WA G E N I N G S B I T T ER

Leven met een viskweker,
hoe doe je dat?
Door: Jelle Busscher

Dankzij het succes van ‘boer zoekt vrouw’ is afgelopen jaar de (mannelijke) viskweker
plotsklaps populair geworden. Sinds die tijd, als ik vol trots vertel dat ik een viskweker
ben, komt al snel het wel bekeken programma ter sprake evenals de betrokken boer.
Wij viskwekers mogen ons rijk rekenen met deze aangewakkerde interesse in ons toch
wat bijzondere beroep. Alleen samenleven met een viskweker, dat is wel een kleine uitdaging te noemen. Daarom wil ik alle mannen en vrouwen die een oogje hebben op een
viskweker een aantal tips en anekdotes meegeven die ik in mijn omgeving verzamelde.

Vis, vis en nog meer vis
Ik ben zelf zeer trots dat ik mijzelf een viskweker ofwel aquaculturist mag noemen.
Viskweken is voor mij een passie die mij, tot
nu toe, veel voldoening heeft gegeven. Het
kweken van vis is voor mij persoonlijk een
gezonde verslaving. Het is zeer afwisselend
werk waarbij je van alle markten thuis moet
kunnen zijn: technisch, biologisch en vaak
ook financieel. Ik ben er stiekem van overtuigd dat iedere man (en ook steeds meer
vrouwen) diep in zijn hart een viskweker
zou willen zijn. Immers, viskweken is puur,
soms iets wat ruw (mannen)werk waar je
hoe dan ook je ei in kwijt kan. En daar komt
nog een voordeel bij, vissen klagen en zeuren niet, iets wat je soms van collega’s niet
kan zeggen. Viskweken kent echter geen
9 tot 5 mentaliteit en vraagt ook om een
behoorlijke toewijding. Die toewijding is
nu precies de moeilijkheid. Een viskweker
is niet alleen tijdens kantooruren viskweker,
een viskweker is 24 uur, 7 dagen per week
viskweker. Dus zelfs buiten de kwekerij gaat
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dit vaak door. Dat betekent dus ook dat de
kans groot is dat het tijdens het eten over vis
gaat, dat je met je vrienden over vis praat,
en dat nota bene bij je schoonouders ook
over vis gepraat gaat worden. Kortom, de
impact van de beroepsdeformatie van een
aquaculturist is nogal groot.
Buitenlands avontuur
Daarnaast is het voor de toekomstige aquaculturist moeilijk om werk in Nederland te
vinden. Dus lonkt het buitenland voor een
potentiële carrière. Met uiteraard als gevolg
dat je geliefde wederhelft dan wel alleen in
Nederland achter blijft of mee zou moeten
gaan op buitenlands avontuur. Dit heeft uiteraard ook de consequentie dat je vrienden
en familie achter moet laten, en je soms
moet voorbereiden op een grote, dan wel
kleine, cultuurshock. Ik ben zelf uiteindelijk
ook voor het buitenlands avontuur gezwicht
en ik heb ervaren hoe pittig het kan zijn om
een relatie te hebben met iemand die ondertussen in Nederland verblijft. Enkele jaren

terug werkte ik fulltime in Noorwegen en
mijn toenmalige vriendin was zwanger van
ons eerste kindje. Helaas was het door het
werkrooster niet mogelijk om twee weken
voor de uitgerekende datum in Nederland
te zijn. Dit had als gevolg dat ik op 18 juni
2015 hals overkop met het vliegtuig naar
Nederland moest om nog net op tijd, een
half uur voor de bevalling, het ziekenhuis
binnen te stormen. Wat een dag.
Het geheim
Maar hoe kan een viskweker ervoor zorgen
dat jezelf en je relaties het volhouden?
Daarin zijn natuurlijk veel variërende
mogelijkheden. Zo heb ik maar eens in
mijn omgeving aan een aantal kwekers
gevraagd wat hun plan van aanpak was en
dit leverde een paar ludieke en verfrissende
antwoorden op.
Tip 1: Hou het luchtig
Tijdens een recente aquacultuurconferentie
sprak een ik een Amerikaans echtpaar waarbij de vrouw werkte op een meervalkwekerij
met traditionele vijvers. De man merkte
grinnikend op dat zijn vrouw nogal vaak
riekend naar vis en modder thuiskwam en
ze niet eerder aan de eettafel mocht verschijnen alvorens ze gedoucht had. Hun
tactiek was om een redelijke taakverdeling
te hebben, en het luchtig te houden. Hij
steunde haar in haar werk en ze gingen
samen naar aquacultuurconferenties over
de hele wereld.
Tip 2: Vind een balans tussen werk en privé
Een productiemanager van een Zwitsers
aquacultuurbedrijf hield er een speciale
tactiek op na om werk en privé gescheiden
te houden. Dat hij verantwoordelijk was
voor het gehele reilen en zeilen van de
kwekerij betekende dat hij nog wel eens op
moest draven als een van zijn werknemers
een probleem niet zelf op kon lossen. Om
de drempel te verhogen heeft hij met zijn

gezin er heel bewust voor gekozen om in
een dorpje net een paar kilometer verder
van de kwekerij te gaan wonen. Hierdoor
was de drempel om niet constant op de
kwekerij aanwezig te zijn een stukje groter.
Zo kon hij de balans houden tussen zijn
gezinsleven en zijn werk.
Tip 3: Maak afspraken en neem het niet
te serieus
Van een Nederlandse kweker heb ik geleerd
dat je niet alles TE serieus moet nemen.
Want uiteindelijk is alles toch relatief. Zijn
vrouw noemde ook dat toen ze samen het
avontuur aangingen van een eigen kwekerij, ze duidelijk hebben afgesproken welk
impact dit maximaal mag hebben op hun
privéleven.
Eigenlijk is het allemaal heel logisch:
maak afspraken, vind de juiste balans en
hou het luchtig. Wellicht nog een schrale
troost is dat er meer beroepen zijn waarbij
de beroepsdeformatie een grote impact
heeft op je privé leven. Aardappelboeren
schijnen bijvoorbeeld ook over niks anders
dan piepers te kunnen praten. Maar laat dit
verhaal toch een kleine waarschuwing zijn
voor het geval je tot je oren verliefd wordt
op zo’n stoere viskweker of viskweekster.
Gij zult echt van vis moeten houden!
Leestips:
•

•

Clara Wiggins, 2015. The Expat Partner’s
Survival Guide: A light-hearted but authoritative manual for anyone accompanying their
partner on an overseas assignment.
https://www.nrc.nl/nieuws/2008/08/20/met-jepartner-mee-overzee-11591185-a1111698
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