de achterkant

Aan tafel bij Sietze Leenstra (9)
Andere landen, andere normen

Visteelt Proefbedrijf in de
schoot geworpen
door J. Scheerboom

Pratend over visteelt in Indonesië. stelde Sietze Leenstra de vraag: ‘Hoe komt het toch dat
Indonesische proefbedrijven voor de visteelt zo een vervallen indruk maken?‘

Mijn antwoord:
‘Omdat het uitvoerend personeel niet modern is opgeleid, maar zich heeft beperkt tot
visteelt in vijvers.
In de tweede plaats hebben leidinggevenden geen idee van wat – naar onze normen
- van hen mag worden verwacht; zij zijn
immers op - in onze ogen – corrupte wijze
aan hun betrekking gekomen, niet op grond
van kennis en kunde.
De traditie is in Indonesië nog sterk en staat
nog sterk onder invloed van het uit India
afkomstige kastenstelsel (de Hindu-cultuur
was in Indonesië overheersend van de 7e
tot de 15e eeuw). Nog steeds beschouwen
nakomelingen uit de ‘hogere klasse’ het
hun recht een betrekking te verkrijgen die
in overeenstemming is met hun ‘kaste’,
door bijvoorbeeld deze te ‘kopen’. Het gevolg is stagnatie en verwaarlozing, in het
bijzonder op visteeltbedrijven die door de
staat worden beheerd. Dit begint ook de
buitenwereld op te vallen!
Lichtpuntje hierbij is dat wij leidinggevende
Indonesiërs ontmoeten die zo eerlijk zijn dit
toe te geven:
‘Wij weten eigenlijk niet hoe het moet.’
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In de vorige aflevering van dit vakblad stond
een foto afgedrukt van het interieur van een
dergelijk visteelt proefbedrijf. Bijgaande
foto geeft een indruk van de toestand in
het broedhuis waarin het zich nu bevindt,
nadat wij het naar Wagenings model hadden heringericht.
Deze herinrichting verliep op typisch Indonesische wijze:
Wij vroegen de directeur (Arie) van de
visteelt-accommodatie van de gemeente
Cimahi (bij Bandung) te komen kijken naar
de visteeltopstellingen die bij ons thuis naar
Wagenings voorbeeld waren ingericht. De
visteeltaccommodatie van de gemeente ligt
immers niet ver van onze (woon)huizen.
Zoals was te verwachten, vroegen de medewerkers van ‘Balai benih ikan air kota
Cimahi’ hen te helpen bij de herinrichting
van de proefaccommodatie. Wij kwamen
overeen de kosten van de extra technische
voorzieningen te zullen betalen. Zij zouden
de kosten voor het (extra) voer op zich nemen. En we spaken af dat de opbrengsten
zouden worden verdeeld in de verhouding
50 : 50. Wij zouden wachten op het officiële

verzoek hiertoe van de burgemeester van
de stad.
Zoals ook was te verwachten lieten de
Indonesiërs daarna maanden op zich
wachten. Maar toen kregen wij het verzoek
tot samenwerking van de ambtenaren van
de gemeente. Zij hadden blijkbaar begrepen dat men niet meer kan volstaan met
de oude manier van vis kweken, terwijl
de oplossing om de hoek lag en er uit de
samenleving een schreeuw naar vis klinkt.
Directeur Arie van de proefaccommodatie
gaf toen eerlijk toe: ‘Wij weten eigenlijk
niet hoe een modern visteeltbedrijf moet
worden ingericht’.

De aquaria puilen nu uit met meervalletjes
(Clarias) en elke dag staan zich potentiële
afnemers bij de desinfectie-bak bij de deur
te verdringen. Handelaren zijn nu bereid
een e 1,20 per kg neer te leggen (8 meervallen van ca 125 gram, ca.1 kg), want in
Indonesië groeit het BNP – ondanks alle
corruptie – met 6% per jaar. Die groei
vindt vooral in de steden plaats, want ca.
100 miljoen Indonesiërs op het platteland
moeten het stellen met een inkomen van 1
euro per dag!
Sietze Leenstra: ‘Ik neem aan dat je je per
mail of via de telefoon van de ontwikkelingen op de hoogte houdt’

Entree van het broedhuis van de visteeltaccommodatie. Men komt binnen via een (functionerend) desinfecterend voetenbad, het wassen van de handen en het noteren van de naam in
een logboek. Buiten worden (werden) groenten gekweekt om in het levensonderhoud van de
10 werknemers te voorzien
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Interieur van het broedhuis na de inrichting naar Wagenings voorbeeld

‘Bijna dagelijks stelt collega Cees Baay me
per e-mail of via de telefoon op de hoogte
van de ontwikkelingen. Toevallig kreeg ik
gisteren (16 november jl) deze e-mail. Ik
lees deze nu voor om een beeld te geven
van de ontwikkelingen daar:
‘Met de jonge visjes gaat het nog steeds
erg goed: niet één dode. Op de PEMKOT
(dat is de visteelt-accommodatie van de
staat; pemeranta kota) zijn we nu bezig
de betonnen vijvers in orde te maken. Het
duurt allemaal wel langer dan de bedoeling was; ik wil namelijk zo snel mogelijk
de oudere meervalletjes overzetten naar
de voorstrekbassins, zodat er opnieuw
bevruchte eieren kunnen worden ingezet.
Bekijks is er genoeg; ze zijn zelfs al van de
MPR (Indonesische Tweede Kamer) komen
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kijken (NB!).
Het project wordt ook steeds schoner; ik
krijg namelijk navolging met het opruimen
van plastic en ander afval. Dat doet me
deugd, zul je begrijpen. Verder is het elke
dag flink aanpoten met die jongens, al is
het af en toe uit ergernis flink mopperen
tegen die jongens. Zij weten nu dat dit er nu
eenmaal bij hoort. Zo heb ik de elektrische
installatie eens gecontroleerd. Hier en daar
waren de stopcontacten verbrand. Gevaarlijk dus !!! Kortom: ik moest weer heel wat
investeren. Voor als je hier weer bent, zal
alles op papier zijn gezet en zal het door
Arie van de PEMKOT worden ondertekend.
Hij heeft ons contract al doorgelezen en is
het er helemaal mee eens. Naar mijn gevoel
heeft hij het groene licht moeten krijgen van

zijn superieuren. Het duurde wel wat lang,
maar de kogel is nu wel door de kerk.’

de traditie van romanschrijvers als Eduard
Douwes Dekker en Louis Couperus.

Sietze: ‘Loop je nu niet het risico aan de dijk
te worden gezet nadat de renovatie heeft
plaatsgevonden? ‘Jullie worden bedankt,
maar kunnen nu gaan.’

Wat we willen is namelijk de Indonesische
visteelt op een hoger plan brengen. Hiervoor is nodig dat men vertrouwen heeft in
elkaars bedoelingen. Vertrouwen is immers
het cement van een economie’.

‘Dat is inderdaad het risico, maar vertrouwen wekken in elkaar vinden wij nu het
belangrijkste. En hierbij past het dat wij
Arie, de directeur, met de nodige ‘hormat’
(respect) bejegenen. Hij past ook geheel in

Sietze : ‘Ik denk dat ik je kan helpen bij het
Indonesië-project. Heb je je al georiënteerd
bij de PUM?’
(wordt vervolgd)

v i s c uli n a i r

Gerookte paling-courgettesoep
Voorgerecht.
Bereidingstijd: 20 minuten.
Ingrediënten (voor 4 personen):
100 gram gerookte paling filet
1 ui
2 kleine courgetten
2 eetlepels slaolie
¾ l visbouillon (tablet)
1 eetlepel azijn
½ dl slagroom
1 eetlepel fijngeknipte bieslook
zout en peper
foto: Nederlands Visbureau

Bereiding:
Hak de ui fijn en snijd de courgettes klein.
Verhit de olie in een grote soeppan en bak
de fijngehakte ui op een laag vuur in ongeveer 3 minuten glazig. Voeg de courgette
en de bouillon toe en breng het vocht op
een hoog vuur aan de kook. Zet dan het
vuur laag en laat de soep 10 minuten
koken. Pureer de soep in een foodprocessor, mengbeker of met de roerzeef of
staafmixer. Breng de soep aan de kook
en laat hem nog 10 minuten zachtjes pruttelen. Zeef de soep en voeg de azijn toe.
Breng de soep op smaak met een snufje
zout en een snufje peper. Snijd de paling
in kleine stukjes. Leg de stukjes paling op
4 soepborden, giet de room erbij. Schep
de soep erop en strooi het bieslook erover.
Lekker met soepstengels.
Bron: www.visrecepten.nl
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