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Indonesia: Leven
in een Aqua-cultuur
door J. Scheerboom

Visteelt maakt Op het platteland van Zuid-Oost Azie een integraal deel uit van het
dagelijks leven. Met name in de gebieden tussen Kerala (India) en Japan waar regelmatige, seizoengebonden regenval de z.g. 'natte rijstbouw' mogelijk maakt,
wordt het landschap beheerst door terrasvormige, door dijkjes omgeven akkers
die vanuit een hoger gelegen bekken periodiek onder water worden gezet. Menig
toerist en ook ontwikkelingswerker is het ontgaan dat er in dezelfde bevloeide
akkers ook vis wordt geteeld.
Hieronder (eerste deel) wordt een beeld geschetst van de sawa-cultuur op de eilanden Java en Bali en van de uiterst georganiseerde wijze waarop een dergelijke
'aqua-cultuur' wordt bedreven. Het tweede deel behandelt de problemen die ontstaan als de traditionele cultuur in aanraking komt met moderne, westerse opvattingen.

I. De Poly-cultuur van Java en Bali
Op Bali zijn sawa-bezitters georganiseerd in
een Z.g. subak, een cooperatie waarin, na
goed overleg, beslissingen worden genomen.

Er bestaan ca. 1200 subaks met gemiddeld
200 leden per subak. Om lid te zijn dient men
land te bezitt~n. Een gemiddeld y subak heeft

• Meerva/len tOumbo's'), drie maanden Dud en 200-300 gram per stuk, na het aflaten van een
sawa.
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mij hoe in Ul:>ud vis in de sawa's wordt gekweekt:
De inrichting van een sawa
Na een rijstoogst verbrandt men de halmen en
wordt de as over de droge akker gestrooid .
Een dun laagje water laat men over de akker
binnen om de grond gedurende 5-10 dagen te
laten 'verzuren' .
Er vindt dan - binnen de subak - overleg plaats
over de richting van ploegen en eggen. Men
verandert de richting om een optimaal gebruik
van de grond te maken . Binnen de subak vindt
ook overleg plaats over de verdeling van water
vanuit de hoger gelegen bekkens, de keuze
van het ras van de te planten rijst, de aankoop
van pootvisjes, het oogsten en de tijd dat een
akker na het oogsten braak blijft liggen .

.. Rijstbouwen visteelt vinden vaak ruimtelijk
geseheiden, maar dieht in elkaars buurt plaats;
het met mineralen verrijkte water uit de visbassins wordt over de sawa's geleid.
ongeveer 50 ha . land ter beschikking; het totaIe areaal 'natte rijstbouw' op Bali omvat dus
ruim 100.000' ha .
Dank zij de moderne communicatiemiddelen
hoeven de leden van een subak voor het nemen van beslissingen niet meer ter plekke
aanwezig te zijn. Zo stuurt Peter van Hien, lid
van een subak in Ubud, om de twee weken
een fax met bevindingen vanuit zijn woonplaats Amsterdam . In de bibliotheken van de
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) en
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te
Amsterdam vindt hij een schat aan informatie
over tropische landbouw, met name over het
inrichten van sawa's, informatie die in Indonesie niet aanwezig is. Peter van Hien vertelde

Het ploegen verricht men met een karbouw,
de bekende Indonesische buffel die door kleine jongetjes wordt verzorgd. Vlak voor het
ploegen wordt water ingelaten tot het twee
'handbreedten' diep staat. Direct na het ploegen vindt het aanleggen van een bed jonge
rijstplantjes plaats. Een kweekbed herkent
men aan het dak er boven, bedoeld om de
kiemplantjes tegen zonnebrand te beschermen. Na anderhalve maand worden de plantjes in bossen verdeeld en in de sawa uitgezet,

.. Een karper- en tilapiakwekerij te Sukabumi.
Het water wordt via een dwarsgelegen kanaal
aangevoerd. Oit kanaal voorziet de langgerekte doorstroomvijvers.
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waarbij 4 a 5 mensen, ieder in een rij. gedurende 2 a 3 dagen bezig zijn de jonge rijst in de nu
goed doorweekte akker uit te planten. 'Gotong
royong' noemt men dit, het 'met zijn allen de
schouders er onder zetten'. Buren en omwonenden helpen elkaar bij dit karwei .
Vistee/t in sawa's

a

Twee drie dagen na het planten van de rijstplantjes zet men handmatig pootvisjes van
karper en meerval (Clarias) uit. De aanschafkosten worden in subakverband gedragen
(men reserveert hiervoor een bepaald percentage van de rijstopbrengst).
Na drie maanden wordt de sawa drooggelegd .
De vis laat men tijdens het afgelaten in het
diepste gedeelte verschijnen om het gemakkelijk te kunnen opscheppen . In vroegere eeuwen oogste men een keer per jaar rijst en vis.
De vis had toen de gelegenheid behoorlijk uit
te groeien en zich bovendien (in de sawa) voort
te planten.
Nu snelgroeiende (hybride) rijstrassen zijn
ge'introduceerd, kan men rijst drie keer per jaar
oogsten . De vis is na drie maanden echter nog
niet volwassen . Men is daarom genoodzaakt
de vis buiten de sawa's (kunstmatig) voort te
planten. Van de nood werd een deugd gemaakt door hierbij moderne voortplantingstechnieken te introduceren . Zo produceert
men nu een hybride, snelgroeiende meerval,
de 'dumbo', die al na drie maanden een consumabele afmeting bereikt. Een veelgebruikt recept voor de bereiding van de dumbo stond op
bladzijde 34 van het laatste april-nummer van
AQUAcultuur vermeld .
Behalve meerval teelt men goerami, karper,
tilapia en garnalen, naast nog tientallen minder
bekende vissoorten, waterschildpad of tweekleppigen.
Overigens: na het aflaten van het water staat
de rijst twee weken 'droog' om af te rijpen . De
halmen worden dan, drie en een halve maand
na het planten, met een klein mesje halm voor
halm afgesneden . Ook bij deze arbeid wordt
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.. Dezelfde kwekerij te Sukabumi, maar in de
richting bekeken waar het water naar stroomt
en tijdens een regenbui. fen eendenkooi is
boven een vijver geplaatst; de mest dient als
voedsel voor de vissen. Het vis wa ter komt terecht in de lager gelegen sawa '5.
men door buren en omwonenden geholpen.
Gei'ntegreerde tee/ten
De liefde en vlijt waarmee in de loop der eeu:
wen de rijst-cultuur was omgeven, heeft geleid tot opmerkelijke inzichten in voedselketens en kringlopen van mineralen.
Beperken wij ons tot de visteelt, dan valt op:
1. De nauwe samenhang tussen rundvee-,
kippen-, eenden- of varkenshouderij en visteelt. Kippen of eenden, worden in een hok
boven de visvijvers gehouden; de uitwerpselen van de 'hogere' diersoorten dienen
als voedsel voor vissen als meerval en kar-

per of dienen als bemesting van de vijver .
Eenden vervullen ook een belangrijke rol bij
het 'schoonhouden' van de sawa van slakken en wormen. Een 'eendenhoeder' komt
regelmatig met zijn groep langs om sanitair
werk te verrichten .
2. Het telen van (plantaardig) visvoer in de
buurt van de visvijver .
3. Het gebruik van vis-effluenten ten behoeve
van de plantaardige of dierlijke produktie.
4. De afwezigheid van recirculatiesystemen,
biofilters en andere storingsgevoelige onderdelen, zoals wij deze kennen van de Nederlandse visteelt.
De hierbij afgedrukte foto's geven hieNan een
illustratie.

bederft in de' tropen snel, vandaar dat men op
de markten bij voorkeur levende vis koopt .
Gevangen vis wordt daarom direct na de
vangst overgeladen voor vervoer naar de
markt. Een andere mogelijkheid is de gevangen vis met zout te conserveren . In koloniale
tijden was dit vaak te duur, omdat het Gouvernement het monopolie had op de verkoop van
zout en zich er behoorlijk voor liet betalen .
Nu boden veel produkten uit aquacultuur het
voordeel dat zij levend konden worden gekocht . Gaat u maar na : meerval, goerami,
tweekleppigen, schildpadden, .. Het verklaart
mede waarom aquacultuur op Java en Bali zo
een belangrijke plaats in het agrarische leven
heeft ingenomen .

Aileen verse vis

In de boekwinkel

Ook de visserij voorziet de bevolking van vis,
zeker op de duizenden kleinere eilanden die
Indonesie rijk is, met name op Sulawesi, het
vroegere Celebes .
De visserij in de tropen heeft echter - vergeleken met die in Europa - twee structurele nadelen. Een nadeel is dat zeevis hier veel minder
in omvangrijke scholen voorkomt . Een 'trek'
levert dus minder op.
Een tweede probleem is de conservering . Vis

Wie eens in een Indonesische stad een boekwinkel binnenloopt, valt het op hoe groot hier
de belangstelling voor aquacultuur is . Het is
even zoe ken, want veel boekwinkels zijn er
niet in Indonesie, maar als u er een hebt gevonden, tref u hier beslist geen schappen aan
met kloeke uitgaven over kunst en geschiedenis of romans van Indonesische schrijvers, wei
rijen boekjes over het telen van rijst en het
kweken van orchideeen en andere bijzondere
planten en vooral : over het telen van vis.
Onder de titel 'Budidaya ..' of we I 'De kunst van
het telen van ..' staan hier teeltbeschrijvingen
voor nog geen gulden per boekje, cornpleet
met aile mogelijke visteelt-technieken , zoals
het samenstellen van visvoer of het lichten
van visse-schedels om hypofyses te winnen .
Het gebruik van hypofyse-preparaten vindt ook
algemeen toepassing op vermeerderingsbedrijven . Ik vermoed daarom dat hier niet - zoals
in Nederland - een Diergeneesmiddelenwet
en de Wet op de Dierproeven bestaan die het
gebruik van hypofyse-preparaten reguleren .

.. fe n ouderdier van Cyprinus Carpio op het
bednjf te Sukabumi. De karper was er aan gewend door de spelende jeugd uit het water te
worden genomen (het schepnet links op de
foto hoefde er niet aan te pas te komen). fen
schoolvoorbeeld van 'animal handling '.

Een strenge hierarchie
Een 'Aqua-cultuur' zoals op Bali of Java is ontwikkeld, is aileen maar mogelijk dank zij de
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• De pater familias van de kwekerij te Sukabumi onder een wandkaart met voor Indonesie
interessante kweekvissen . Op tafel staan bananen die net daarvoor speciaal voor ons, gasten uit Nederland, waren geplukt.
bereidheid van de bewoners tot samenwerking en dienstbaarheid. Deze noodzaak heeft
gedurende de eeuwen een speciale mentaliteit opgeleverd . Overal waar men komt wordt
er gewerkt en wordt er samengewerkt. Conflicten en strijd worden hierbij zo veel mogelijk
uit de weg gegaan. De familie en de gemeenschap moeten immers in harmonie bij elkaar
blijven, anders kan een 'aqua-cultuur' niet
functioneren.
Tegelijk kent iedereen in de aqua-cultuur zijn
plaats . De vader is de natuurlijke baas en de
gemeenschap wordt geregeerd door een
vorst die precies weet wat het beste is voor de
gewone man. En een vorst - zo dacht men op
Java in feodale tijden - kan aileen maar vorst
zijn als deze van de goden hiertoe de macht,
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de 'wahyu', had gekregen . Een vorst kan
slechts heersen zo lang deze de gunsteling
van de goden is . Raakt hij 'wahyu' kwijt dan
houdt hij op vorst te zijn.
Tegenspraak of ze lfs twijfel aan het woord van
vader of van de vorst is zo gezien in strijd met
de wens van de goden en in strijd met de eis
'in harmonie' met de gemeenschap te leven .
Dit had tot gevolg dat afwijkende meningen
moeilijk konden worden geuit. In feodale tijden
heeft dit natuurlijk geleid tot tiranniek optreden
van de vorsten. Door de hechte socia Ie structuur konden de dorpelingen echter steeds een
zekere zelfstandigheid behouden.
Wat nu het Nederlandse koloniale bewind
heeft gedaan is de gehele socia Ie structuur
intact te houden om zich een plaats naast de
vorsten te verschaffen . Daarom ziet men op
oude foto's vaak sultan en Nederlands bestuurder gearmd afgebeeld . Gebruik makend
van de bestaande, feodale structuur konden
de Nederlanders zich gedragen als, zoals de
bestuursadviseur Snouck Hurgronje het uitdrukte: 'met schier despotisch gezag beklede
landvoogden in Buitenzorg'. Totdat Sukarno
beweerde - nu precies vijftig jaar geleden - dat
hij 'wahyu' bezat. Dat hield in dat de Nederlanders 'wahyu' waren kwijtgeraakt, als zij deze
ooit hebben bezeten . Uit hun onmacht tegen
de Japanse bezetter bleek in ieder geval dat zij
niet meer in het bezit waren van wahyu.
Koortsdromen

De Javanen meenden 50 jaar geleden nog
meer aanwijzingen te zien dat andere tijden
waren aangebroken . De lezer neme het me
niet kwa lijk als het lijkt dat ik even mijn natuurwetenschappelijke jasje uitdoe om dit duidelijk
te maken .
Veel Javanen geloven dat achter de zichtbare
wereld een onzichtbare geestenwereld bestaat. Ais men slaapt kan men via dromen kennis van de onzichtbare wereld verkrijgen.
U houdt het niet voor mogelijk hoeveel betekenis men in dit land aan dromen geeft en hoe
belangrijk droomuitleg is! Ais u nog eens in

een boekwinkel op zoek gaat naar boekjes
over visteelt, let dan eens op de stapel waarop staat: 'buku nimpi'. Ais deze niet in de winkel te koop zijn, worden ze wei v66r de winkel
op de stoep verkocht of op de hoek van de
straat. Boekjes over dromen en droomuitleg
zijn het!
Zo geldt de 'lamar, de heldere droom die aileen jonge meisjes o.a. tijdens een aanval van
malaria tropica krijgen, als een boodschap van
de goden en een bron van kennis. En er werd
vijftig jaar gel eden heel wat gedroomd, want
er kwam toen ontzettend vee I malaria voor,
vooral in de buurt van tambaks. Door de oorlog
immers was de kwaliteit van gezondheidszorg
en de malariapreventie tot een absoluut dieptepunt gedaald .
Zo zagen 50 jaar geleden velen in hun koortsdromen een krokodil veranderen in een slang .
Deze slang veranderde in een kameleon, de
kameleon weer in een krokodil. De krokodil
veranderde tenslotte weer in een kameleon
met aile kleuren van de regenboog .
Voor uitleg werd vaak een dukun er bij gehaald: De Japanner~ (de slang) namen de
macht van de Nederlanders over. Daarna krijgen de Indonesiers de macht korte tijd in handen . Zij moeten deze weer aan de Nederlanders afstaan, maar een korte tijd later wordt de
macht weer aan de Indonesiers teruggegeven . De vele kleuren van de kameleon symboliseren de vele volkeren die deel gaan uitma-

• Close-up van de waterafvoer in een sierviskwekerij om te laten zien hoe gebruikt water
wordt behandeld: via een afvoerkanaal wordt
het naar een vijver geleid dat is bedekt met
azolla, een uitstekende stikstofbinder. In het
slib graeien wormpjes die als voedsel dienen
voor de vis. Hiernaast krijgen de vissen voedsel dat men zelf samenstelt uit soja-hullen, visafval, tapioca, mais en een premix van mineralen en vitaminen . Men mixt het, draait het door
de gehaktmolen en laat het in de zon dragen.
ken van de staat Indonesie .
'Mooie wensdromen', zou Freud hebben opgemerkt.
De Nederlanders geloofden in andere dromen,
dromen die zij - zo zou later blijken - niet waar
konden maken. De Indonesiers maakten hun
dromen waar.

II. Indonesie en de Geest
van Booming Business
Geheel in de traditie van de middeleeuwse
Javaanse vorsten en de Nederlandse bestuurders van de negentiende en de eerste
helft van deze eeuw laat President Suharto
zich graag kennen als een vader die alles
voor zijn familie overheeft. In engere zin,
zijn vrouw en kinderen, en in ruimere zin:
het Indonesische volk, een welwillend

maar gestreng patriarch. Zo ziet men nu
overal in Indonesie levensgrote borden
waarop President Suharto is afgebeeld,
docerend voor een schoolklas of bezig een
zuigeling te vaccineren. Hij is dan steevast
vergezeld van zijn vrouw Tien die glimlachend haar tas vasthoudt of haar echtgenoot de helpende hand reikt; het nationale
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ouderpaar, hij: Islamiet, zij: Christen, maar
eendrachtig hoofd en subhoofd van de Indonesische familie en met wahyu, dat is in
1965 wei gebleken.

Een milieu-activiste
December 1993 vond een voorval plaats dat
voorheen in Indonesie onvoorstelbaar was .
Yeni Rosa Damayanta, studente biologie en
milieu-activiste demonstreerde in het parlementsgebouw . Op €len van de spandoeken
stond de tekst:
'Interruptie! Is dit een democratie of een monarchie 7'
Zij en enkele medestudenten werden in hechtenis genom en en door de rechter veroordeeld
tot twaalf maanden gevangenisstraf wegens
belediging van President Suharto.
Yeni voerde haar eigen verdediging. Zij voerde
aan dat de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht waarop de officier van justitie zich beriep, in de koloniale periode waren bedoeld om
de nationalistische oppositie de mond te snoereno Inderdaad dateert het Indonesische Burgerlijk Wetboek nog steeds uit 1848. Uiterlijk
in 1999 verwacht men de introductie van een
eigen wetgeving.
Nieuwe tijden lijken dus te gaan aanbreken en
een voorproefje kreeg Suharto toen hij in april
van dit jaar een bezoek bracht aan Duitsland. In

.. fen viskweker verkoopt pootvisjes op een
overdekte visjesmarkt. Door geulen stroomt
water die de visjes, in netten bijeen gehouden,
van zuurstof voorziet.
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.. AI eeuwen lang worden pootvisjes in dergelijke gevlochten manden naar de markt gevoerd (de manden zljn waterdicht gemaakt
met teer). Rechts op de foto aquaria met te
koop aangeboden siervisjes. Miljoenen guppy's worden weer op de markten verkocht als
voedsel voor siervissen als Astronotus ocellatus, de 'Oskar', en Osteoglossum bicirrhosum,
de 'arowana '. fen volgroeide arawana kost in
Indonesia ca. f 300,Dresden stond de president oog in oog met
Indonesische demonstranten die hem weinig
vleiende teksten toeriepen. Naar aanleiding
hiervan stak de altijd beheerste Suharto een
geemotioneerde monoloog af, waarbij hij onwillekeurig overging van het Indonesisch naar
zijn moedertaal, het Javaans.
De betogingen waren het werk van 'waanzinnigen', zei hij .
Oat er wei degelijk reden is om te demonstreren, moge duidelijk worden uit deze woorden

.. Pootvisjes worden o.a. door restauranthouders gekocht. Op de foto liggen afmestvljvers
deels onder het restaurant.
van onze milieudeskundige Wouter van Dieren :
"Het is nauwelijks te geloven, maar de groene
archipel dreigt in een woestijn te veranderen.
De gordel van smaragd wordt een gordel van
stof, kale rotsbodem en droog zand . Indonesie
- een land met 190 miljoen inwoners - is - door
een uitverkoop van de natuurlijke hulpbronnen
- hard op weg die landen te volgen die al eerder zijn veranderd van vruchtbare tuinen in
dorre gebieden ."
Met het gestadig kappen van bossen ten behoeve van de landbouw verdween in Indonesie ook 'dragermateriaal' van het scala van heterotrophe en nitrificerende bacterien dat nodig is voor de zuivering van water. Dezelfde
bacterien die wij kennen van het biologische
filter. Het vuil van de in de rivieren badende
bevolking wordt zo steeds minder goed gemineraliseerd .
Eenzijdige industrialisatie

Om de economie snel te laten groeien leggen
de beleidmakers het accent al te eenzijdig bij
de industrialisatie . Zo werden tijdens het bezoek van Suharto dit voorjaar aan Duitsland
afsp raken gemaakt en contracten getekend
dat Siemens op Java voor 1,2 miljard mark
kole ncentrales bouwt en exploiteert en dat
een dochter van Deutsche Telekom een aan-

deel krijgt van 25 % in het mobilofoonproject
('s werelds grootste) dat Indonesie wil opzetten . Duitse bedrijven willen graag voor 100
miljard mark de Indonesische infrastructuur
verbeteren .
Het probleem is dat de verstoring van de waterhuishouding van het land ondertussen weinig aandacht krijgt.
Zo zal het waterverbruik - nu geschat op 25 liter/hoofd/dag - naar verwachting stijgen met
32,7 % . In Jakarta zijn meer dan 3000 drinkwaterputten in gebruik . Deze putten, met name
de minder diepe in de kampongs, vallen
steeds vaker en eerder droog omdat de grondwaterspiegel zakt. Dit komt omdat in de bergen bij Bogor de bossen zijn verdwenen en er
hierdoor minder regenwater in de grond achterblijft; het stroomt weg over het oppervlak.
Ook in Jakarta, waar het oppervlak in toenemende mate wordt verhard en geasfalteerd,
zakt steeds minder regenwater de grond in .
Tegelijk breidt de stad zich uit in zuidelijke richting en bedreigt zo het natuurlijke waterreservoir. Het grondwater wordt steeds brakker
omdat het zoute zeewater binnendringt door
het teveel oppompen van zoet water en omdat
de zoetwateraanvoer van de Ciliwung onregelmatiger is geworden .
Vervuilde rivieren

Werkelijk verontrustend is de mate van vervuiling van het rivierwater . Er zijn grofweg drie
bronnen van vervuiling te onderscheiden :
1. Huishoudelijke vervuiling . Rivieren en kanalen worden als vuilnisdepot en toilet gebruikt,
terwijl vuilophaaldiensten en riolering nog ontoereikend zijn; aileen al de Ciliwung krijgt per
dag ca . 15 ton faecalien te verwerken, wat een
gehalte aan bacterien oplevert dat bijna 40
keer zo hoog is als de WHO-standaard . Overbevolking is hier debet aan, maar zeker ook
onvoldoende aandacht voor een goede waterzuivering .
De onregelmatige wateraanvoer, verstoppingen door afvalophoping, sedimentatie en slibvorming veroorzaken overstromingen die
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Milieurampen

.. fen kljkje in de afmestvijver bij het restaurant. Het voer (vaa k kliekjes) wordt zorgvuldig
afgewogen voordat het aan de vissen (goudkarpers en reuzengoerami 's) wordt gegeven.
voornamelijk de arme kampongs treffen in het
laaggelegen noorden van Jakarta . Hier waren
tweehonderd jaar geleden het 'Casteel' en de
visvijvers gelegen, waarover in het vorige
AQUAcultuur is geschreven . Juist hier breken
weer regelmatig allerlei besmettelijke ziektes
uit.
2. Vervuiling door de landbouw. Door overvloedig gebruik van kunstmest hebben fosfaat en
nitraat gezorgd voor eutrofiering en voor een
verlaging van het zuurstofgehalte in de rivieren o Zeer zorgelijk is de aanwezigheid van
pesticiden in het water die de natuurlijke omzettingen van vervuilende stoffen afremmen
en het water steeds minder geschikt maken
voor consumptie .
3. Industriele vervuiling . Er staan ca. 120 fabrieken aan de Ciliwung en andere rivieren
naar Jakarta, waarvan slechts 25 de wettelijk
voorgeschreven waterzuiveringsinstallaties
hebben. De andere fabrieken lozen hun afvalwater ongezuiverd en ongefilterd in de rivieren o Het afvalwater bevat veel moeilijk afbreekbare , chemische en pharmacologische
stoffen, zware metalen zoals lood, cadmium
en kwik. Zoa ls bekend, hopen deze stoffen
zich op in de voedselketen met als gevolg
kwikverg iftiging, groeistoornissen en dementie van kinderen .
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Herhaaldelijk doen zich rond de baai va n Jakarta allerlei milieurampen voor . De laatste
dateert van december 1993. Er dreven toen
over een groot gebied, tot 30 km uit de kust,
tienduizenden dode vissen op het water. Een
gedeelte van deze vissen is op de markte n
verkocht . Mensen die deze vis aten, kreg en
verlammingen rond lippen en strottehoofd en
in een later stadium spierkrampen .
In het begin maart verschenen rapport van de
Voedsel- en Landbouworgan isatie van de Verenigde Naties FAO ove r 'The State of the
World Fisheries and Aquaculture' wordt aangegeven dat aquacultuur de komende vijftien

.. fen typische afmestvijver voor reuzengoerami 's. Aan de oever staat Colocasia esculentao De onderste bladeren aan deze lelie-achtige
worden regelmatig geplukt en aan de goerami 's gegeven. In het water drijven afgekloven
nerven .

.. De waterbeheerders weten zeer goed dat
zuurstofinbreng voor de omzetting van organische stoffen van het graotste belang is. Om de
malariamuskiet te bestrijden zijn overal in deze
straompjes guppy's (Poecilia reticulata) uitgezet, ter versterking van het inheemse tandkarpertje Aplocheilus panchax.

lasting van het milieu het gebied met dood
water zich als een inktvlek za l uitbreiden vanuit het laaggelegen noorden naar de hoger
gelegen gebieden in het zuiden. En anders dan
in een biofi lter is het moeilijk voor te stellen
hoe in zulke gebieden de zuiverende bacterien
opnieuw kunnen worden opgestart.
Wat in Indonesie nodig is, zijn gerichte overheidsmaatregelen om op grate schaal de water- en milieuvervuiling te stoppen en om te
buigen, hopende dat zij worden gerealiseerd
ondanks de hier ook veel voorkomende vormen van burgelijke ongehoorzaamheid en corruptie .
Indonesische milieuactivisten als Yeni Rosa
Damayanti zien zich echter in de eerste plaats
geconfronteerd met een feodaal systeem
waarin 'wahyu', of zo u wil zelfoverschatting
en paranoia, het moeilijk maakt afwijkende
opvattingen in de openbaarheid te brengen .

jaar haar produktie moet verdubbelen om - in
de pas met de groei van de wereldbevolking de visconsumptie op het huidige peil te houden. In Indonesie is echter sprake van een
geleidelijke verslechtering van het teeltwater
en van de kwaliteit van de geteelde vis. Het is
eigenlijk verbazingwekkend dat op Java natuur
en mensen ten aanzien van de milieubelasting
tot zo een groot tolerantievermogen in staat
zijn.
Dit tolerantie-vermogen is te vergelijken met
de belasting van een biologisch filter. De beheerder ervan weet dat een bepaalde grens
met betrekking tot de biologische belasting
niet mag worden overschreden . Neemt hij de
to lerantiegrenzen niet in acht, dan is het systee m snel dood; de zuiverende bacterien sterye n en masse af . Wil men het systeem opnie uw opstarten, dan dient het te worden
sc hoongemaakt en dient de vuilbelasting langzaam te worden opgevoerd, in overeenstemmin g met de groei van de (nieuwe) bacterien.
In een biofilter kan de ineenstorting van de
zu iverende bacterien snel verlopen. In Indonesie begint dit in de sloppenwijken. Hier liggen
de ope n riolen met rottende inhoud.
Men mag verwachten dat bij voortgaande be-
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De 'Nieuwe Orde'
Het regime van 'Nieuwe Orde ' dat nu dertig
jaar aan de macht is, is er uitstekend in geslaagd het intellectuele en culturele leven in
Indonesie onder controle, toezicht en politiebewaking te brengen. Het kent een traditie
van regelrechte verboden van, en censuur op,
toneelstukken, films, boeken, tijdschriften en
kranten, het intrekken van vergunningen, het a
la minute ontbinden van vergaderingen en het
gewelddadig onderdrukken van vreedzame
demonstraties. Zo is er de 'telefooncultuur',
de gewoonte van de autoriteiten kranten of
tijdschriften te bellen met het dwingende verzoek een bepaald verhaal niet af te drukken .
Het huiveringwekkende is dat het regiem zo
een situatie heeft weten te scheppen waarin
de meeste mensen zich gedragen naar de
wensen van de machthebbers .
Onder deze omstandigheden moeten milieuactivisten werkelijk Oud-Testamentische allu-
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res bezitten om de geest van ' wahyu' te weerstaan .
Het is te hopen dat zij hierbij daadwerkelij k
worden gesteund .
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