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CYANIDEVISSERIJ IS EEN MANIER VAN LEVEN

Cyanidevissers duiken onder meer op zeebaars.
Maar die verschuilt zich vooral in het koraal en
ze daar uit te krijgen, spuiten de duikers met
een oplossing van natriumcyanide. De vissen
raken versuft en zijn vervolgens makkelijk te
vangen. Eenmaal naar boven gebracht, worden
de vissen opgelapt en levend naar China verscheept. In de betere restaurants van Hong
Kong doet zo’n vis volgens Pauwelussen makkelijk honderd euro per stuk.
Het vissen met cyanide is gevaarlijk. De vissers van het Bajau-volk laten regelmatig het leven of raken deels verlamd. Duikersziekte, zouden wij westerlingen zeggen. Maar dat is typisch onze westerse kijk op de dingen, legt Pauwelussen uit. ‘In mijn onderzoek kwam ik in
aanraking met opvattingen over de zee en hoe
mensen zich daartoe verhouden die fundamenteel verschillen van de westerse kijk op natuur.’
ZEEGEESTEN
‘Ik ben wekenlang met hen de zee op geweest’,
vertelt Pauwelussen. ‘Ik ben op eilanden geweest die niet eens op de kaart staan. Ik besefte
dat ik de zee op moest om hun wereld echt te leren begrijpen. Hun idee van tijd is cyclisch in
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De illegale cyanidevisserij in Indonesië
brengt veel schade toe aan exotische
koraalriffen. Maar alhoewel verboden en
gevaarlijk, leiden de illegale praktijken
een bloeiend bestaan. Natuurbeherende
instanties krijgen er geen grip op. Antropologe Annet Pauwelussen vroeg zich af hoe
dat mogelijk is. Zij trok anderhalf jaar op
met de vissers en promoveerde cum laude
op haar verslag.

Deze indonesische duiker gebruikt cyanide om de vis uit het koraal te halen.

plaats van lineair. Wat wij vandaag doen met
het koraal, heeft gevolgen voor morgen. Maar
die logica werkt niet altijd voor de Bajau. Voor
hen staat de relatie met zeegeesten centraal.
Het koraal is een plek waar verschillende zeegeesten leven, met wie je een goede relatie
moet onderhouden.’
‘Illegale vissers worden al tientallen jaren
gecriminaliseerd en afgeschilderd als armoedzaaiers die door hebzucht worden gedreven’,
vervolgt Pauwelussen. ‘Maar dat wegverklaren
leidt ertoe dat hun wereld ongrijpbaar wordt.
Als je als natuurbeheerder wilt interveniëren,
moet je in de eerste plaats de wereld van die vis-

sers begrijpen: wat doen ze en waarom zo? Ik
neem hun werkelijkheid serieus. Die is van belang voor de keuzes die ze maken.’
Gelijkwaardigheid tussen natuurbeschermers en de mensen die op zee leven, is volgens
Pauwelussen cruciaal voor een goede dialoog in
natuurbeheer. ‘Op basis van gelijkwaardigheid
kun je op zoek naar gedeelde belangen. Het is
belangrijk dat je de ene werkelijkheid niet boven de andere stelt. En dat is precies wat nu wel
gebeurt. De werkelijkheid is potentieel meervoudig. Het geloof van de Bajau in zeegeesten is
werkelijk, omdat het van belang is voor de keuzes die zij maken.’
RK

NU OOK YIELD GAP-ANALYSES VOOR VEEHOUDERIJ
Franse veehouders die Charolais vleeskoeien houden, halen maar 53 procent van
de potentiële productie. Dat constateert
Aart van der Linden, die als eerste een
yield gap-analyse maakte van een veehouderijsector. Zijn methode maakt inzichtelijk hoe de productie in de veehouderij op
een duurzame manier verhoogd kan worden.
De ruimte om de productie van gewassen te
verhogen, de yield gap, is het verschil tussen de
actuele en de theoretisch haalbare productie,
als alle productieomstandigheden optimaal
zijn. Al sinds de jaren zestig hebben Wageningse onderzoekers vaak yield gaps van gewassen
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geanalyseerd, maar nog nooit van een veehouderijsysteem.
Van der Linden, die onlangs promoveerde
bij de Wageningse hoogleraren Imke de Boer
en Martin van Ittersum, ontwikkelde als eerste
een algemene methode om de productieruimte
in de veehouderij te analyseren. Daarna koppelde hij de yield gap van Charolais koeien aan
de analyse van de voedergewassen voor deze
vleeskoeien. Zo ontstond een yield gap van de
vleesproductie per hectare. Deze yield gap is
opvallend groot. Dit komt omdat er zowel beperkende factoren zijn bij de teelt van veevoer
als bij de productie van rundvlees. De Franse
Charolais-boeren produceren het veevoer grotendeels op het eigen bedrijf. De gemiddelde

veehouder produceert slechts 53 procent van
wat theoretisch mogelijk is met het huidige
voer en de huidige hoeveelheid regenwater
voor gewassen. De yield gap bedraagt dus 47
procent.
De Franse veehouders kunnen de yield gap
verkleinen door bijvoorbeeld meer koeien per
hectare grasland houden, zodat de vleesproductie per hectare toeneemt. De analyse dient
om de meest haalbare opties voor de verbetering van de productie aan te wijzen, en niet om
de maximale productie te behalen, benadrukt
Van der Linden. ‘Daarom kijken we ook naar
duurzaamheidsindicatoren. Respect voor
mens, dier en milieu moeten gewaarborgd worden bij het verkleinen van yield gaps.’ AS

