar daarop zwom ik naar Amerika. Ik liet mijn dochter 
weten dat ik First Lady Eisenhower de hand had geschud bij de tewaterlating van de Nautilus. 
Toen het zwembad van Sint-Niklaas in ’56 werd geopend door Koning Boudewijn zwom ik de 
eerste lengtes. Ze namen geen foto’s van mij, wel van Boudewijn. In ’62 hielp ik de Amerikanen 
in de Golf van Mexico. Ik stuurde een kaartje van Miami Beach. 
 
Ik vertrek nu naar de Stille Oceaan. Apollo 11 gaat daar in het water landen. Ik hoop dat de 
capsule niet op mijn kop valt. 


