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Fotoreportage bij de teelt en verwerking van Anguilla bicolor

Kabayaki en Unagi uit Java
door J. Scheerboom

Anguilla bicolor, de paling die op Java (Indonesië) inheems is, bereikt een vetgehalte
van 10 %. Dat is gering vergeleken met dat
van Europese paling (A. anguilla): ca. 30 %).
Het lagere vetgehalte van A. bicolor maakt
het palingkwekers mogelijk van deze vis
kabayaki en unagi te bereiden, Japanse
palinggerechten waarnaar ook in Indonesië
veel vraag bestaat, vooral van de ca. 25
miljoen rijken tot zeer rijken.
Door de vraag naar A. bicolor vangt de Javaanse palingkweker voor één kg levende

Sukar Samsudi ‘Pak Sukar’ tijdens de eerste
ontmoeting thuis bij Cees Baay.
A. bicolor het in de oren van Nederlandse
viskwekers onvoorstelbare bedrag van 100
euro en indien verwerkt tot Japans gerecht:
130 euro per kg, waarbij één kg glasaal (van
A. bicolor) op Java ca. 600,- euro kost. Een
kg glasaal van A. bicolor bevat bovendien
een 6.000 aaltjes (dus ca. twee keer zo veel
als in 1 kg glasaal van A. anguilla).
In Indonesië ontmoetten wij palingteler en
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tafel aanzitten en besprak met ons de mogelijkheden om in Indonesië naar modern
inzicht Indonesische paling te kweken.
Snel kwamen wij tot constructieve gedachten en nodigde Pak Sukar ons uit op zijn
palingkwekerij en – verwerkingsbedrijf te
komen kijken en fotograferen.
Bezoek aan de palingkwekerij
Na het bezoek aan de palingkwekerij en
verwerkingsbedrijf van Pak Sukar (zie foto’s)
deden wij hem de volgende aanbevelingen
ter verbetering:

Sukar Samsudi ‘Pak Sukar’ op zijn palingkwekerij.
oud-vrijheidsstrijder Sukar Samsudi ‘Pak
Sukar’. Wij bezochten en fotografeerden
zijn palingkwekerij en verwerkingsbedrijf.
Wij adviseerden Pak Sukar ook hoe met
Nederlandse technieken en management
nog betere resultaten kunnen worden bereikt, vooral financiële.
Eten met de voormalige vijand
(tentara of pelopper)
Pak Sukar vocht in 1945-1950 aan de zijde
van Sukarno tegen de Nederlanders voor
de Indonesische onafhankelijkheid.
Toen hij ons in Cimahi kwam opzoeken,
had hij zijn soldatenbaret nog op en zei de
voormalige vrijheidsstrijder over deze tijd:
‘Laten we achter ons laten wat destijds is
gebeurd. Beter is het – met respect voor
elkaar – samen te werken bij de opbouw
van onze toekomst’
Daarna ging hij – nog met de gevechtspet
op, zie foto vorige bladzijde – bij ons aan

Aquacultuur ❘ 10
2013 - nr. 3

1. Zorg voor hygiënemaatregelen, voer
hygiënesluizen en laat niemand die niet
eerst handen en voeten heeft gewassen,
op de kwekerij toe.
2. Kweek in het vervolg in een afgesloten
en beschermde ruimte. Dit voorkomt
besmetting van ziektes door vogels,
insecten en andere dieren. Daarom
kweekt men in Japan paling in kassen
en in Nederland in een gebouw.
3. Start de palingteelt vanaf het glasaalstadium. Immers in Nederland hebben
palingkwekers geleerd (vanaf 1989) niet
met pootaal een kwekerij op te zetten,
maar met glasaal. Hiermee voorkomt
men dat ook veel ziekteverwekkers op
de kwekerij worden binnengebracht.
Hiervoor is wel nodig dat men precies
weet wanneer de glasaal aan de kust
verschijnt en dat men weet wat men als
eerste voedsel kan aanbieden. Net als in
Marokko en Spanje kan men dan gericht
glasaaltjes vangen voor verdere teelt.
4. Ga over op voer dat meer is toegespitst
op voedingsstoffen die A.bicolor nodig
heeft. Pak Sukar bleek voer aan paling
te verstrekken dat was ontwikkeld voor
de Indonesische ‘Kakap’ (Lates calcarifer), een soort waarvan mag worden
verwacht vet meer aan te zetten dan A.
bicolor.
5. Zorg tijdens het kweekproces voor een

Zicht op de palingkwekerij van Pak Sukar, met links een tricklingfilter, midden een spetteraar om
direct na het voeren extra zuurstof in het water te brengen.
regelmatige selectie van snelle en minder snelle groeiers.
6. Last but not least: Doe het verzoek aan
de PUM-vertegenwoordiger in Bandung, Indonesië (gericht aan: Agung
Irianto) om een Netherlands senior
expert te sturen die gedurende een
periode van twee tot vier weken er op
wijst waar installaties en bedrijfsvoering
kunnen worden verbeterd. Ik dacht
hierbij natuurlijk aan Arie de Bondt, de
voormalige voorman van installatiebureau HESY, nu ook expert bij PUM.
Duidelijk was dat bij goed beheer van de
palingbestanden en een goede bedrijfsvoering van Indonesië een belangrijk
palingproducerend land kan maken.
Volgens Pak Sukar worden op zijn 6 kweekvijvers een 4.000 kg paling geproduceerd.
Wij vertelden hem dat dit – bij de juiste
equipment en management– het honderdvoudige kan worden.

Voer ontworpen voor de teelt van ‘Kakap’ werd
aan paling (A. bicolor) gegeven.
Als dank voor de adviezen kregen wij een
hoeveelheid zieke palingen mee die medewerker Cees Baay op de ons bekende wijze
(1) met zout behandelde. Hij kon de dieren
genezen die daarna als kool groeiden op
additieven verrijkt voedsel.
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Effluent uit de palingkwekerij wordt gebruikt om de planten die de ‘drakenvruchten’ ‘Buah Niaga’
voortbrengen van extra mineralen te voorzien. De bloem moet – bij gebrek aan natuurlijke
bestuivers – ’s avonds rond 22.00 uur met een kwastje met stuifmeel worden bevrucht. Het
30-koppige personeel is hiertoe vooral ’s avonds actief.

Drakenvruchten (Buah Niaga).
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Pak Sukar nodigde ons uit te dineren op societeit Concordia (de ontmoetingsplaats van de
koloniale ondernemers van vóór 1950).
Opengesneden paling op een gasbrander om
te worden geroosterd

De verwerking tot kabayaki en unagi
Pak Sukar liet zijn palingverwerker een cursus palingverwerking volgen in Japan om
volgens de regels van de kunst kabayaki en
usagi te kunnen bereiden.
Palingen met een gewicht van ca. 200-300
gram per stuk worden hiertoe ventraal
geopend en geroosterd op een gasbrander
(foto). De geroosterde paling wordt daarna
ingesmeerd met sojasaus en in plastic verpakking vacuüm geseald.
Effluent uit palingteelt: goede
bemesting voor plantaardige productie
Cees Baay heeft inmiddels al een recirculatiesysteem geïnstalleerd. Deze bood ook het
voordeel dat effluenten uit de palingteelt
gericht voor een plantaardige teelt kunnen
worden gebruikt.
Rond de palingkwekerij heeft Pak Sukar
een plantage staan van ca. 25 ha. land waar
de drakenvrucht (Ind.: buah niaga) wordt
verbouwd en waar een 30-tal werknemers
werk vinden.
Een simpele rekensom maakte ons duidelijk
dat niet de teelt van de drakenvrucht, maar
de teelt van A. bicolor – mits de teelt op
moderne leest wordt geschoeid – de moneymaker van het bedrijf kan worden en
een motor achter de ontwikkeling van de
Indonesische visteelt en de economische

Ook Prof. Yayat Dhahiyat en zijn vrouw voegden
zich in ons gezelschap op sociëteit Concordia.
ontwikkeling van het Javaanse platteland.
Die is nodig want weliswaar groeit het BNP
van Indonesië met meer dan 6% per jaar,
maar dit is uitsluitend de bovenlaag van
de bevolking ten goede gekomen en die
woont vooral in de grote steden, terwijl ca.
25 miljoen mensen er ondervoed leven.
Het is voor de verdere ontwikkeling van de
Indonesische economie van belang dat o.a.
voor de bevolking op het platteland passend
werk wordt geschapen.
Dineren op sociëteit Concordia
Uit dankbaarheid voor de bereidheid hem
te helpen bij het opnieuw opzetten van de
teelt van Javaanse paling en om de vriendschap te vieren met echte Nederlanders,
nam Pak Sukar ons mee voor een diner
op sociëteit Concordia in Bandung. Deze
sociëteit is de enige met deze naam die
nog in Indonesië bestaat, want na de on-
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Geroosterde paling met sojasaus

Gesneden kabayaki (of unagi)

Aquacultuur ❘ 14
2013 - nr. 3

Kabayaki (unagi) wordt met rijst gegeten

afhankelijkheidsverklaring werden door
Sukarno (de eerste Indonesische president)
Nederlandse bedrijven genationaliseerd.
Pak Sukar wees Bung Sukarno er toen op
dat Concordia te Bandung niet van de Nederlanders was maar van alle in Indonesië
werkzame ondernemers.
Bij deze gelegenheid aten wij geen vis,
maar kogelbiefstuk. Ook een viseter (of
‘vis-vegetariër’, of nog beter: flexitariër)
moet immers afstand kunnen nemen van
zijn eetprincipes als de vriendschap met een
voormalige vijand wordt gevierd.
Op sociëteit Concordia ontmoetten wij ook
Prof. Yayat Dhahiyat (zie foto), nu hoogleraar aan de faculteit van de ‘Fisheries and
Marine Sciences’ aan de Universiteit te
Padjadjanan. Hij was ook door Pak Sukar
uitgenodigd. Hij vertelde te hebben gestudeerd en gewerkt bij toxicoloog prof. Koeman aan de WUR. Hij legde ook Pak Sukar
precies uit wat onder duurzame visteelt
moet worden verstaan.
En wij dronken op het succes van de teelt
van Javaanse paling die niets minder dan

Geroosterde paling met de sojasaus waar het
mee wordt ingesmeerd voordat het vacuüm
wordt verpakt.
een potentiële goudader ter exploitatie
lijkt te zijn.
In een volgende AQUAcultuur wordt nader
ingegaan op de modernisering van de teelt
van A. bicolor op Java. Men mag immers
verwachten dat hier voor de plaatselijke
economie een ‘goudmijn’ ligt ter exploitatie.
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Pak Sukar tijdens een latere ontmoeting met Cees Baay om de details ter verbetering van de
palingkwekerij te bespreken
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