BEVOLKINGSRIETCULTUUR
IN NEDERLANDSCH'INDIË
(EEN LANDBOUWECONOMISCHE

STUDIE)

PROEFSCHRIFT
T E R VERKRIJGING V A N DEN GRAAD VAN DOCTOR
IN D E L A N D B O U W K U N D E AAN D E LANDBOUWHOOGESCHOOL T E W A G E N I N G E N . OP G E Z A G VAN
DEN RECTOR-MAGNIFICUS J. VAN BAREN. HOOGLEERAAR IN D E AGRO-GEOLOGIE, VOOR E E N E , —
O V E R E E N K O M S T I G A R T . 46, LID 4 VAN D E W E T
VAN 15 DECEMBER 1917 T O T REGELING VAN H E T
HOOGER LANDBOUW- EN HOOGER V E E A R T S E N I J KUNDIG O N D E R W I J S (STAATSBLAD N°. 700) - DAART O E B E N O E M D E COMMISSIE UIT DEN SENAAT. T E
V E R D E D I G E N OP W O E N S D A G 18 F E B R U A R I 1925,
D E S NAMIDDAGS T E 4 U U R
DOOR

G E R A R D HENDRIK VAN DER K O L F F
INDISCH LANDBOUWCONSULENT
GEBOREN T E

MENADO

DRUKKERIJ G. J. THEME, NIJMEGEN

Bibliotheek
der

Landbouw Hooo»
WAGENINGE

STELLINGEN.
i.
De teelt van handelsgewassen voor den export, als
functie van den Inlandschen landbouw, is de meest rationeele weg, waarlangs het bevolkingsvraagstuk van Java
zijn oplossing vinden kan.
II.
Het verbod van het te velde verwerken van ïnlandsch
suikerriet in de afdeeling Kediri en elders, waarmee
beoogd wordt den aanplant der suikerondernemingen te
beveiligen tegen diefstal en brand, is een niet te verdedigen belemmering van de bevolkingsrietcultuur.
III.
De aanleg van z.g. kringtyacfoeA: s, waarmee een einde
gemaakt wordt aan de dag- en nachtregeling, is niet
overal in het belang van den Inlandschen landbouw.
IV.
Een mechanisch rijstbedrijf op eenigszins groote schaal
is in Nederlandsch-Indië niet mogelijk.
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V.
De góg'öranfyah-cultuurmethode *) is voor sawah's met
onzekere bevloeiing de minst riskante wijze van rijstbouw.
VI.
Voor sawah's, die gevoelig zijn voor menthèk, bestaat
een duidelijke correlatie tusschen het optreden van dit
wortelrot in laatgeplante westmoessonrijst en den neerslag
gedurende den voorafgaanden oostmoesson.
VIL
De ceremoniën, welke bij cultuur en verwerking van
Inlandsen riet in zwang zijn, zijn meer kenmerkend voor
het gewicht, dat men aan de teelt toekent, dan een bewijs
voor haar hoogen ouderdom.
VIII.
In hoeverre men de elementen der ploegcultuur — naar
de hypothese van HAHN — voor Indonesië van exotischen
of inlandschen oorsprong acht, en van welke componenten
men zich in het eerste geval de introductie synchronistisch denkt, nagenoeg zeker is wel, dat ploeg, trekvee,
rijst, geïrrigeerd veld en landbouwkalender op Java reeds
een vaste verbinding vormden, toen de Hindoebeschaving
daar haar invloed ging uitoefenen.
*) Hierbij wordt de rijst niet op kweekbedden gezaaid, maar
dadelijk op het veld uitgepoot.
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de landbouwvoorlichting tot haar recht te doen komen,
kwam ik tot een nadere bestudeering dezer wetenschap,
die mij in steeds toenemende mate ging boeien. En zij was
levend voor mij door mijn werk van allen dag. Vooral
de Inlandsche rietcultuur, waarin zich het doorbreken van
den handelslandbouw openbaarde, was het onderwerp van
mijn theoretische en practische belangstelling.
Toen ik met verlof naar het vaderland terugkeerde,
verlangde ik mijn ervaringen met betrekking tot dien
tak van inheemschen landbouw in een proefschrift te
verwerken.
U, Hooggeleerde KIELSTRA, mocht ik bereid vinden als
mijn promotor op te treden. Gij naamt geen oogenblik in
aanmerking, dat ik in mijn studietijd geen onderricht in
Uw vak heb genoten, maar steldet dadelijk alles afhankelijk van het wetenschappelijk peil van de door mij in te
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leveren dissertatie. Voor deze hooge opvatting van Uw
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terwijl ik tevens met dankbaarheid opmerk, hoe Gij U
steeds temidden van Uwe drukke bezigheden voor mij beschikbaar steldet, wanneer mijn belang dit slechts eischte.
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onze hoogste inrichting van landbouw van U allen,
Hooggeleerde Heeren Professoren van de Landbouwhoogeschool, heb mogen leeren.
Ook is het mij een behoefte op deze plaats mijn warmen
dank te betuigen aan mijn zeer geliefden vriend en collega
W . E . K . BARON VAN LIJNDEN, die mij voortdurend ter
zijde heeft gestaan met zijn deskundige hulp en mij al het
door hem over dit onderwerp verzamelde materiaal ter
beschikking stelde.
Mijn oude leermeester en vriend M. A. P. C. POELHEKKE
heeft na onze lange jaren van scheiding nog steeds dezelfde
belangstelling voor den arbeid van zijn vroegeren leerling
getoond als eertijds en is ook in dezen studietijd veel voor
mij geweest.
Ten slotte spreek ik ook gaarne mijn erkentelijkheid
uit aan den drukker, de Firma THIEME te Nijmegen, door
wiens groote inschikkelijkheid ik tot het laatste toe heb
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INLEIDING.
De cultuur van z.g. bevolkingsriet is uit economisch
oogpunt een der interessantste en belangrijkste onderwerpen van den Inlandschen landbouw.
Waar deze toch haar intrede doet, draagt zij in bijzondere mate de kiemen in zich van een hoogere agrarische —
en daarmee economische ~ ontwikkeling. Zij breekt daar
den eenzijdigen voedselbouw, die hoofdzakelijk eigen —
in elk geval plaatselijke — consumptie als einddoel stelt.
Immers zij kent, door het noodzakelijk ontstaan van verbruiksoverschotten aan een product, dat ook buiten het,
vooral aanvankelijk, zeer beperkte rayon van zijn voortbrenging gewaardeerd wordt, den ruil als essentieel element
van haar bestaan. In streken nu, waar alle omstandigheden,
ook verkeersfactoren, gunstig werken, kan het blijken, dat
dit ruilen zeer tastbare voordeelen aanbrengt. Elk op deze
wijze verkregen succes wordt dan een prikkel tot verderen
materieelen vooruitgang. Het productieproces aldaar wordt
dientengevolge meer en meer doelbewust gericht op het
behalen van zoo groot mogelijke winst.
De gelegenheid hiertoe staat open als gevolg van de
eerst nog incidenteele, maar geleidelijk tot een permanent
contact uitgroeiende aanraking met de buitenwereld. Dit
werkt, binnen een bepaalde groep van met elkander in
geregeld ruilverkeer tredende personen, een gemakkelijke
uitwisseling in de hand tusschen surplus en tekorten. De
individueele productie kan zich dus specialiseeren door aanpassing aan de plaatselijk daartoe meest gunstige voorwaarden, wat in ons geval neerkomt op uitbreiding van
den voordeeligen rietaanplant.
De steeds actiever deelname van belanghebbenden aan
ï
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deze cultuur teekent zich ook af in het zoeken naar middelen,
die de opheffing van hun bedrijf zouden kunnen bevorderen. Dit brengt met zich een lust tot experimenteeren:
een zich openstellen voor de toepassing van allerhande,
der omgeving vreemde, of tot nu toe vermeden, werkwijzen
en het aanwenden van in het inheemsch voortbrengingsproces nog onbekende, van elders betrokken, stoffelijke
hulpmiddelen.
Voordien vond behoeftenbevrediging min of meer uitsluitend plaats binnen een zeer eng begrensd milieu: men
verkeerde hoofdzakelijk in die primitieve phase van ontwikkeling der volkshuishouding, die BÜCHER aanduidt met
het begrip „geschlossene Hauswirtschaft''. Hieronder valt
te verstaan een stadium, waarin ten aanzien van eenig
product de producent tevens als consument optreedt en
het heele economische leven zich mitsdien in uiterst beperkten kring afspeelt.
Nu is dit alles zich gaan wijzigen. Er voltrekt zich een
evolutie, die de betrokken samenleving in een snel tempo
uit doet komen boven de geïsoleerde gesloten familiehuishouding. Door den afstand tusschen voortbrenging en
verbruik te verwijden, verruimt zij de sfeer van het autonome economische arbeidsveld en stelt de binnen dit verband in veel grooter aantal samenwerkende personen in
op een arbeidsverdeeling, die uit den aard der zaak veei
verder en meer volkomen doorgevoerd kan worden, dan
bij een kleine, in nauw familieverband wonende, groep.
De groote practische beteekenis van dit alles is wel deze,
dat de Inlandsche rietcultuur, door het hand in hand toenemen van ruilverkeer, welvaartsstreven en rationeele èn
intensieve mobiliseering van het potentieel productievermogen, de voortbrenging per eenheid van oppervlakte in
opgaande lijn doet bewegen.
Is zonder twijfel dit verschijnsel reeds van zeer veel
gewicht uit een algemeen oogpunt van stijgende welvaart,
zooveel te meer houdt dit in voor Java, waar de bevolkingsdensiteit is uitgegroeid boven het, met de cultuurhoogte
der inheemsche huishouding samenhangende, peil, waartoe de — in hoofdzaak agrarische — bronnen van bestaan
1
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tegenwoordig in staat zijn de behoeften te vervullen.
Nog een andere omstandigheid stempelt de ontwikkeling der Inlandsche rietcultuur op Java tot een bijzonder
belangwekkend gebeuren, n.1. dat zij zich voltrekt in een
koloniaal milieu, waar het Westersche element de onder
Europeesche leiding staande en door Europeesch kapitaal
gedreven suikerrietteelt en suikerindustrie als zijn voornaamste cultuurbelang kent. Dat een en ander nu aanleiding geeft tot belangenstrijd en verwikkelingen, waarvan
bovengeschetst evolutieproces den invloed ondervindt, valt
a priori te verwachten.
2

Ten slotte vinde nog één opmerking vermelding. Bedoelde deze studie een uitsluitend historische monografie
te zijn in den engsten zin van het woord, dan zou de
titel — algemeen gesteld als deze is — terecht doen vermoeden, dat de bevolkingsrietcultuur voor geheel den
Oostindischen archipel in min of meer gelijke mate volledige behandeling zou vinden. Waar deze louter inductieve wijze van bewerking een volkomen bekendheid met
elk plaatselijk detail vooropstelt en gegevens voor de
verschillende productiegebieden juist, met uitzondering van
Oost-Java, zeer onvoldoende voorhanden zijn, zou het
weglaten van een plaatselijke restrictie aan den titel hiermee
van te voren dan ook reeds veroordeeld zijn. Dat deze
niettemin gehandhaafd kan blijven, valt enkel te rechtvaardigen uit het feit, dat, voor zoover er tenminste al
bepaalde methode aan de verwerking van het gestelde
onderwerp ten grondslag ligt, deze niet eenzijdig empirischhistorisch, zij het ook niet uitsluitend abstract-theoretisch
is. Zij streeft er naar om, zonder te vervallen in een, wat
SOMBART noemt, „unzulässige Vermischung" dezer beschouwingswijzen, aan beide, waar mogelijk, recht te doen
wedervaren.
In dit verband nu heeft het alle waarde om, waar dit
maar kan plaats vinden, aandacht te schenken aan de
verspreide gegevens, welke voor de buiten Oost-Java gelegen Inlandsche rietstreken beschikbaar zijn.
Eenerzijds, doordien aanvullende, analoge gegevens
3
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mede kunnen werken tot het samenstellen en bevestigen
van het voornamelijk uit bouwsteenen van Oost-Java op
te trekken constructief-generaliseerend schema, vereischt
om, door achtergrond te geven aan, en samenhang te
brengen tusschen de afzonderlijke verschijnselen, een beter
inzicht in het onderwerp te verkrijgen.
Anderzijds, doordien elk releveeren van een op zichzelf
staand afwijkend gebeuren ons door zijn realiteit behoedt,
het boven ter sprake gebracht, door isoleerende abstractie
gevonden, raamwerk zonder meer voor den alom noodwendigen gang van zaken aan te zien, en de urgentie en
het belang van detailonderzoek demonstreert, om voor
dergelijke gevallen naar de verklaring te zoeken. Toch
zal zulk een „Spezialforschung" ook enkel dan goed tot
haar recht kunnen komen, wanneer men vertrouwd is
met de synthetische samenvatting van algemeene, met
elkander in overeenstemming te brengen verschijnselen.
Zooals boven reeds terloops werd opgemerkt, levert
Oost-Java dus het leeuwendeel van het voor deze studie
beschikbare materiaal. Dit vloeit voort uit de omstandigheid, dat steller dezes in zijn functie van landbouwconsulent gedurende ruim vijf jaren nauw contact hield
met de netplantende Javaansche landbouwers van het
gewest Kediri en daarbij ook in de gelegenheid was deze
bevolkingscultuur te leeren kennen in de afdeeling Malang
der residentie Pasoeroean en de afdeeling Djombang der
residentie Soerabaia.
De sterk op den voorgrond tredende plaats, die OostJava in dit geschrift ten aanzien van andere productiegebieden van Inlandsch riet inneemt, moge verschooning
vinden in het feit, dat het in landbouw-economisch opzicht zeker wel als het belangrijkste centrum van deze
cultuur mag worden aangemerkt.

4

HOOFDSTUK I.

GESCHIEDENIS VAN SUIKERRIET EN
LANDBOUWONTWIKKELING.
§ 1.

AFSTAMMING EN VADERLAND.

De cultuur van suikerriet verliest zich in den nacht der
tijden. De oudste gegevens over dit gewas hebben betrekking op Britsch-Indië, doch omtrent de afstamming van
het geteelde riet tast men nog steeds in het duister. Immers
hier evenmin als elders heeft men de plant in het wild aangetroffen of een spontaan groeienden stamvorm kunnen
vaststellen.
Toch laat zich uit verschillende feiten bij benadering
afleiden, in welk gebied het suikerriet inheemsch geacht
mag worden.
1

Het eerste feit, een van plantengeografischen aard, betreft de verbreiding van de in wilden staat voorkomende
vormen, welke behooren tot het geslacht Saccharum.
RITTER'S opmerking, dat alle als zoodanig bekende vormen
in Voor-Indië voorkomen — met uitzondering van één in
in Egypte — vult D E CANDOLLE aan met de mededeeling
over MIQUEL'S latere beschrijving van vijf dergelijke vormen op Java, Nieuw-Guinea, Timor en de Philippijnen,
om er uit te concludeeren tot een naar alle waarschijnlijkheid Aziatischen oorsprong van het riet.
2

Een feit van linguïstisch karakter is voorts de aanduiding van suikerriet met meerdere van elkander onafhankelijke benamingen in een gebied tusschen de Westkust
5

van Voor-Indië, het Himalayagebergte en de Oostkust van
Achter-Indië. Van hieruit laat zich in drie richtingen een
drietal bepaalde woorden — naar elke zijde één — in allerhande derivaten vervolgen. Naar het Westen en Noordwesten is dit het Sanskrietisch woord sarkarê (= suikerriet,
in engeren zin suiker), waaraan ook het Hollandsche suiker
ontleend is. Naar het Noordoosten domineert het Chineesche kêntsche (— zoet suikerriet) en aanverwanten, terwijl naar het Zuidoosten het Maleische teboe (= suikerriet)
in tal van variaties wederkeert.
De veeltermige benoeming binnen de boven omschreven
begrenzing nu en de van daaruit gaande naamgeving, voor
de richting waarvan deels historische argumenten, deels
emigratietheorieën pleiten, wijzen op het inheemsch zijn
van het suikerriet in deze streek.
Een historisch-litterair feit — boven reeds terloops vermeld — is ten slotte nog het voorkomen van dit gewas
in de oudste Indische bronnen, terwijl bewesten den Indus
de cultuurvolken der Oude Wereld nergens in hun geschriften het bewijs leveren met suikerriet en suiker bekend
te zijn geweest en ook, voor zoover het Oosten betreft,
de Chineezen in hun vroegste manuscripten al evenmin op
iets dergelijks zinspelen.
Het Zuidoostelijk gelegen gebied, dat ook ons Indië
omvat, levert, bij gemis aan een oude letterkunde, uit den
aard der zaak geen aanknoopingspunten voor zulk een
beschouwingswijze.
In elk geval ligt het voor de hand om uit de literatuur
der Hindoe's, die getuigt van een oeroude vertrouwdheid
der bevolking met suikerriet, het vermoeden af te leiden,
dat deze plant in hun land inheemsch is.
3
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Op grond van bovenstaande overwegingen komt het
aannemelijk voor het suikerriet in Voor- en Achter-Indië
inheemsch te achten. Hoe ver zich het vaderland van deze
plant Zuidoostelijk uitstrekt — voor ons vooral van belang
met het oog op Nederlandsch-Indië — laat zich uit de aangevoerde feiten niet afleiden.
6

§ 2.

OUDERDOM IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Ongetwijfeld behoort suikerriet echter tot de oudste in
Nederlandsch-Indië benutte gewassen. Tot deze stelling
komt men door verband te brengen tusschen de conclusies,
waartoe redeneeringen, die van een verschillend standpunt
uitgaan, voeren.
Eerstens vraagt hiervoor de aandacht een studie van
op het gebied der etymologie.
Aan de hand van een vergelijkend onderzoek der benamingen van voortbrengselen, hoofdzakelijk uit de plantenen dierenwereld, komt deze tot de slotsom, „dat de oude
„woonplaatsen van het ras, hetwelk zich later over zulk
„een ruim eilandgebied" (van West-Indonesië tot OostPolynesië) „verbreid heeft, waarschijnlijk gelegen hebben
„in Tjampa, Cochin-China, Cambodja en aangrenzende
„streken langs zee."
Ten aanzien van suikerriet, hetwelk ook betrokken is in
de studie der gewassennomenclatuur, merkt de taalgeleerde
op, dat dit in het stamland groeide. Elders, bij het terugbrengen van de terminologische onderscheiding van rijst
te velde en ontbolsterde rijst tot de grondtaal, stelt hij
voorop, dat van overneming geen sprake kan zijn, „want
„elke taal, behoudens een paar twijfelachtige uitzonderingen, bezit juist dien vorm, welke in overeenstemming
„is met de eigenaardige ontwikkeling van haar klankstelsel."
Dit in tegenstelling met het wel degelijk overgenomen
woord tabak, waarbij de vaste klankverhoudingen geheel
in de war zijn.
KERN
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In de tweede plaats geeft een bijdrage van historischvolkenkundigen aard nader inzicht in de kwestie, die ons
bezig houdt.
Volgens de huidige opvattingen der ethnologen zouden
de bewoners der eilanden in de Stille Zuidzee afkomstig
zijn van het Aziatische vasteland. Van hieruit verliep
de reis natuurlijk in phasen. Als eerste pleisterplaats mag
hoogstwaarschijnlijk de Maleische Archipel aangemerkt
7
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worden. De uitzwerming, die zich vanuit deze streken
verder Oostwaarts voltrok, meent ABRAHAM FORNANDER
te moeten stellen op het einde van de eerste of in de
tweede eeuw. Het ontbreken van woorden van Sanskrietische afkomst in de Polynesische talen is wel een aanwijzing, dat deze afsplitsing plaats had nog vóór de komst
der Hindoe's in Indonesië. De verbinding tusschen de eilanden in den Pacific en Oost-Indië schijnt echter al weer
zeer spoedig verbroken te zijn, waarna de Polynesiërs een
streng geïsoleerd bestaan leidden. Niettemin trof FORSTER
ten tijde van COOK'S. reizen ( 1 7 7 2 — 1 7 7 5 ) het suikerriet op
deze eilanden reeds, in gecultiveerden staat, aan.
Hetzij nu deze plant hier oorspronkelijk inheemsch was
en in het wild groeide, hetzij ze de uitzwermende stammen reeds van uit het Westen vergezelde op hun zwerftochten, welke eindigden met een vestiging in Polynesië,
in elk geval is het duidelijk, dat deze archipelbewoners
het gewas kennen, zoover hun bestaan in de streken, die
zij thans bewonen, teruggaat.
Wat Indonesië betreft, hier bewaren de bewoners der
bewesten Sumatra gelegen Mentawei-eilanden nog het
beeld van de oudst bekende immigranten. Waar „The
Encyclopaedia Britannica" als eerste onderbreking van
de reis der uit Azië's vasteland komende latere Polynesiërs
den Indischen Archipel meent te moeten aanwijzen, voegt
zij er aan toe „where a few of their kin linger in the
„Mentawi Islands on the west coast of Sumatra". Deze
samenleving is tot voor kort slechts uiterst oppervlakkig
door de buitenwereld aangeraakt, getuige het ontbreken
van hak, ploeg, rijstteelt, betelpruim, zoutbereiding en
geld. Toch blijkt suikerriet geheel in den uiterst primitieven
landbouw thuis te hooren, in gezelschap van bananen,
kokosboomen, bita (Alocosia macrorrhiza) en kladi (Colocasia antiquorum).
Met deze gegevens voor oogen dringt zich ook voor
Oost-Indië de gedachte op, dat waarschijnlijk al de eerste
immigranten bij het in bezit nemen hunner nieuwe woonstede met het suikerriet bekend waren.
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Met deze onderstelling laat zich ook vereenigen de slotsom, waartoe een vergelijking tusschen den relatieven
ouderdom van suikerriet en rijst in Indonesië leidt.
Vóór de komst der Europeanen kenden de Polynesiërs
de rijst niet. In Indonesië geldt, zooals boven reeds werd
opgemerkt, het in recente tijden nog ontbreken van den
rijstbouw mede voor de Mentaweiers.
Doch ook elders in Nederlandsch-Indië zijn bij de meer
geïsoleerd gebleven volken nog aanwijzingen, dat de rijst
een geïmporteerd gewas is. Zoo merkt b.v. K R U Y T over
Timor op: „Ook op dit eiland weet men nog te verhellen, dat mais en rijst ingevoerde voedingsmiddelen zijn.
„Op verschillende plaatsen heeft men mij verteld, dat men
„vroeger allerlei aardvruchten, boomwortels, de binnen„bast van boomen, en de jonge uitspruitsels van planten
„at. Onder die vroegere voedingsmiddelen moet de Colo„casia een voorname, zoo niet een eenige plaats hebben
„ingenomen."
Aangaande Centraal-Celebes getuigt dezelfde zegsman:
„Overal in Midden-Celebes leven verhalen, die spreken
„van een tijd, toen de Toradja's de rijst nog niet kenden."
Toch is in deze gebieden het suikerriet reeds voorhanden
en daar blijkbaar als cultuurgewas geheel ingeleefd. Op
zichzelf beschouwd mag echter aan het feit, dat gedachten
aan een mogelijk vroeger bestaan der Indonesiërs zonder
suikerriet niet bewaard blijken te zijn, niet te veel bewijskracht toegekend worden. Immers een herinnering aan de
verandering in het hoofdvoedsel der bevolking zal eerder
beklijven, dan een, aan het bekend worden met een versnapering.
Ook K E R N , die niet slechts op taalkundigen grondslag
het voorkomen van rijst vaststelde in het stamland der
z.g. Maleisch-Polynesische volken, maar tevens uit den
naam afleidde, dat dit daar een belangrijk voedingsmiddel
was, raakt indirect aan de ouderdomsvergelijking tusschen
dit graan en suikerriet, wanneer hij, bij het releveeren van de
absentie van het eerste gewas op de eilanden in den Grooten Oceaan zegt, dat de Polynesiërs óf alle heugenis van
den rijstbouw verloren hebben, öf zich reeds van hun
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