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Niña Weijers - Dit artikel 
 
Dit artikel gaat over de zoetwatervis die wordt gebruikt voor de behandeling van 
huidziekten. Zie muidhond voor de soort die in het Verenigd Koninkrijk soms 
doktersvis wordt genoemd. Voor de vis die bekendstaat als chirurgvis, zie 
eenhoornvis. Voor mensen die bekend staan als Vis, zie Vis (achternaam).  
 
Wij zijn een straalvinnige vissensoort uit de familie van de karpers. De belangrijkste 
kenmerken van de echte karper zijn de volgende: Het ontbreken van een maag. 
Gemodificeerde kieuwbogen met keeltanden. Het ontbreken van tanden op de 
kaken.  
 
Dat laatste feit is volgens ons van doorslaggevend belang. Na eeuwen van relatieve 
rust in de rivieren van Syrië, Turkije en Irak, werden we aan het begin van dit 
millennium van onze woonplaatsen weggerukt. We raakten verspreid over de hele 
wereld en kwamen terecht in troosteloze badplaatsen, geïmproviseerde 
wellnesscentra, krakkemikkige stalletjes in China en Indonesië, Japan en Kroatië.  
Met onze zachte, tandeloze monden zwemmen we rond in bassins met lauwwarm 
water, hongerig, verlangend naar de algen die we aten in onze rivieren van 
herkomst, onze heerlijke, rijke rivieren waar het water niet stilstond als hier, maar 
eindeloos stroomde. In plaats van de algen eten we hier mensenhuid. Dat is onze 
arbeid, het eten van de dikke, eeltige laag huid op oude, vergroeide voeten. We eten 
omdat we honger hebben, niet omdat we deze voeten beschouwen als een 
delicatesse.  
 
Er zijn roofdieren die lijken op hun prooidier om ze ongemerkt te besluipen. Er zijn 
ongevaarlijke diersoorten die lijken op gevaarlijke om zichzelf te beschermen tegen 
gevaar. Helaas zijn wij een ongevaarlijke soort die lijkt op een geneesmiddel voor 
mensen.  
 
Wij horen u denken: er zijn vissen die het slechter hebben. Vissen die worden 
gebakken of gestoomd met tijm en citroen en gegeten door de mens. Vissen die 
door hoepels moeten duiken. Depressieve orka’s in gevangenschap, met vinnen die 
slap hangen van ellende (maar orka’s zijn geen vissen). 
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U gaat ervan uit dat wij niet gevoelig zijn omdat we zo non-descript ogen. Klein en 
grijzig, bakvissen, bijvangst. U gaat ervan uit dat wij maar één functie hebben, de 
functie die u ons heeft toegedicht, het eten van mensenhuid. U gaat daarvan uit 
omdat u er in de geschiedenis van uw bestaan altijd vanuit bent gegaan dat andere 
soorten zich voegen naar de manier waarop ze voor u functioneel zijn.  
 
De koekoek vermomt zich als sperwer, zodat ze haar ei in het nest van een andere 
vogel kwijt kan. Het ei vermomt zich als de eieren van de gastmoeder. Het 
koekoeksjong verjaagt de overige kuikens uit het nest.  
De dodelijke koraalslang vermomt zich als de ongevaarlijke melkslang.  
De sabelsprinkhaan imiteert het lokroep van de vrouwelijke cicade om de mannetjes 
te lokken en op te eten.  
De mantis heeft het uiterlijk van een dood blad, en laat zich met gevoel voor 
dramatiek van een tak dwarrelen.  
De steen trekt een slangenhuid aan. De boomstronk rolt van zijn plaats en imiteert 
het geluid dat hij maakt zo overtuigend dat het echt lijkt. 
 
Wij zijn maar kleine visjes. Kleine, grappige visjes die met hun zuigende tandeloze 
monden aan uw vermoeide handen en voeten kietelen. Doktersvisjes, noemt u ons. 
Therapievisjes, knabbelvisjes. Wij zijn kleine visjes, maar we zijn met veel en 
geduldig wachten we in onze bassins totdat het water over de randen klotst, het 
Lozingskanaal in, de Amstel, de Maas, de Waal, de Rijn, de Mekong, de Yangtze, de 
Shinano… totdat we zijn veranderd in muidhonden, eenhoornvissen en dolfijnen, in 
algen en plankton, in de stroming van het water zelf, die het leven nabootst, zo 
geraffineerd dat je het één niet meer van het ander kan onderscheiden.  
 


