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Gesprekken over vis in restaurant ‘Taman Icecream’ (Lembang, Indonesië)

Indonesië en Faunavervalsing:
Piranha’s
Als het eten van vis binnen een cultuur een centrale rol speelt, vormt vis al gauw onderwerp
van gesprek. Zo ook in visrestaurant Taman Icecream (1) te Lembang (Bandung, Indonesië)
waar Indo-Europeanen elkaar regelmatig ontmoeten onder het genot van een vismaaltijd,
ijs en een drankje. Enkele gesprekken die hier plaatsvonden, zijn voor u opgetekend:

’Overbodige’ aquariumvissen?
Arie Ong (echtgenoot van restauranthoudster Roos): ‘Weet je, Jos, welke vis jullie
hier zouden moeten kweken? Piranha’s!
Er zwemmen hier overal Piranha’s in het
buitenwater rond! Gelukkig wordt er op
gevist, want het is een gelukkige omstandigheid dat het vlees van piranha wit is en
dat het voortreffelijk smaakt! En wellicht
om deze reden heeft dit nog niet geleid tot
drama’s, dat scholen hongerige piranha’s
zich aan het vlees van dieren of mensen
tegoed doen, zoals in Zuid-Amerika nog
wel eens gebeurt. In Zuid-Amerika immers
kan een school hongerige piranha’s toch
een probleem vormen bij het oversteken
van een rivier? Daar wordt - als een kudde
runderen de rivier moet oversteken - een
‘slecht’ dier opgeofferd aan de vraatzucht
van de vis. Ca. 10 minuten na de offergave,
als de piranha’s zijn verzadigd, kunnen de
overige runderen de rivier veilig over. Van
‘het offer’ rest dan slechts een skelet.
Arie Ong: ‘In Indonesië blijkt de woeste
vleeseter een vegetariër te zijn. Zij groeien
hier ook op een plantaardig dieet!”
Mijn reactie hierop was: ‘Is het wel een pi-

ranha? Kan het niet een vis zijn van een
andere soort, een Colossoma bijvoorbeeld, of een hybride uit een Piranha en
een nauw verwante soort? Heeft de vis de
scherpe tanden van de Piranha?’
‘Of ze scherpe tanden hebben!! Zo scherp
dat de handelaren de tanden uit de bek
van de vis vijlen om te voorkomen dat
consumenten zich aan de tanden verwonden! De vissen vertonen ook de karakteristieke rode buik van Piranha’s! Gelukkig
is het wel tot de bevolking doorgedrongen
dat het verstandig is niet meer in het buitenwater te zwemmen!’
Arie Ong: ‘De vis wordt hier ‘bawal putih’
genoemd, de witte bawal, naar de onschuldige en smakelijke bawal, om te verbloemen dat het om de Zuid-Amerikaanse
vleeseter gaat. Jammer is wel dat de Indonesische piranha ongeschikt is om er filets van te maken! Het vlees is alleen goed
voor een vissoep of om het te bakken. Als
filet valt piranhavlees snel uit elkaar’
Vervolgens vertelde ik dat - volgens het
boekje van de OVB - hybride vissen ook
in het buitenwater van Nederland voorkomen.
‘Soorten binnen één vissenfamilie, bij-
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voorbeeld een karper (een koi) en een
kroeskarper (een shubunkin) zijn gemakkelijk met elkaar te kruisen als zij zich gelijktijdig in de voortplantingsfase bevinden. Dit is ook mogelijk binnen de leden
van de Characidae (karperzalmachtigen)’
In Indonesië zijn in het buitenwater alle
bekende aquariumvissen uit het Amazonegebied te vinden, hierin uitgezet door
‘aquariumliefhebbers’. In Bandung kan
men alle ‘ornamental fish’ van de wereld
kopen; zij worden te groot of anderszins;
de vissen worden ‘in de natuur’ teruggezet
waarna hybride dieren (nakomelingen van
verschillende soorten) kunnen ontstaan.
Faunavervalsing ontstaat in Indonesië niet
alleen door ‘ornamental fish’, de grootste

en mooiste tilapia’s vangt men buiten de
netten, terwijl ze waren bedoeld om ze
volgens de regels van de aquacultuur te
kweken. Naast de mooiste exemplaren
Pleicostomus en Cichlasoma en miljoenen
tandkarpertjes en karperzalmpjes (afkomstig uit Amerika). Welke visjes er vroeger
rondzwommen, kunt u lezen en zien in het
boek: ‘Freshwater Fishes of Western Indonesia and Sulawesi, Berkelay Books, Singapore, ISBN 0.945971,60.5’, waarschijnlijk
binnen afzienbare tijd van antiquarische
waarde.
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Gesprek op de kumpulan: rechts Arie Ong, echtgenoot van restauranthoudster Roos. Links: Peter
Arends die overwoog een garnalenkwekerij op te zetten en zich op de kumpulan liet informeren.
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