A a U A C U L T U U R OVER DE G R E N S

Over het opzetten van een viskwekerij in de Tweede Wereld

Clarias in de Oekra-ine
E-mail aan Theo Streng, directeur Wellantcollege, lokatie Houten

door J. Scheerboom

BesteTheo,
Je bent, als directeur van Wellantvestiging Houten, natuurlijk benieuwd naar mijn ervaringen hier in de Oekra'ine, Zoals je weet, ben ik door Ben te Voortwis, eigenaar van De
Lindenhoff te Baambrugge, en zijn zoon Dirco, pas afgestudeerd aan ons college, uitgenodigd, hier, in een dorp bij Lwow, een kleine meervalkwekerij op te zetten . In de eerste
plaats om geld te genereren voor de pas opgerichte middelbare school, in de tweede
plaats, maar net zo belangrijk, leerlingen de gelegenheid te bieden viskweken aan een
praktijkvoorbeeld te leren. Hieronder staat wat ik er, begin september 2004 aantrof, wat
er tijdens mijn aanwezigheid gebeurde, wat er na mijn vertrek nog moet gebeuren en
welke problemen ik daarbij verwacht.

fen vervallen kolchoze-gebouw. Het gedeelte lin ks op de foto is als meervalkwekenj ingericht.
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Het volgende trof ik er aan:
• Een weinig democratische regering.
Onder president Koetsjma zijn met
name journalisten hun leven niet zeker.
• Verlaten en vervallen kolchoze gebouwen
• In vergelijking met West-Europa veel
openbare dronkenschap en gezinnen
aan de rand van de afgrond,
• Wegen met voor de auto levensgevaarlijke gaten.
• Een bloeiende handel in benzine aan de
grens met Hongarije. De prijs voor benzine is in Hongarije veel hoger. Zo veel
hoger dat het voor bewoners uit de
grensstreek mogelijk is met de verkoop
van benzine een twee keer lo hoog inkomen te verwerven als iemand met
een gemiddeld salaris. Met een volle
tank passeert men vanuit de Oekra"lne
de grens en verkoopt de inhoud in Hongarije, vaak gewoon langs de weg. Om
de smokkel te frustreren heeft de
Oekra·iense regering een limiet gesteld
aan
het
aantal
toegestane
grensoverschrijdingen. Met steekpenningen probeert de gewone man dit
aantal weer op te voeren . Ook wij moesten ons bedienen van steekpenningen
en relaties om te voorkomen dat hele
dagen verloren lOuden gaan met het in
een kilometerlange rij staan voor de
grens, in een rij auto's die steeds weer
met de hand een paar meter vooruit
werden geduwd om lo wat benzine dus
een paar eurocenten uit te sparen.
• Een zichtbaar aanwezige maffia. Eerlijke
werkers bezitten een oude, aan aile kanten opgelapte Lada of berijden een langwerpige kar, getrokken door een mager
paard. Wat dit vervoersmiddel betreft
kan men zich in de zestiende eeuw wanen. Mensen met geld zijn te herkennen aan een mercedes om zich mee te
verplaatsen. Echter, het probleem met
een mercedes is, dat deze niet is opgewassen tegen de kuilen in de verwaar-
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loosde wegen. Geen probleem voor de
nieuwe rijken. Zij laten gewoon in eigen
beheer nieuwe, geasfalteerde wegen
aanleggen. Wil men weten waar de
maffia woo nt, hoeft men aileen maar
deze wegen te volgen. Ergens anders
maar toe gaan deze wegen niet. Zo profiteren dus aileen de direct omwonenden van deze vernieuwingen.
Simpele maar doeltreffende technieken
hebben sinds 1991 vanuit het westen
hun entree gedaan, bijvoorbeeld om
gebouwen neer te zetten van betere
kwaliteit. Op langere termijn blijkt dit
van groot belang, getuige de kolchozegebouwen die destijds niet zijn ge bouwd op duurzaamheid en nu op instorten staan. Niet aile innovaties hebben een gunstige invloed. Zo is de aanwezigheid hier van GSM en televisie het
duidelijkste teken dat ook hier de 21 e
eeuw is aangebroken. Aileen gaat de
aanschaf al te vaak ten koste van primaire levensbehoeften.
De voedselvoorziening is hier vanaf
1991 met sprongen vooruit gegaan. Op
de 1 ha die elke familie in de communistische tijd ter beschikking werd gesteld, wordt nu met overgave elk nieuw
gewas dat uit het westen komt, uitgetest. Dit wordt hier met name gestimuleerd door 'ontwikkelingswerker' Klaas
Plas, afgestudeerde aan de HAS te
Dronten en hier gedetacheerd met zijn
vrouw en 4 jonge kinderen. Zo beschikt
men hier nu ruimschoots over groenten en fruit.
Van de moderne voedingsleer heeft
men hier nog weinig kaas gegeten.
Jonge meisjes van 16 laten zien dat zij
nog over een mooi, slank figuur beschikken. Het figuur van vrouwen boven de
twintig jaar dijt door het eenzijdige,
energierijke voedsel al gauw uit tot dat
van de bekende opgeblazen baboeshka.
Terwijl zij toch behoorlijk aan lichaamsbeweging doen. En bij mannen verschij-
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nen op latere leeftijd de bekende, ongelOnde buikjes.
Een bloeiend kerkgenootschap die de
leegte 0pvult die het failliete communisme heeft achtergelaten. In dit geval,
in het westen van de OekraYne bij Lwow,
betreft het de gereformeerde kerk. Het
kerkgebouw dateert al uit 1880 en werd
gedurende de communistische periode
als opslagruimte gebruikt. De dominee
moest toen de bergen (de Karpaten)
invluchten. De kerk staat er weer als
nieuw bij, want vrijwilligers hebben het
weer fris in de verf gezet, de oprit degelijk betegeld en zelfs Petunia's in de tuin
geplant, terwijl in de tuinen van de rest
van het dorp de wilde flora gedijt.

Theo, je weet dat ik voorstander ben van
een stricte' scheiding van kerk en staat en
dat ik wars ben van kerkelijke dogma's deze wens ik met eerlijke argumenten ter
discussie te stellen. Maar men moet toch
wei stront in de ogen hebben om niet de
drijvende kracht te zien die van religie uitgaat. Dit slaat 70 jaar communisme, althans
hier in de Karpaten.
Allereerst is dus dat antieke kerkgebouw
weer in de steigers en in de verf gezet. Vervolgens heeft Ben te Voortwis er voor gezorgd dat hier een middelbare school kwam,
compleet met keuken en logeergelegenheid. Ja, ook met vervoer om er
voor te lOrgen dat de leerlingen uit de hele
omgeving op tijd aanwezig kunnen zijn. De
reis te voet lOU anders te lang duren. Hij

Het linker jongetje is van Hongaarse, het rechter jongetje van Hollandse origine en bleek tweetalig. Dank zij deze 'taalkabouter' kon onze uitleg direct naar het Hongaars worden vertaald.
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konden ze blijven!
AI in de jaren tachtig van de
vorige eeuw kwam Ben te
Voortwis van de Stichting Halm
in contact met de bevolking
hier. Hij bracht hier illegaal bijbels naar toe. Na de ineenstorting van het communisme
konden de bijbels op legale
wijze worden gebracht. De tijd
was toen rijp om ook aan onderwijs en ontwikkeling te werken.
Inmiddels is niet aileen de kerk
gerestaureerd, er staat ook een
school en een gebouw waar
leerlingen kunnen overnachten.
Klaas Plas en zijn vrouw doen
hier als 'ontwikkelingswerkers'
onderzoek naar de opbrengst
van gewassen en ikzelf ben nu
gevraagd om de tee It van de
Afrikaanse meerval op te zetten.
Dit heeft een drievoudig doel:

Dirco te Voortwis en Geert Aalbers druk bezig
de boedel die van de Praktijkschool te Oenkerk is overgenomen, in oude glorie te herstellen

heeft tweedehands een bus gekocht van de
FRAM, de Friese Vervoersmaatschappij. Vergeet niet dat het onderwijs hier in de
Karpaten door de communisten NIET is
gestimuleerd. Hier, in de westelijke
Oekra·ine, leven etnische Hongaren - de
moedertaal is hier ook Hongaars - lastposten in de ogen van de communisten. Toen
Hitler hier binnenviel stonden zij aan de kant
van de weg te juichen, blij als ze waren te
worden verlost van de Stalin -terreur! Nou,
dat is hen duur komen te staan. Achterlijk

16

1. De school de mogelijkheid te
bieden met de verkoop van vis
geld te verdienen voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en het doen van investeringen. De verwachting is dat hier vraag
naar gekweekte meerval bestaat bij de
plaatselijke bevolking. Dit gegeven is
belangrijk. Het is een belangrijke voorwaarde om het project succesvol te laten zijn.
2. Een praktijkcentrum voor de school op
te zetten waar de leerlingen zich kunnen
bekwamen in het telen van vis in een
recirculatiesysteem Om deze reden
heeft Ben te Voortwis de oude visteeltopstelling van de Praktijkschool te Oenkerk opgekocht en hierheen laten sturen.
3. Ais aan het onder punten 1 en 2 is voldaan, kunnen Nederlandse studenten
hier stage lopen. Houd er immers reke-
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Het culturele centrum van het dorp: kerk, woonhuis van de voorganger (rechts) en logeergebouw
bij de school (links), goed onderhouden en in de planten gezet.

Het dorp gezien vanuit de toren van de kerk. In de verte een uitloper van de Karpaten .
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ning mee dat de Oekra'ine voor Europa
een belangrijke producent van primaire
producten kan worden,
Cursus voortplanting in de tweede wereld
Wei, Theo, de meervallen die we hebben
meergenomen, zijn meteen na aankomst
voortgeplant, Drie dagen na ons vertrek
bewogen er een 5,000 larfjes over de bodem van de broedruimte, Aileen, bij de uitleg aan de Oekra'ieners bleek het volgende
probleem: de mensen spreken geen woord
Duits of Engels, aileen Hongaars en Russisch, De 4 woorden Russisch die ik beheers,
waren onvoldoende om duidelijk te maken
waar men nu precies bij de voortplanting
van de vissen op moet letten. Tot mijn verrassing werden we gered door een viertal

'vertaa ikabouters ': de kinderen van Klaa s
PI as. Zij hebben nu een leeftijd tussen de 7
en 12 jaar en groeiden hier tweetalig op. Zij
bleken perfect in staat aile van belang zijnd e
zaken van het Nederlands naar het Hongaars te vertalen!
Toen wij hier aankwamen, bleek de t eeltinstallatie nog niet ge'installeerd. Onze st udenten Dirco t e Voortwis en Geert Aalbe rs
hebben zich gedurende twee dagen uit de
naad gewerkt om de zaak op te zetten . Zij
zetten het broedonderkomen in elkaar, vervolgens werden twee bassins aangesloten
op een biofilter, naar waar de larfjes ove r
enkele weken kunnen worden overgezet . En
wij hebben de toekomstige kwekers ge'in strueerd hoe de afmestbassins moete n

Pas ingerichte broedbak met (niet te zien) meervaleieren, In de hand: een potje 'Bacterial ' om
het biofilter op te starten ,
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worden ingericht.
Tenslotte bleek al snel de mare de ronde te
hebben gedaan dat een 'professo r' uit Nederland naar de Oekra'ine was afgereisd . Ik
vernam toen ook dat een andere 'professor', uit Lwow, met zijn assistente, mij graag
zou willen ontmoeten en spreken. Afgesproken werd dat dit donderdagmiddag om 3
uur zou plaatsvinden. Maar op dit tijdstip
hoorden we via de GSM dat de 'professor'
door de politie was aangehouden en
bekeurd wegens drankmisbruik. Hij kon niet
eerder dan 6 uur bij ons zijn. Om de tussenliggende tijd zinvol te besteden ben ik
toen maar met een oude Lada de Karpaten
ingereden om een oude man van 85 te bezoeken, die in de communistische tijd de
dominee van het dorp was en voor de communisten moest vluchten. Hij leeft nu nog
steeds in de Karpaten, in een Ie men hut,
zonder elektriciteit en stromend water en

verbouwt ,daar 18 verschillende soorten
druiven en maakt hier wijn van (zie foto).
De 'professor' en zijn assistente bleken onderhoudende lui te zijn . Wij aten in de kan tine van de school waarbij ik, zeer tegen
mijn gewoonte in, wodka dronk. Niet een
keer, maar zoals het onder 'professoren' zou
betamen, nog een tweede en een derde
keer. De aap kwam uit de mouw toen de
assistente, een schoonheid naar plaatselijke
maatstaven, een brochure liet zien van een
visvoerfabrikant. Ik kon gelukkig lezen welke
samenstelling het aanbevolen voer bezat en
voor welke vis dit was ontworpen. Voer voor
forellen en de Europese meerval! Ik heb
mijn tafelgenoten hier beleefd op gewezen .
Normaal zou een professor door de grond
zijn gegaan, maar de constatering maakte
op hem geen enkele indruk. Blijkbaar was
de voedertabel bedoeld om indruk op de
aankomende Oekra'iense viskwekers te

Oe uit Oenkerk afkomstige meervalbassins, voordat zij w erden geinsta//eerd.
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maken. Het bleken visvo-erverkopers, agenten van de Deense fabrikant Aller, zo las ik
boven op de brochure. Ik vraag me nu wei
af of hier niet overvloedige drank en gezellig samenzijn een keuze be·invloedt die op
zakelijke argumenten dient te zijn gebaseerd. Ik kreeg overigens van de 'professor' nog een fles wodka toe, die ik zal meenemen voor collega L.

•

Moeilijkheden bij het opzetten van een project in de tweede wereld
Theo, het voorgaande geeft al enigszins aan
waar iemand die hier in de Oekraine een
ontwikkelingsproject wil opzetten, rekening
mee moet houden:
• Zonder concreet voorbeeld kan men
zich moeilijk voorstellen hoe een
recirculatiesysteem voor Afrikaanse
meerval er uitziet. Dat was destijds de
waarde van de Praktijkschool in Oenkerk.
• Om deze reden is men slecht in staat
hoofdzaak van bijzaken te onderscheiden .
• Men is ook slecht in staat vooruit te denken en te plannen. Zo is het plannen
over een periode van twee weken al
moeilijk. Nu er larfjes rondzwemmen en
de noodzaak er is dat deze over twee
weken, respectievelijk 7 weken, naar
een ander bassin worden overgebracht,
MOET men zich hier aan de planning
houden. Ik hoop dat zij hiertoe in staat
zijn. Een goed contact met Klaas Plas
via internet is daarom noodzakelijk.
• Inzicht in het nemen van eenvoudige
hygienische maatregelen is nog slecht
ontwikkeld,
terwijl
stringente
hygienische maatregelen nu wei noodzakelijk zijn. Zo hoop ik dat men zich
houdt aan een stricte scheiding tussen
broedhuis en afmestruimte. De kans op
het uitbreken van Flexibacter is levensgroot aanwezig als iemand maar met
een ongewassen hand van het water
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van de ouderdieren in het water van de
larfjes komt. 'NOOIT met ongewassen
handen in de broedruimte komen!'
dient er op de deur te staan, maar wat
gebeurde? Het halve dorp kwam een
kijkje nemen in de broedruimte. Toen
was ik er bij, maar wat gebeurt er als ik
naar Nederland vertrokken ben?
Soms is het nodig dat er op autoritaire
wijze wordt duidelijk gemaakt dat men
anders te werk moet gaan, omdat er an ders ongelukken gebeuren. De biologie
of de fysica eisen dit simpelweg. Maar
men heeft ook hier zijn of haar trots en
men is eigenwijs. Met veel geduld en
tact, zonder in westerse arrogantie t e
vervallen, moet de bevolking een andere manier van werken worden duidelijk gemaakt. Ik ga er namelijk van uit
dat als de andere manier van werken
haaks staat op de eigen cultuur, deze
niet zal beklijven.
Desalniettemin: overstelpend is hier de
dankbaarheid. Overal waar ik kwam
werd spontaan een maaltijd van tenminste drie gangen opgediend en liet men
blijken onze aanwezigheid zeer op prijs
te stellen.
Het vertaalprobleem kan hier voor niet
te onderschatten problemen zorgen.
Dank zij de kinderen van Klaas Plas, die
zich ontpopten als werkelijke 'vertaal kabouters', konden wij precies onze bedoelingen duidelijk maken.

De toekomst
Theo, Ik vraag je de voortgang van dit project in de gaten te houden, om enkele sim pele redenen:
•

De Oekra"lne was in de 1g e eeuw de
graanschuur van Europa. Gezien de
ruimte, de vruchtbare (loss)grond en de
lage arbeidskosten, kan dit weer gebeu reno Denemarken, Oost-Duitsland en
Tsechie zijn voor onze boeren bekende
emigratielanden. Houd er rekening mee

•

dat de Oekraine over een jaar of 10 bij
dit rijtje kan worden gevoegd. Er zijn dan
voor onze studenten stageplaatsen in de
Oekraine nodig. De kosten om een vrieswagen met diepgevroren meervalfilets
naar Nederland te rijden bedragen momenteel een 3.000 euro. Nederlandse
kwekers moeten zich daarom -om
zich te onderscheiden- richten op
kwa l iteitsverbetering . Bulkproductie moet daar plaatsvinden waar
dit het goedkoopste kan .
Er lopen bij ons op Wellantcollege studenten rond -dat is gebleken- met
verantwoordelijkheidsgevoel, die bereid
zijn hun vrije tijd en vakantie op te offeren om mee te helpen met de opbouw
van een onontwikkeld land.

•

•

Er bestaan belangrijke curturele verschillen die 'het niet gemakkelij k maken ee n
manier van werken die wij hier gewend
zijn, in korte tijd over te dragen. Een voo rbeeld: ik noemde al de gastvrijheid die
hier normaal is. Ik zag allerlei belangstellenden bij de rondscharrelende,
jonge meervalletjes. Datzou niet mogen .
Een streng regiem is nodig met verplichte desinfectie van handen en schoenen. En nooit mag men met de handen
in het water komen. Hier blijkt uit hoe
belangrijk het is dat wij beschikken over
voldoende socia Ie vaardigheden.
Ook niet onbelangrijk: onder de plaatselijke bevolking is de wil en de bereid heid aanwezig het visteeltproject verder
tot ontwikkeling te brengen.

Overalliet men ons, Nederlandse 'ontwikkelingswerkers : blljken hoe dankbaar men was voor
onze aanwezigheid. Tijdens ons bezoek aan de 85-jarige voor de communisten naar de bergen
gevluchte dominee (rechts) w erden voor het thuisfront enkele liters karpatenwijn ingeschonken
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Ervaring van anderen
In AQUAcultuur schreef Peter van der
Heijden, medewerker aan het lAC te
Wageningen, over de organisatie
'Aquaculture without Frontiers' (* ). Op de
website van deze organisatie staat beschreven hoe een project zoals wij in de Oekra'I'ne
hebben gestart, het beste kan worden aangepakt www.aquaculturewithoutfrontiers.org
Peter van der Heijden wees me er ook op
dat de mate waarin het project een antwoord is op de vraag van de partner van
belang is voor het slagen van het project.
Ais het project echt aan een dringende behoefte voldoet, zal er lokaal voldoende
motivatie zijn. Participatie begint dus bij de
opzet van het project; als de lokale mensen
dan meepraten, zal het in een later stadium
minder stroef gaan. De opzet van een project bepaalt in hoge mate het latere succes
er van. Maar bijna altijd wordt een plan trager uitgevoerd dan voorzien, omdat er allerlei niet voorziene problemen opduiken.
Ook kunnen later wei 100 oorzaken opduiken waarom een project verkeerd uitpakt,
zoals: onverwachte prijsstijgingen, revolu-

tie, ove r-strom i ngen en een mogelijke
macht swisseling , om er maar een paar te
noemen.
Theo, zoals je weet, biedt vis de gezondste
dierlijke eiwitten die wij tot ons kunnen nemen. De hersenen van onze voorouders zijn
er groot mee geworden. Ook wat betreft de
efficientie waarmee plantaardige eiwitten in
dierlijke worden omgezet, spant vis de
kroon. Ik heb hie r in de Oekra'I'ne mensen
ontmoet die bereid zijn zich in te zetten en
het project tot een succes te maken.
Het kan als voorbeeld worden voor nog
meer projecten die wij in deze regio kunnen opzetten, een regio waar honderden
miljoenen mensen leven onder levensomstandigheden die grotendeels nog 1ge
eeuws zijn, maar een traditie van vis eten
kennen, en die in 16 uurte bereiken zijn met
een snelle auto via de Duits, Oostenrijks en
Hongaarse wegen.
Referentie
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Peter G.M. van der Heijden (2004). Aquacu ltuu r zander Grenzen: een nieuwe antwikkelingsorganisatie. Aquacultuur 19, 2003.

De dankbaarheid om onze komst leek onbegrensd: driemaal daags werd ons een maaltijd bestaande uit 3 gangen voorgeschoteld. Van lin ks naar rechts : Dirco te Voortw is, Geert Aalbers en
onze 'vertaalkabouters~
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