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VISCHVANGST IN EEN DROOGGELOOPEN RIVIER 

In verband met een onderzoek naar het voorkomen van de soorten van 
zoetwatervisch in de omgeving van Buitenzorg, waaraan de heer W . GROENEVELDT 

en ik sedert eenigen tijd bezig zijn, nemen wij iedere gelegenheid om nieuwe 
soorten te bemachtigen, met enthousiasme te baat. Van deze visschen worden 
foto's genomen en de exemplaren, die ten voorbeeld hebben gediend, geconserveerd. 

Een der beste mogelijkheden leek ons wel om, wanneer door de Prov. Water
staat irrigatieleidingen en gekanaliseerde rivieren worden drooggelegd voor de jaar
lijksche schouw en tot het doen van herstellingen, dergelijke waterloopen af te zoeken. 

Wij verkregen 
hierbij van de amb
tenaren van dien 
dienst alle inlich
tingen welke wij 
noodig hadden en 
de meest mogelijke 
medewerking, waar
voor wij die heeren, 
speciaal den heer 
LAPRÉ, bijzonder er
kentelijk zijn. 

Zoo hoorden 
wij, dat de W ester
en de Oosterleiding 
en de Katoelampak
leiding zouden wor
den drooggelegd. 

Aangezien de 
W ester- en de Oos-

Fig. 1. Geen enkele waterbewoner kreeg ookfirnaar een schijn van kans 

terleiding kort te voren reeds gedurende een pau dagen waren drooggelegd en 
daarbij natuurlijk door de omwonenden geheel waren afgevischt, had het weinig 
zin meer om daaraan te beginnen. Daarbij komt nog, dat deze leidingen voor een 
groot deel door de Kotta Buitenzorg loopen, zoodat men wel kon verwachten, dat 
een bijzonder groot aantal menschen daarin ter vischvangst zou trekken. De moeilijk
heden werden nog vergroot, doordat reeds in den vroegen Zaterdagavond het water 
weggeloopen zou zijn en het uitzoeken der verschillende soorten, dat overdag vaak al 
moeilijk is, bij donker,-zelfs bij een electrische zaklantaarn,- bijna ondoenlijk wordt. 

Nu loopt de Tji Pekantjilan, behoorende tot de Tji Sedane, achter langs het erf 
van mijn huis en ook deze tak zou worden drooggelegd. Ik was dus in de gelegenheid 
reeds 's avonds dit bedrijf, dat veel had van een drukke passar op den rivierbodem, 
van nabij te bekijken. In het droge rivierbed bewogen zich honderden menschen 
met lampen van elke denkbare soort, toortsen, e.d., druk bezig met de vischvangst. 

Toen ik mij onderhield met de enkele "die-hards", die het nog niet opgaven, 
bleek, dat er zoo goed als niets meer te vangen was. 

jammer genoeg was de heer GROENEVELDT ziek, zoodat ik mij om ongeveer 
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zes uur 's morgens naar de afsluitsluizen van Katoe Lampak begaf, vergezeld door 
een paar helpers met allerlei netten. Reeds op dat vroege uur zag ik daar een 
door elkaar wriemelende menigte van kampong- en stadsvolk, gewapend met 
schep- en werpnetten, tangoks en allerlei ander fantastisch vischtuig. 

Al visschende en met de bevolking pratende trok ik stroomafwaarts door 
de niet lang geleden algesloten leiding. Overal trof mij hetzelfde schouwspel: 
honderden en honderden mannen, vrouwen, sommige met zuigelingen op den arm, 

Fig. 2. . .. . een drukke passar op den rivierbodem. 

kinderen van allerlei leeftijd,- meevoerende leege petroleumblikken, conserven
bussen en klapperdoppen om de buit te bewaren-, wroetten in koortsachtige haast 
in het zand en het grind van den rivierbodem, terwijl sterke mannen gezamenlijk 
groote rotsblokken omwentelden. 

In het begin werden door de beter uitgerusten de grootere plassen met fijn
mazige trek- en werpnetten afgevischt, maar al spoedig was dat door den steeds 
lageren waterstand niet meer mogelijk. Slechts in de buurt van de stuwdammen 
en overlaten stond nog wat meer water, maar weldra werd ook daar niets meer 
gevangen, zelfs niet met de meest fijnmazige moordkuilen. 

Maar het eigenlijke uitroeiingswerk van de visch zou toen eigenlijk pas 
beginnen! Ieder kuiltje met water, hoe klein ook, werd afgedamd en leeggehoosd: 
vervolgens werd ieder steentje daarin of in de buurt daarvan zorgvuldig omgedraaid 
en met de hand of met bamboe tanggoks het zand daaronder uitgewroet. 
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Plasjes van één of twee vierkante meter oppervlakte, niet dieper dan dertig 
centimeter, werden tegelijkertijd bewerkt door zes tot tien menschen, die niet aarzel
den half onder te duiken in de moddermassa om beter onder de steenen te kunnen 
graaien. Aangezien ik langs de geheele leiding ononderbroken hetzelfde beeld zag, 
moeten er zeker wel duizenden menschen geweest zijn, die aan dit feestwerk meededen. 

Eigenlijk moest men lachen om dit dwaze bedrijf! 
Alles wat maar op visch leek, ook exemplaren van minder dan vijf centimeter 

lang en zoo dun als een lucifer, was er na een uurtje uitgehaald. Het hielp de 
slachtoffers ook niet of ze zich verscholen onder de grootste steenen, want mee
doogenloos werden ook deze gevaarten gekeerd en het plasje eronder volkomen 
leeggekamd. Garnalen 
deelden natuurlijk het
zelfde lot, al waren ze 
bijna onzichtbaar, terwijl 
ook krabbetjes, ongeacht 
de minuscule afmetingen, 
hetzelfde lot ondergingen . 

Ik moet eerlijk 
verklaren, dat het werk 
wel bijzonder grondig 
geschiedde: geen enkele 
waterbewoner kreeg ook 
maar een schijn van 
kans! Toch was er daarna 
voor velen nog genoeg 
te doen, aangezien er 
verder gezocht werd naar 
schelpen en mosselen, Fig. 3. Ieder plasje werd afgedamd en Jeeggeh oo~d . 
waarvan de inhoud eet-
baar is, dat wil dus zeggen, geen één uitgezonderd. Behalve de levende mollus
ken werden verder alle schelpenschalen verzameld, naar men mij zeide voor het 
branden van sirihkalk. 

Dan waren er vele ondernemende jongeren, die oud ijzer ven:amelden: ver
roeste blikken, oude spijkers, stukjes bandijzer, e.d. Bij navraag vertelde men mij, 
dat zij daarvoor kregen, let wel: vijf cent per tien kilo! Voorwaar geen fortuin en 
men vraagt zich af, hoe ze het er voor doen willen! Tot m~jn verbazing werden 
ook vergaard scherven van potten, borden, flesschen, enz. voor de fabricage van 
bloempotten. Ten slotte waren er alleen nog maar steenen over en het feest was 
afgeloopen. Niet dat men deze niet had kunnen gebruiken, o neen!- alleen was het 
verboden door de Waterstaat. Ik geloof werkelijk, dat ze het liefst de stuwdammen 
en andere werken hadden gesloopt en de heele leiding, inclusief het personeel 
van de Waterstaat, hadden meegenomen en verkocht! 

Het is werkelijk een van de meest humoristische bewegingen geweest, die 
ik ooit heb meegemaakt en ik ben overtuigd, dat het niet zoozeer het gewin is 
geweest, dat de menschen dreef, maar een soort van hartstochtelijke sport om 
alles mee te nemen, wat toelaatbaar en vervoerbaar was! Maar nu is dan ook 
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heel zeker iedere leiding of nv1er, die men drooggelegd heeft en waarop de 
bevolking bij duizenden als gieren zijn afgekomen, volkomen ontdaan van water
bewoners. Misschien zijn er nog een paar jonge watertorren overgebleven, maar 
dat is niet heelemaal zeker! 

Intossehen is ons nu wel gebleken, dat dit zeker niet de manier is om aan 
een groote verscheidenheid van levende vischjes te komen om onze collectie te 
verrijken: ieder gevangen dier wordt namelijk onmiddellijk gedood, om alle kans 
te vermijden, dat het nog zou kunnen ontkomen. Wat wij met deze ervaring wèl 
hebben bereikt, is, dat wij door bestudeering der verschillende individueele vangsten 
een globalen indruk hebben verkregen van de soorten, die in dit water voorkomen. 
Behalve onze eigen, uiterst poovere vangst zijn wij door aankoop in het bezit ge
komen van exemplaren van alle soorten, die wij bij ons ijverig doorzoeken van 
de buit der visschers ontdekten. Ook kon bij benadering de kwantitatieve ver
houding der soorten worden vastgesteld, al ontbreekt daar natuurlijk wel wat aan. 
Enkele soorten, die wij vast verwachtten, ontbraken geheel, terwijl daarnaast enkele 
on verwachte vondsten werden geregistreerd. 

Wij stellen ons voor, bij een volgende gelegenheid het zóó in te richten, dat 
zooveel mogelijk de vangsten worden gewogen en de exemplaren gemeten: van 
verschillende zijden kregen wij reeds toezeggingen voor hulp en medewerking, 
teneinde ons in staat te stellen dit werk zoo goed mogelijk te kunnen uitvoeren . 

De ondervolgende lijst van aangetroffen visschen werd door de welwillende 
hulp van den Dienst der Binnenvisscherij samengesteld aan de hand van het 
alcoholmateriaal, dat op den tocht werd verzameld. 

Kwalitatieve bepallnQ van visch in de drooQteloopen Kali Baroe, September 1940. 

Be r o d- Rhynchobdella spec. 
Be u n te u r- Puntius-soorten: in hoofdzaak binotatus, misschien ook Iateristriga en brevis . 
Beureum mata-Puntius orphoïdes (C.V .) 
B o gok- Ophiocephalus gachua H · B. 
G a boes - Ophiocephalus striata BL. 
Gen g g é hé k- Puntius bramoides (C . V.), ot Mystacoleucus spec. 
Ham pa 1- Hampala macrolepidota (C.V.} 
K è h k è I - Glyptosternum platypogon (C. V.), misschien Akysis-soorten, en Acrochordo-

nychtys-soorten, door de bevolking ook k è h k è I genoemd 
L é I é - C:larias batrachus (L.) 
Ni 1 e m- Osleochilus hasselti ( C . V.) 
Par a i- Rasbora lateristriata ( BLEEKER ) 

S én g ga 1 - Macrones-soorten (geen nigriceps ) 
S er o wo t - Acanthopthalmus-, Lepidocephalus- ot Acanthopsis-soorten,- bij de be-

volking bekend onder den verzamelnaam se r o wo t. 
S o r o- Labeobarbus soro (C.V.) 
Garnalen en krabbetjes 

weinig 
veel 
zeer weinig 
weinig 
niet gezien 
veel 
veel 

veel 
veel 
veel 
veel 
veel 

weinig 
veel 
veel 
veel Mosselen ( Corbicula) 

Buitenzorg. H. HUIJSMANS. 

GEVRAAGD 
Wie kan mij helpen aan roestvrije insectenspelden van diverse afmetingen, vooral van de num

mers 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5? Gaarne opgave van aantal en de gevraagde prijs. 

Adres: Dr J. T. TEN HOUTEN. V. 0. Panggoongredjo, Kepandjen S.S./OL. 


