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INLEIDING
Door de zeer groote uitbreiding die in de laatste jaren aan
het veldonderzoek bij den landbouw in onze Oost-Indische
Kolonienisgegeven,kwamhetmijwenschelijk vooromeenige
voor de methodiek van het proefveldonderzoek van belang
zijnde vraagstukken aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Het resultaat vandezeonderzoekingen,waarvoorikalsmateriaalkoosdevan 1911 tot 1926doorhetDepartementvanLandbouw, Nijverheid en Handel in Nederlandsch-Indie bij de
natte rijstcultuur op Java genomenveldproeven,vindt men in
het tweede gedeelte van deze verhandeling.
Dat ik als uitgangspunt voor de behandeling der vraagstukken op dit materiaalde keuze heb latenvallen,vindt zijn oorzaakindevolgendeoverwegingen. In deeersteplaatsisbijhet
betreffende proefveldonderzoek van 1911 af steeds dezelfde
methodiek gevolgd,waardoor deverkregen proefveldresultaten
met elkaarvergelijkbaar zijn, in de tweedeplaatszijn deproeven genomen met een cultuurgewas in verschillende bodemen klimaatgebieden, waardoor het mij mogelijk werd het gedrag van eenzelfde gewas onder deninvloed van verschillende
productiefactoren na te gaan. Ten slotte had het onderwerp
mijn bijzondere belangstelling, daar ikgedurende den tijd, dat
ik verbonden was aan de Landbouwkundige Onderafdeeling
vanhetAlgemeenProefstation voordenLandbouw,indegele1

genheidben geweest denrijstbouw van nabij teleerenkennen
en een werkzaamaandeel heb gehad in het veldonderzoek bij
deze cultuur.
Zooals uit het in het derde hoofdstuk behandelde te lezen
valt,zijn alleproevenonderveldcondities genomen.
Om na afloop der proefneming de resultaten met een zoo
groot mogelijken kansvan slagen in de Inlandsche landbouwpractijktekunnenoverbrengen,moet,opdeteonderzoekenfactoren na,degeheeleproefneming zooveel mogelijk aansluiten
bij de door den „tani" gevolgde werkwijze. De grond wordt
voor deproefneming niet aan een specialebehandeling onderworpen,bijzonderemaatregelentegenziektenenplagenworden
niet genomen, tenzij eendezeronderwerpenjuisthetpuntvan
onderzoekuitmaakt.Het uitzetten van matengebeurt met een
meetlintof -lat,hetwegenvanhet product heeft plaatsmet de
gewone,indenhandelzijndeweegwerktuigen. Deproef krijgt
daardoor meer het karakter van een klein landbouwbedrijf,
danvaneenlaboratoriumproef indevrije natuur.
Hetspreektvanzelf,datonderdegenoemdeomstandigheden
de bij het veldonderzoek optredende foutenbronnen grooter
zijn dan die welke tegenwoordig in Europa en elders alsnormaalgelden.
Mag de proefnemer hier zonder al te veel optimisme op
een middelbarefout van het gemiddelde in debuurt van 3%
rekenen, bij de rijstcultuur vindt men als gemiddelde over
15 jaar uit alle op Java genomen proeven, eerst bij een productievan50quintalenperhectare,met10parallelleneenmiddelbarefout van3,3%. Inverband daarmedewordtdanookbij
de berekening der middelbare fout het afronden tot tienden
vanquintalenvoldoendenauwkeurig geacht.
2

Dat desondanksmethetgevolgdesysteemzeerbevredigende
resultatenzijnbereikt,moetinhoofdzaak gezochtwordeninde
aandachtwelkeaan denopzetendeinrichting der proefvelden
wordt besteed eninhet feit dat deeindconclusiesvan eenonderzoek steeds gebaseerd zijn op de uit een serie van veldproevenvefkregen uitkomsten.Opdemeteenofslechtsenkele
proefnemingen bereikte resultaten wordt nimmer afgegaan.
Het nagenoeg volkomen fiasco der vroegere,op geen enkele
reeele landbouwkundige basis berustende „demonstratievelden"ligt den tegenwoordigenonderzoeker nog teversch in
hetgeheugenomeen herhaling daarvanterisqueeren.

EERSTE DEEL

I
HISTORISCHE AANTEEKENINGEN
Op etymologische en ethnologische gronden wordt aangenomen, datde natte rijstbouw reeds voor de Hindoe-Javaanscheperiode aan debevolking op Java bekend was.1)
Dat er in het voor-Hindoesche tijdperk een min of meer
centrale bemoeienis met landbouwaangelegenheden bestond,
kan men vermoeden uitdeook thans in sommige deelenvan
West-Java, o.a.in Priangan nogbestaande gewoonte vanden
landbouwer om zich betreffende verschillende werkzaamheden
op landbouwkundig gebied als den aanleg van waterwerken,
het bewerken van den grond, den aanlegvan kweekbedden,het
zaaien, het overplanten en het oogsten van het rijstgewas,
streng tehouden aan hetadvies van den dorpsgeestelijke.
Deze adviezen berusten voor eengroot deel opdenmeerof
minder gunstigen stand van hemellichamen endewaarneming
van bepaalde natuurverschijnselen, waardoor men sterk den
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indruk krijgt hier met een overgebleven vorm van magie te
doen te hebben.
Door het groote belang, dat de latere Mohammedaansche
geestelijkheid hadbijde„djakat'% deinnaturatebetalengodsdienstbelasting, is het niet ondenkbaar, dat deze de bovenbedoelde gewoonte in haar geheel handhaafde als een krachtig
middel om zeggenschap te verkrijgen in den landbouw en de
daaruit voor haar voortspruitende bron van inkomsten.
,, Uit verschillende historische getuigenissen, die ons uit het
Hindoe-Javaansche tijdperk bewaard zijn gebleven, blijkt, dat
bij de toenmaligevorsten eenlevendige belangstelling bestond
voordenauwmet dennatten rijstbouw samenhangendevraagstukken op waterbouwtechnisch gebied.x)
Zoovermeldt eenbijToegoe(Bekasi)gevondenrotsinscriptie,
afkomstig van het ouderijk van Taruma, de West-Javaansche
Hindoe-kolonie uit het begin der 5de eeuw, dat „in het twee
entwintigstejaarzijner gelukkigeregeeringdoordenvanvoor„spoed en deugden schitterenden, boven andere vorsten uit„muntenden, doorluchtigen Purnawarman," een kanaalwerd
gegraven, „de liefelijke rivier Gomati"... „begonnen in de
„maand Phalguna, 8sten dag der donkere helft, envoltooid in
„Caitra, 13dendagderlichtehelft"... „overeenuitgestrektheid
„van 6122booglengten..."2)
Uit het bloeitijdperk van het rijk van Majapahit vinden wij
2

) Prof. P. J. VETH, Java,2de druk,Haarlem 1896-1907,eerste deel,
p. 50.
Dr. J. PH. VOGEL, The earliest Sanskrit inscriptions of Java, Publicatiesvan denOudheidkundigenDienst inNederlandsch-Indie, deel1,1925
p. 30-31.
2
) Vertaling uit Prof. Dr. N. J. KROH, Hindoe-Javaansche Geschiedenis, 's-Gravenhage 1926p.76.

in het Oud-Javaanschelofdicht „Nagarakrtagama", tijdens de
regeering van HAYAH WURUK (Rajasanagara), vierde vorstvan
Majapahit,inhetjaar1287^akadoordenhofdichter PRAPANCA1)
gemaakt,eenpositievemededeelingomtrent debemoeienisder
regeeringmetde rijstcultuur.
Ingang88geeft dedichteronseenbeschrijving vaneenaudientie ten paleize, waarop verschillende regelingen, ook op
agrarisch gebied, besproken worden.'Uit KERN'S vertaling zij
daaroverhetvolgendeaangehaald:2)
„Daar namdeVorstvan Wengker het woord.Hij sprak tot
„de Edele heeren enz. en Wadana's: „0, gij lieden!wacht u
„om niet oprechtelijk zeer waarachtiglijk trouw en met liefde
„den koning als uw heer te dienen!Weest ferm in uw land„schapomutoeteleggenopalleswatstrekkenkanomhetheil
„derstreektebevorderenl"
„Draagt zorg voor bruggen, groote wegen, waringin's, hui„zenenaldegewijdemonumenten!"
„De voornaamstehoogvelden (gaga) en sawah's, al wat ge„plantwordt,mogegedijen,worde beschermden gekoesterd!"
„Voorsooverdegrondstrektomingedijktteworden,wordedie
„bevestigd, opdat het niet een doorbraak ten gevolge hebbe,
„opdatdehuislieden nietnaar andereoordenverjaagd worden
„om zich daar te vestigen..."
Toen de Hindoe-Javaansche Vorsten door de MohammeGeschied
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danen verdrongen werden, moeten in Midden- en Oost-Java
reeds groote gebieden met rijstveldenbedektsijngeweest. OfschoonHOLLE—vermoedelijkterecht —vanmeeningis, datde
natte rijstbouw ook in West-Java reeds voor de Mohammedaansch-Javaansche invasie bestond,x) is de aannamegerechtvaardigd,dat de rijstcultuur hier haar tegenwoordige uitbreiding heeft gekregen met het binnendringen van den Islam
vanuitBantam, Cheribon en Mataram.2)
Over den belangrijken invloed, dien daarbij de geestelijkheid op den Inlandschen landbouw uitoefende, werd hiervoor
reedseenenander opgemerkt.3)
Eenige tientallen jaren na de vestiging der Hollanders te
Batavia, blijkt nog bemoeienis van de Inlandsche vorsten met
den rijstbouw in West-Java te hebben bestaan.
Het „Dagh-Register"4)van het kasteel Batavia bevat een
bericht, dat de Soesoehoenan van Mataram 500 Javanen gezonden had naar „Moraberes", voor het aanleggen van rijstvelden,5) terwijl het „Dagh-Register" van 19 October 1670
*) K. F. HOLLE, De waterregeling ineenige desa'svan het district Wanaradja (Limbangan). Tijdschrift voorBinnenlandschBestuur VIII1893
noot op p.344.
2
) Dr. F. DE HAAN, Priangan, Batavia 1910-1912, eerste deel, p. 31
en derde deel, p. 211-216.
s
) Nogin 1870was het aandeel dat de geestelijkheid had in de regeling
van landbouwaangelegenheden van dien aard, dat deRegeeringzichgenoodzaakt voelde maatregelen daartegen te nemen,vide „Koloniaal Verslag"van 1871.
*) Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer
ter plaetse alsover geheel Nederlandts India, uitgave 's Lands drukkerij
Batavia. N.B. Verwijzingen naar plaatsen in het Dagh-Register, waar
overrijstcultuur gesproken wordt, ontleenen wij o.a. aanDr^F. DE HAAN,
Priangan.
5
) Dit bericht hangt samenmet de eenige regelsverder volgende mede-

1

vermeldt,„dat SultanAgengvanBantamvanvoornemenwas,
„tusschen Tanara en Pontang een rivier te doen graven, te
„wetenvandezeekantaftotverrelandwaerdin,omhetwoeste
„lant,aldaerleggende,totterijsplantingebequaemtemaecken."
In 1676wasditkanaal reedsgereed,blijkens een mededeeling
in het dagregister, dat de Sultan bezig was bij het door hem
gegraven kanaaleenkasteel te bouwen.
Intusschen waren devertegenwoordigers van de Oost-Indische Compagnieop Java, ofschoon principled strijdig met de
insichtenderHeerenZeventienen,ookselfverplicht zich met
den Inlandschen landbouw te bemoeien, teneinde van voldoenderijstleverantiesverzekerd te zijn.
Daar.de natte rijstbouw in West- en Midden-Priangan, en
in de„ommelanden"van Batavia, toentertijd nog betrekkelijk
welnig beteekende, bepaalde hun aandacht zich in de eerste
plaatstotderijstgebieden inhetKrawangscheeninhet Cheri,
berTeJi:
^ *"*" D a g h - R ^ s t e r " ™ 30Novemw-n ^ T * 6 ™ n a e f s o n s o n d e ^ c k comt den luytenant
„Wdlem de Ruyter te lande van Tandjongpoura hier weder
.terugge. medebrengende een brieffie, door den vaendrig
,JanBerveltuyt Comp*.veltschansaanHaerEds.,nu3dagen
»geledengeschreven,benevensnocheenJavaenslonthertje,door
„den TommagonaenHaer Eds. waervan 'ttranslaet hieronder
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„landbouw en 't planten van pady beter te sullen behertigen..."
De instructie aan VAN DIJCK voor zijn reis naar Cheribon,
voorkomende in het dagregister van 1 Januari 1681, luidt:
„dat den Commissaris in sijne herwaerts te rugge comste de
„reyse langs den oever sal moeten nemen, om de Regenten
„in alle havensvan denodigeordresteversien,voornamentlijck
„daerin bestaande, dat se den landbouw, houtkapperij, etc,
„ijverlijck betragteri..."
Op 1 Aprilvan dat jaar rapporteert VANDIJCK, dathijdeRegenten van Soemedang, enz. heeft aanbevolen zorg te dragen
voor deteeltvan rijst enpeper en hetkappenvanhout, „gelijck
„oock op Indermaijoe, Pamanoukan en Intsiassem daartoe de
„gerequireerde ordre gestelt was".
Ook later wordt nog aandrang uitgeoefend op de teelt van
padi, speciaal in Krawang x ).
In de „Provisioneele ordre tot narigt van den Pangeran Aria
Cheribon"op 22 Maart 1706door JOAN VAN HOORN gegeven,2)
komt onder meer voor:
„Deze Radeen Tanoe Madja,inplaatsvansijnenvader Ranga
„Gompol, tot Sumadang, en alle de Priangse Hoofden en Reg e n t e n zullen dan moeten worden vermaant en gehouden tot
„haar plicht in de volgende voorname zaken:
„Ten derden: dat vooral ijder in zijn district de padijplan„tagies, zoowel sawas als gagas, tot beste van haar volk zal
„moeten doen voortsetten, op dat er altoos overvloet van rijst
„in de Priangerslanden mag gevonden en de Comp.s. volkeren
J
) Dagh-Register van 25 October 1695, 17Augustus 1696en 7 Augustus 1697.
2
) Dr. F. DE HAAN, Priangan, tweede deel, p. 249-250.

„daarvan ook meede voor contant gerieft worden."
Zooals D E HAAN opmerkt, hangt deze zeeropvallende zorg
voor de padicultuur samen met den als gevolgvan misoogst
en woelingen met PRAWATA heerschenden hongersnood.
Van de maatregelen door VAN IMHOFF genomenomhetland
Buitensorg tot bloei te brengen, verdienen die op landbouwkundig gebied speciale vermelding. In 1739 was aan DEMANG
MARTA WANGSA, RegentvanKampoengBaroe,vergund omuit
de Tjiliwoeng een waterleiding ten behoevevan den aanleg van
rijstvelden aan te leggen. Daar men eenige jaren daarna echter
met het kanaal nagenoeg niet gevorderd was, werd onder invloed van VAN IMHOFF het werk met kracht aangevat, zoodat
de „Oosterslokkan" in 1753tot Weltevreden gereed was. Blijkens art. 3 van de Resolutie van 1October 1754*)had de Regeering oorspronkelijk met het graven van genoemd kanaal een
tweeledig doel:
,,Wierd ingelijks met meermelde Zijne Edelheid noodig
„g oordeelt en dienvolgende verstaan, dat tegen een vaarbaere
,,nvier, die tot gemak van den inlander om de producten des
„lands van boven af te voeren, is strekkende, een andere zal
„gehoudenwerdenomdenabij gelegenelanderijen onder water
„te setten, ten dienste van het gesaay..."
Hetgebruikalstransportkanaalleverdeechterdoor het sterke
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'_^gelegene dorpjes geplaatst te werden, teneynde aldaar hun
') J- FAES,GeschiedenisvanBuitenzorg,Batavia 1902p.63-64.
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„met denlandbouw en 't plantenvan pady te erneeren", daar
volgens VAN DE VELDE, de „van buiten" aankomende boedjangs „altoos uytgemunt en bekent gestaanhebbenvoorde
„voornaamste en capabelste padyplanters".x)
Bij de latere „Acten van Verband" werd aan de Regenten
opgelegd,omhunonderhoorigensteedstot bebouwingvanhet
land aantesporen,alwashet danookomhun„verpligtingen
gelofte"totopbrengstvangelden productenaandeCompagnie
„te beter gestand te doen".2)
AllengsstrektendebemoeienissenvandeRegeeringzichook
verder uit dan de vergrooting van het sawah-areaal door den
aanleg en het bevorderen van waterwerken en nieuwe ontginningen. •
Zoo blijkt het van Regeeringswege ingrijpen in den planttijd uit een brief van 11 October 1804 van VAN LAWICK aan
VAN DE VELDE:3)

,

„In het Suthadangscheheb ikgelast omzospoedig doenlijk
„alle de rijstvelden te beplanten en daarmeede niet te wagten
„totdatvolgensdenoudenadatdegelukkigesteraandenhemel
„komt,want anders zalin de omtrek van de hoofdnegorij een
^verschrikkelijke hongersnood komen."
Ook DAENDELS droeg als een uitbreidihg van dehemdoor
den Koning bij zijn vertreknaar Indie gegevenopdracht4)bij
*•) Dr. F. DE HAAN, Priangan, eerste deel,p.273envierde deelp. 108,
Rapport van VAN DEVELDE in Bijlage bij de Resolutievan 6 December
1746.
2
) Jhr. Mr. J. K. J. DE JONGE en M. L. VAN DEVENTER, De opkomst
van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie, 's-Gravenhage 1862-1888,
elfde deel, p. 253.
s
) Dr. F.DEHAAN,Priangan, vierde deel,p.226.
*) H. W. DAENDELS, Staat der Nederlandsche Oost-Indische bezit-

11

instrukties van 27September 1808aan de Prefecten enaande
Regenten op,omspeciaal tezorgenvoor de uitbreidingvande
rijstcultuur enhet „ter behoorlijker tijd bezaayenenbeplanten
der padie-velden".x)
DatdemaatregelenvandeRegeering nietimmertot het beoogdedoelleidden,lezenwij in 1809uit eenbriefvandenPrefect derCheribonsche Preanger-RegentschappenaanDAENDELS
betreffende devan hooger hand gelaste sawah-uitbreiding ter
voorkoming van den aldaar steeds terugkomenden hongersnood:2)
„Het animeeren van mijne zijde om de rijstcultuure uit te
„breiden om in den boezem van de Prefecture zelve genoeg„saame eeten te hebben, is strijdig met de oude gewoontens
„van dies opgezeetenen, word door hun beschouwd als be„zwaarendenmagonder eenderoorzakenwordengeteltwelke
„verhuyzingteweegbrengen."
Het „Reglementophet beleid vandeRegeering, Het Justitiewezen,deCultureendenHandelin'sLandsAsiatischeBeZittingen," «) v a n d e Commissarissen Generaal ELOUT, VAN
7 CAPELLEN e n BuYSKE*>legt eveneensdennadrukerop,dat
dezorgvoordenlandbouw tot eenderplichteh vandeRegee&
ringbehoort.
Jnhet^Reglement ophet binnenlandschbestuur en dat der

gen S f 'SSZ o i ? 1 d6r TethadSCh*Oost-Indischebezittinj3Va S N 0 r d
^2%0T^lZ7:tC£?
' ° - ° 0 S t k ^ No9,
Prian
'! S ^ f l ^ " ^ '
^ derdedeel, p. 212.
) StaatsbladvanNederlandsch-Indievo'or'lSlS,No87,Art. 106.
3L£

financien op Java" van 1819*) werd in aansluiting daarmede
aandehoofden vangewestelijk bestuur voorgeschreven omden
landbouw op alle gepaste wijzen aante moedigen en „ter be„vordering dan denzelven, zoowel als van den geoorloofden
„handel, alle hulp en bijstand verleenen, welke met de alge„meene verordeningen overeenkomstig zijn", en door VANDER
2
CAPEIXENin1820aandeRegenteneenzelfdeopdrachtgegeven. )
Door de invoering van het „Stelsel van cultures", met de
komst van VAN DEN BOSCH in 1830,werd derijstcultuur ineen
ontredderden toestand gebracht. Wei hadden VANDENBOSCH
en zijn eerste opvolgers maatregelen ook in het belang van de
rijstcultuur voorgeschreven, 3) zoodat ons uit 1832nog proefnemingen met Carolina-rijst bekend zijn,4) doch desterkeverminderingvanhetsawah-areaal endezware arbeidsonttrekking
ten behoeve van de indigo-, suiker- en koffiecultuur hadden
een onverantwoordelijke verwaarloozing van den rijstbouw
tengevolge, welke tenslotte eindigde in de catastrofe van 1849
in Demak en Grobogan en leidde tot den ondergang van het
cultuurstelsel.5)
2

) Staatsblad van Nederlandsch-Indie voor 1819, No 16, Art.17.
) Staatsblad van Nederlandsch-Indie voor 1820, No 22, Art. 4,
sub lo.
3
) Nota van24Juni 1832,§ 72en 73,in S. VAN DEVENTER, Bijdrage
tot de kennis vanhetLandelijk StelselopJava,Zalt-Bommel1865-1866,
-tweede deel, p. 539.
Staatsblad vanNederlandsch Indie voor 1836,No54,sub 4o.
Staatsblad vanNederlandsch-Indie voor 1837,No20,sub3o.
*) Rapport van den directeur der cultures van 16 December 1832,
No. 2931in S. VANDEVENTER, Bijdrage totdekennisvanhet Landelijk
stelsel opJava,tweede deel,p. 414.
6
) G. H. VAN SOEST, Geschiedeni§ van het Kultuurstelsel, tweede
deel,p .217-222.
2
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Metdeinvoeringvandegrondwetvan 1848treedt ookvoor
Indie eennieuwtijdperk in.Door de verplichting, bij artikel
60aandenKoningopgelegd,omjaarlijksaande Staten-Generaal een „omstandig" verslag betreffende de kolonien te doen
uitbrengen, kunnen wij de sindsdien door de Regeering ten
behoevevanden Inlandschenlandbouw genomen maatregelen
geregeld vervolgen.
In devoorloopig als eerste „Koloniaal Verslag" uitgegeven
„Mededeelingen betreffende de Overzeesche Bezittingen van
hetRijk",1)waarbijwellicht inverbandmetdevoorafgaandegebeurtenissen,bij het trekken van conclusies eenigereserve gebodenis,vindt menonder„Rijstbouw" hetvolgendevermeld:
„Derijstteelt heeft steedsinhoogematedeaandacht getrok„kenvanhet IndischeBestuur,vermitszijhet hoofdvoedings„middel oplevert voor den inlander. De waargenomen gesta„digerijzing vandeprijzen derrijst gedurendeeenereeksvan
„jaren heeft harebezorgdheidgaandegemaakt met het oogop
„debelangen der bevolking endevan dierijzing onafscheide„hjke verhooging der arbeidsloonen. De oorzaak daarvan is
„wel eens gezocht in de uitbreiding der teelt van producten
„voordeEuropeesche markt,of indevermeerderingder rijst„mtvoeren, dan wel in de toenemende consumptie, deels het
„uitvloeiseldervermeerderdewelvaart, deelshet gevolg eener
„snelle toename van de bevolking.
„Hoezeer deze en andere oorzaken kunnen hebben mede„gewerktomderijst inprijs te doen stijgen, zooschijnt daar»toeechterookgrootendeels tehebben bijgedragen eenzekere
lW-SSr ^ ^
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Staten-Generaal, 2de Kamer,

„laauwheid en achteloosheid bij deinlandschebevolking,waar
„de zorg voor den rijstbouw geheel aan haar was overgelaten.
„De Regeering heeft dan ook de noodzakelijkheid ingezien,
„om ten deze, zooveel in haar vermogen was, eenigevoorzie„ning te nemen, en dit heeft aanleiding gegeven tot een circu„laire van den Gouverneur-generaal in dato 18 Junij 1847,x)
„waarbij hij de residenten en controleurs met klem aanspoort,
„om hunne meeste zorg en belangstelling te wijden aan den
„landbouw, en den ijver der inlandsche hoofden teprikkelen
„tot bevordering van een doelmatige aanplanting van rijst,
„aardvruchten, groenten,klapperboomen enalleswat strekken
„kanomdevoedingsmiddelen derinlandschebevolkingtever„menigvuldigen;enomaliennutteloozenenalleenvoorweelde
„dienende arbeid, door welkedebevolkingvanden landbouw
„Zou worden teruggehouden, te vermijden."
„Eenecirculaire,onderdagteekeningvan15 September 1848
„uitgevaardigd, herhaalde met aandrang en uitzigt op beloo„ning en onderscheiding de gegeven voorschriften, en beval
„der bijzondere bemoeijenis vandezeambtenaren bijvernieu„wing aan, deuitbreiding enverbetering der rijstcultuur,zoo„wel door het doelmatig bewateren der velden, als door het
„tijdig zaaijen, enz.-, alsmede den aanbouw van veelsoortige
„tweede gewassen tot voeding der bevolking."
Naastdebevorderingvannieuwensawah-aanlegendenaanlegvan bevloeiingswerken neemt> in het nu volgende twintigtal jaren, dezorg voor goed plantmateriaal een groot gedeelte
van de aandacht der Regeering in beslag.
1

) Zie J. J. ROCHUSSEN, Toelichting en verdediging van eenige daden
van mijn bestuur.in Indie, enz., 's-Gravenhage 1853p. 128-133.
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In nagenoeg alle gewesten worden proeven genomen met
zaad-padi afkomstig uit andere streken, welke hetzij gratis,
hetzij bij wijze van voorschot wordt verstrekt; elders wordt
aanbevolen van den rijstoogst de beste soorten aan te houden
als bibit en aangedrongen op een doelmatige „bewaring derzelve".Verder vinden wij in de Koloniale Verslagen van dien
tijd, dathet meerderemalennaelkaarplantenvanrijst zooveel
mogelijk wordt tegengegaan endat gezorgd wordt voor tijdige
bewerking en beplanting der velden.
Reeds in het Koloniaal Verslag over1851x) vindt men het
volgende enthousiaste bericht: „Met ijver trachtte het bestuur
„de in de residentie Semarang in verval geraakte rijstcultuur
„op te heffen. Een betere bewerking der gronden, de ontbie„ding van goede padie-soorten van elders, en de zorg voor
„eenemeergelijkeverdeelingdervelden,voerdendeproductie
„op tot 1.722.066 pikols, d.i. ruim 350.000 pikols boven die
„van 1850."
Senoneveroebenetrovato!
In het Koloniaal Verslag over 1855wordt melding gemaakt
vandeeersteo.a.inPatjitan genomenbemestingsproeven, terwijlhetverslagover 1857vanproefnemingen spreektmetploegenin deLampongsche districten, met het gevolg,datinl858
in laatstgenoemd gewest reedsbij de 500stuks ploegen waren
ingevoerd.
In verband met de in den laatsten tijd bij het Algemeen
Proefstation voor den Landbouw bestaande belangstelling
voor bibitbemestingsproeven, is het interessant, in het Kol

) Eerst in de Bijlagen tot de handelingen der Staten-Generaal, 2de
Kamer, 1870-1871 wordt gesproken over Koloniaal Verslag van 1870
d.w.2.inhoofdzaakover1869.
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loniaal Verslag over 1867te lezen, dat bij een proefneming in
Pekalongan „door de wortels der padi-plantjes, voor zij in de
„velden worden overgebragt, met beenderenasch te omgeven,
„uitmuntendeuitkomstenwerdenverkregen."
Ondanks het feit, dat de Regeering in 1862 een aanleiding
vond „om andermaal de aandacht der hoofden van gewestelijk
„bestuurtevestigenophethoogbelang't welkeringelegenis,
„dat de Europesche en inlandsche ambtenaren in de eerste
„plaats hunne zorg en belangstelling wijden aan de teelt der
„voedingsmiddelen, en in 't bijzonder aande rijstcultuur",1)
zien wij tegen het einde der zestiger jaren een merkbare verslapping in de activiteit op het gebied van den rijstbouw optreden.
In hetverslagvan 1870leest men:„De rijstcultuur opJava
„en Madoera isnogvoor.veelverbetering vatbaar,in deeerste
„plaatsdoorbeterebewerking enverzorgingdervelden.Daar„inisintusschen,ondanksherhaaldeaansporingvanregerings„wege, weinig vooruitgang te bespeuren", terwijl in hetxverslag van 1871 de opmerking gemaakt wordt: „Van bestuurs„wege wordt al het mogelijke aangewend om de wijze van
„2;aaijen der padi te verbeteren, doch meestal.stuiten die po„gingen af op den weerzin der bevolking omvan de oudege„woontenafte wijken."
In deze periode zien wij een merkwaardige figuur op den
voorgrond tredenindenpersoonvanK.F.HOLLE.Navan1846
af alsadministratief ambtenaar in dendienst der IndischeRegeering te zijn geweest, kreeg hij in 1857 het beheer over de
theeonderneming „Tjikadjang" om eenige jaren later de ontx

) Koloniaal Verslag over 1863.
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ginningendenopbouwvanzijneigenonderneming„Waspada"
ter hand tenemen. Hierwashetdathijuitvoering gafaande
verwezenlijking van zijn levensideaal, de verhooging van de
welvaart vanland envolk.DemiddelenwelkeHOLLEdaartoe
aanwendde waren vanveelzijdigen aard. Zijn grondige kennis
vandetaalenvandezedenengewoontenvandenbewonerder
Soendalanden stelde hemin staat de Regeering van advies te
dienenophetgebiedvanonderwijs, godsdienst enanderemet
deSoendaschetoestandenenvolkshuishoudingsamenhangende
vraagstukken, waarvoor hemin 1871 dentitelvan„Adviseurhonorairvoor inlandsche zaken"werdverleend.x)
HOLLE'S bemoeienissen op landbouwkundig gebied,inhet
bijzonder op dat der rijstcultuur, verdienen echter onzespecialeaandacht.Meteenenergie eneendoorzettingsvermogen,
welke onze bewondering afdwingen, wist hij nagenoeg een
kwart eeuw lang de belangstelling van de Regeering voor
den rijstbouw, gedreven volgens zijn opvatting, levendig te
houden.
In 1871 werdeneenEuropeescheneenInlandschambtenaar
uit Banjoemas naar Garoet gezonden om bijHOLLEdepadicultuurtebestudeeren2); eenzelfde opdracht werd in1873gegeven aan een ambtenaar en „een paar intelligente hoofden
uit het Cheribonsche".3)
BijKabinetscirculairevan 15 Juni 1873werdaandehoofden
J
) Dr.C.W. JANSSEN,K.F . HOLLE.WateenNederlanderinIndie doen
lian. Amsterdam 1888.
Tijdschrift voor het Binnenlandsqh Bestuur, 13,1896p .159.
De Indische Gids, 18, 1896p . 1003-1007.
De Indische Mercuur, 19,1896p .281-282.
2
) Koloniaal Verslag van1872.
3
) Koloniaal Verslag van 1874.
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van gewestelijk bestuur op Java en Madoera opnieuw dringend.
verzocht om zooveel mogelijk mede te werken tot verbetering
van derijstcultuur x) en dit in 1875bij circulairevan dendirecteur van Binnenlandsch Bestuur van 28 October herhaald. TevenswerdeendoorHOLLEontworpen„Staatmettoelichting"ingevoerd voor aanteekeningenbetreffende degenomenproeven.
Een deel van het onderzoek zou verder worden verricht
door den directeur der Gouvernements-Kina-onderneming,2)
die daartoe, vergezeld van HADJI MOESA, den medewerkervan
HOLLE en van een ervaren padizaaier eenreisoverJavamaakte,
terwijl aan SOLLEWIJN GELPKE, met verlof in Europa, fondsen
werden toegestaan voor een studiereis naar Italie ter bestudeering van de rijstcultuur aldaar. Ook HOLLEzelf bereisdeverschillende gewesten, leidde persoonlijk proefnemingen en
deed door tal van rapporten, vlugschriften en tijdschriftartikelen 3) zijn ideeen ingang vinden onder de Europeesche en Inlandsche bevolking.
Met het overlijden van HOLLE in 1896 doetdelaatstephase
van het voor 1911 liggende tijdvak haar intrede.
De eerste verschijnselen daarvan constateeren wij in 18884)
en 18895 ):
a

) Javasche Courant van 17 Juni 1873.
) Koloniaal Verslag van 1873.
3
) Van de zeer vele publicities van Holle op het gebied dan den rijstbouw, noemen wij zijn Nota betreffende de verbetering der padi-kultuur, verder de vroeger verschenen Handleiding voor het uitzaaien
van padi, verschillende deeltjes van De Vriend van den Landman
(Mitra noe tani) en de door hem bewerkte Verslagen van padicultuurproeven.
4
) Koloniaal Verslag van 1889,p . 195.
s
) Koloniaal Verslagvan 1890, p . 184.
2
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„In 't vorigverslagx)(biz.195)werdherinnerdaandebetrek„kelijkgeringeuitwerking,totdusverondervondenvandevroe„gerenlateraandebesturendeambtenarenopJavaenMadoera
„gerichte regeeringsaanschrijvingen ten doel hebbende door
„leidingenleeringdeninlandschenlandbouwer ertoetebren„gen, dat hij bij deuitbefening van den rijstbouw naar betere
„beginselen te werk ga. In stede van gevolg te geven aan het
„aanvankelijk voornemen om die aanschrijvingen opnieuw in
„herinneringtebrengen,heeft de IndischeRegeering hetbeter
„geacht2;ichvoorafrekenschaptegevenvanderedenenwaarom
„de gevolgen200weinigbevredigend zijn geweest.Omdiewe„tenschap te verkrijgen, zijn nauwkeurigeinlichtingen van de
„residenten gevraagd. Tegelijk zijn hun eenige vraagpunten
„met betrekking tot de rijstcultuur voorgelegd, wier beant„woording moet strekken om de Regeering volledig op de
„hoogtete stellen omtrent den waren staat van zaken met be„trekking tot deze cultuur."
Naeeninleidendeopmerkinginhetverslagvan1896(p.196),
dat „devraag opwelkeandere wijze dan door het nemen van
„cultuurproeven in de cultuurwijze der bevolking verbetering
„kan worden gebracht" nog een punt van overweging bij de
Indische Regeering uitmaakt, vinden wij in 1896 de nieuwe
plannen ter verbetering van den Inlandschen landbouw als
volgt beschreven:2)
„De vraag is echter in Indie geresen of niet meer resultaat
„teverwachtenzouzijn,wanneer—instedevan,zooalstothier„toe, dergelijke cultuurproeven tedoen geschieden op kosten
*) d.i.van 1889.
2
) Koloniaal Verslagvan 1897,p. 196.
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„van den kleinenmanof dessahoofden —hetbestuurdenin„landschen landbouwer devoordeelen vanverandering in zijn
„bedrijf aanschouwelijk maaktedoordeproeventedoennemen
„geheelopkostenvan den lande,door namelijk,voorshandsin
„enkelegoedgekozen centra,opdaartoe gehuurdebouwvelden
„enmet bezoldigd werkpersoneel deteeltvanpadienanderein
„de streek verbouwde inlandschegewassenonder zaakkundige
„leiding te doen drijven, met toepassing derhalve van de ter
„navolging aan te prijzen verbeteringen. De overweging van
„dit denkbeeld heeft ertoe geleid, dat in Juli j.l.de Gouver„neur-Generaal is gemachtigd om in 1898,wanneer de Indigene begrootingvoordatjaarerdegelegenheidtoeopent,aan
„de zaak een begin van uitvoering te geven, en wel door aan„vankelijk opeen drietalplaatsenin evenzoovelegewesten, ter
„leering van den omwonenden inlandschen landbouwer, de
„beoogdemodel-of demonstratievelden,ter groottevaneenige
„bouwsopdeaangegeven wijzetedoen beplanten endewerk„zaamheden op elk der bedoelde drie punten te stellen onder
„toe2;icht van den in de nabijheid gevestigden ambtenaar van
„hetbinnenlandschbestuur,diezichdaarbijzalhebbenterich„ten naar deaanwijzingen van den directeur van's landsplan„tentuin, aanwien eenealgemeene controle over de uitvoering
„van den proefmaatregel zal worden opgedragen."
Daarhetaanvankelijkvoorgesteldeaantalvandriedemonstratievelden inmiddels onvoldoende werd geacht,werdheteerste
jaar aan het voorstel noggeen uitvoering gegeven;einde 1899
had men echter de beschikking over zes velden, welk aantal
successievelijk werd uitgebreid tot tien in 1907.
Doordat de leiding van het „demonstratieplan" definitief
aan den directeur van 's Lands Plantentuin was opgedra21

gen,1) werd tevens in Januari 1900 door den directeur van
Binnenlandsch Bestuur aan de ResidentenopJavaenMadoera
medegedeeld, dat met het nemen van nieuwe padicultuurproevendoordeplaatselijkeambtenarennietbehoefdeteworden
voortgegaan.2)
De demonstratievelden hebben geen langdurig bestaan gehad. Na een paar bemoedigend klinkende opmerkingen in de
desbetreffende jaarverslagen,laatmenerin 1910drievan vervallen,eenzelfdevermindering vindt in 1911plaats enin 1912
wordendelaatsteveldenopgeheven.
* * *

Wanneerwijdein devoorliggende periodeten behoevevan
de rijstcultuur genomen maatregelen aan een kritische beschouwing onderwerpen, dan blijkt, dat naast verbeteringen
welkeeengevolgzijnvandegunstigeveranderingvandeneconomischentoestand der bevolking,in het bijzonder van deopheffing derverplichte diensten,demaatregelen welkeeen vergrooting van het sawah-areaal beoogden, met name de aanleg
van bevloeiingswerken en het bevorderen van nieuwe ontginningen, de gunstigste resultaten hebben opgeleverd.
Van de bemoeienissen, de verhooging van de opbrengst
per oppervlakte-eenheid ten doelhebbende,zijn ongetwijfeld
eenigesuccessentenoemen— wijdenkeno.a. aan hetinsommige gebieden „aangeslagen" korrelsgewijzeuitzaaienvanrijst
(HOLLE)enhet gebriuk van droge kweekbedden —het allergrootstedeelvan dezegroepvan maatregelen echter moetonherroepelijk alsmislukt worden beschouwd.
J
!

) GouvernementsBesluitvan 1September 1899,No 11.
) Koloniaal Verslagvan 1900,p. 140.
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De oorzaak ervan lag niet in de keuze der proefobjecten.
Devraagstukken ophet gebied vanvarieteiten,van bemesting,
vangrondbewerking, enz.,welke toenmaals deaandachtvande
proefnemers in beslag namen, hebben ook thans nog de volledige belangstelling van proefstation en voorlichtingsdienst.
Evenmin behoeft gedacht te worden aan een mindere ambitie
of activiteit van de betrokken ambtenaren, daar, behoudens
enkele korte perioden van inzinking, uit het aantal genomen
proefnemingen en dezorgvuldigheid waarmede allevanbelang
geachtebijzonderheden werden genoteerd, hettegendeel blijkt.
Menvergelijke bijvoorbeeld detabellen opp.20-31in„VerslagenvaninderesidentienBantam,Semarang,Bagelen,Madioen,
Pasoeroean en Menado plaats gehad hebbende padicultuurproeven 1892-93", Batavia 1894, waarop buiten de gegevens,
die ook tegenwoordig op de door het Algemeen Proefstation
gebruikte proefveldformulieren voorkomen — met uitzondering van die welke op de proefveldmethodiek betrekking hebben —nog talvan bijzonderheden zijn aangeteekend over het
zaad en de zaailingen, de uitstoeling, de uitlevering van padi
tot rijst, enz..
Ook over de wijze van demonstreeren bestonden bij enkele
der proefnemers naar onze tegenwoordige inzichten en ervaringen zeer juiste opvattingen. Zoo was aan de commissiex
HOLLE van 1874 ) o.a. opgedragen om tetrachtendeaanbevolen verbeteringen bij de bevolking ingang te doen vinden
„door leiding enleering, doch met vermijding van elkbevelof
verbod", welk beginsel ook thans nog tot de hoofdprincipes
van den landbouwvoorlichtingsdienst behoort. Daar men later
x

) KoloniaalVerslagvan 1875,p. 175.
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blijkbaar weer van deze gedragslijn was afgedwaald, werd in.
1891door den Resident van Pasoeroean nogmaals de aandacht
daaropgevestigd:1) ,>Het is te verwachten, dat deafkeer, die.
„blijkens het hooger gezegde de bevolking zou hebben van
„wenken en aanmoedigingen van bestuurswege ter zake van
„verbeteringin den cultuurtoestand zeer goed, alhoewel lang„zaam,teoverwinnenis,bijaldien menzichnieteenvoudigbe„paalt tot het geven van bevelen, maar de wijze en gevolgen
„der beoogdeverbetering telkens met hoofden en met ervaren
„landbouwers bespreekt..."
Als de groote fout echter, die door al de jaren heen, tot in
het beginvandezeeeuwminofmeer consequent isvolgehouden, moet worden beschouwd het ondergeschikt maken van
het experiment aanhetbeoogderesultaat.
Uitschieralleverslagenenrapportenvandegenomen„proefnemingen" blijkt de vooropgezette bedoeling daarvan. Nog in
1893 kreeg de Resident van Pekalongan debeschikking over
eensomvanf 1000,—voorhet toekennenvanpremienaandie
Inlanders,wierproefnemingen debesteuitkomstenzoudenop- leveren!2)
Men kende eenige maatregelen waardoor productieverhoogingen mogelijk waren en dezewerden bij wijze van algemeen
recept voor alle bodem- en klimaatomstandigheden en voor
alle bedrijfstypen voor heel Indie voorgeschreven.
De aan duidelijkheid niets te wenschen overlatende opmerking door SCHEFFERin 1878gemaakt:„Dochikvrees,dat men
„indetoepassingdegrootefout begingvanproeven te nemen,
x

) KoloniaalVerslagvan 1892,p. 196.
) Koloniaal Verslag van 1984,p.201.
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„hetgeenvoorbeelden moesten heeten",x)maakteblijkbaarniet
den minsten indruk. Ook de eenige jaren naderhand van bestuurszijde zelf gemaakte opmerking, „dat de gewone inlander
„indenregelafkeerigisvanhetnemenvanproevenmetnieuwe
„cultuurwijzen, wegens de daaraan verbonden kosten, en om„dat deuitkomsten onzeker zijn'%2) ontsnapte aandeaandacht
der proefnemers.
De grootebeteekenisvanhet zuiverobjectief, oplandbouwkundigengrondslagberustend,plaatselijk onderzoek,datnoodzakelijkerwijze aan het bekendmaken van de resultaten moet
voorafgaan, ontging den toenmaligen proefnemer ten eenenmale — proef en demonstratie vormden e£n onafscheidelijk
begrip*En omdat men geen proefvelden in den zin van onze
tegenwoordige methode van veldonderzoek kende, bestond er
ook geen behoefte om eenige aandacht te besteden aan een
bepaalde proefveldmethodiek.
Het feit bovendien, dat de„tani" de kosten en verantwoording der proefnemingen grootendeels zelf moest dragen, vermoedelijk gesteund door de minder prettige herinneringen
welke hem van vroegere bemoeienissen der bestuursambtenaren tijdens den bloeitijd van het cultuurstelsel waren bijgebleven, hebben er tevens het noodige toe bijgedragen om het
geheelesysteem een roemloos eindete bezorgen.
x
) Verslag omtrent den Staat van 's Lands Plantentuin teBuitenzorg
en der daarbij behoorende inrichtingen gedurende het jaar 1877, Batavia 1878p. 71.
2
) Koloniaal Verslagvan 1881, p. 164.
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II
DE TEGENWOORDIGE ORGANISATIE VAN HET
PROEFVELDONDERZOEK BIJ DE RIJSTCULTUUR
Het proefveldtechnisch gedeelte van het veldonderzoek in
de rijstcultuur berust thans geheel-bij het Algemeen Proefstation voor den Landbouw, in het bijzonder bij de Landbouwkundige Onderafdeeling daarvan, in nauwe samenwerkingmetdengedeeltelijknogonderhetDepartementvanLandbouw,NijverheidenHandelressorteerendenlandbouwvoorlichtingsdienst en den nieuwingestelden provincialen landbouwvoorlichtingsdienst. Een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de inrichting dezer beide instellingen is kort
geleden verschenen in het gedenknummef van het tijdschrift
„Landbouw", uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren
jubileum vanhet Departement.*)
Ten aansien van de Landbouwkundige Onderafdeeling van
het Proefstation lijkt het echter niet ondienstig hier nog een
en ander omtrent dezejonge instelling mede te deelen:
Bij de instelling van het Departement van Landbouw in
1905, was door TREUB de toekomstige gedragslijn ervan op
x

) B. H. PAEKELS, Vijf en twintig jaren bemoeienis met den Inlandschen Landbouw en Dr. P. VAN DER ELST, Het Algemeen Proefstation
voor den Landbouw. Landbouw (Buitenzorg, Java), V, 1929-30p. 485
e.v. resp.p. 537 e.v.
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landbouwkundig gebied als volgt vastgesteld:*)
„De roeping voor het nieuwe departement zal in de eerste
„plaats moeten zijn het beramen van maatregelen, waardoor
„aan den inlandschen landbouw blijvend meer bevredigende
„uitkomsten kunnen worden verzekerd.
„Wanneer men let op de primitieve wijze, waarop de landb o u w door den inlander gedreven wordt, tengevolgewaarvan
„de productie minimaal is en in steeds slechter verhouding
„komt tot desterktoenemende bevolkingvanJava;opdevele
„en herhaalde misoogsten in de verschillende streken, vaak
„veroorzaakt door ziekten in het gewas en slechte bebouwing
„van den grondj op het niet tot hun recht komen —o.a. ten
„aanzienvanirrigatiewerken— vandeuiteenlandbouwweten„scliappelijkoogpunttestellen eischen,danmoethet dringend
„noodzakelijk genoemd worden dehand aanden ploegteslaan
„om tetrachten verbetering te brengen in den landbouw door
„op wetenschap gegronde leiding en leering.
„Willen niet calamiteiten, zooals zich reeds telkens hebben
„voorgedaan, waarbij de rijstoogst voor de betrokken streek
„onvoldoende is, heviger en veelvuldiger optreden, dan dient
„er metkracht naar teworden gestreefd de voorwaarden voor
„eengrooterenenregelmatigerrijstoogst opJavateverbeteren.
„Hiertoegijn drie middelen aante wenden:
„le. Verbetering der opbrengst door verbetering der cul„tuur. Deze verbetering is te zoeken in bewerking van den
„bodem;aard, herkomst en behandelingvan het zaad;behandeling en uitplanting van de zaailingen; en behandeling van
„de planten envanhet geoogsteproduct.De eischeneneigenJ

) Bijlagen Handelingen der Staten-Generaal, 2deKamer,1903-1904,
wetsontwerp 138, Stuk III.
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„aardigheden der onderscheidene rijstsoorten en varieteiten
„zijn ten aanzien dezer punten na tegaan. Daarnevens ishet
„noodig de bodeni- en klimatologische voorwaarden en ver„houdingen indeverschillendestrekenvanJavateleeren ken„nen, zoodat te dien aanzien locale deskundige waarneming
„behoort te worden georganiseerd. De resultaten, die langs
„deze verschillende wegen verkregen worden, zullen zooveel
„mogelijkvoordeninlandschenlandbouwnuttiggemaakt moe„ten worden,metinachtneming van beleid entakt enmet ver„mijdingvanproefnemingen en generalisatie.Daartoe zal met
„vrucht van demonstratievelden partij getrokken kunnenwor„den.
„2e. Regularisatie der opbrengst door voorkoming en be„strijdingvanziekten.Ookhierzullendeonderzoekingen over
„oorzaken en verspreidingsvoorwaarden der ziekten hand in
„hand moeten gaan met plaatselijke deskundige waarneming,
„opdatmeneenduidelijk beeldkrijge van het eersteoptreden,
„het verloop, en de hevigheid der ziekten in de verschillende
„streken.
>,3e. Vermeerdering van de hoeveelheid op Java geprodu„ceerde rijst door het geschikt maken van een grooter opper„vlakte voor de sawahcultuur. De taak van het departement
„tendezezalzijn deIndischeregeeringvoortelichten omtrent
„de wenschelijkheid van voorgestelde irrigatiewerken uit een
„landbouwdeskundigoogpunt,opdatniettotdergelijkewerken
„worde besloten wanneer niet vaststaat, dat zij werkelijk tot
„heil van den landbouw zullen strekken.
„Geldt dit eenenanderderijstbouw opsawahs,ten aanzien
„van de cultuur op droge gronden en de teelt van tweedege„wassenisin hoofdzaak hetzelfde standpunt in te nemen, met
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„dienverstande,dat deklemtoon meervaltophetinvoeren en
„acclimatiseerenvannieuwesoorten envarieteiten methooger
„opbrengst en (voor tweede gewassen) korter rijpingstijd.
„Zoo even werd er reeds op gewezen, dat ten behoeve van
„den inlandschen landbouw — en hetzelfde geldt voor den
„landbouw in het algemeen — moet getracht worden betere
„kennis te verwerven van klimatologische en bodemverhou„dingen op Java. Wat van de klimatologie op Java bekend is,
„is voor de belangen van den landbouw onvoldoende, door
„het ontbreken van stationsvoor het doen vanwaarnemingen.
„Wat de bodemgesteldheid aangaat, dient, behalve de inacht„neming van chemische en physische factoren, de studie der
„bodembiologie (werking der micro-organismenin den grond)
„ter handtewordengenomen,hetgeentotdusvernietmogelijk
„isgeweest,terwijl daarnevens hetinstellenvan eengeologisch
„onderzoek noodzakelijk is om te komen tot een juist inzicht
„in den bouw en de eigenschappen van den bodem,inzonder„heid van de bouwkruin. Het nut van zoodanig onderzoek
„springt vanzelf in het oogj met betrekking tot de micro-bio„logiemogeeroverigensnogopgewezenworden hoezeerjuist
„in den laatsten tijd de groote practische beteekenis van de
„studie der microben van den bodem meer en meer op den
„voorgrond treedt.
„Ten einde de hier aangegeven omvangrijke taak tot uit„voering te brengen zal het noodig zijn aan het op te richten
„departement van landbouw een drietal nieuwe afdeelingen te
„verbinden, namelijk:
„1* eene afdeeling voor waarnemingen en onderzoekingen
„speciaal voor den inlandschen landbouw;
„2. eene afdeeling voor waarnemingen en onderzoekingen
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„tot vermeerdering der kennisvan den bodem;
„3. een afdeeling voor meteorologische waarnemingen ten
„behoevevanden landbouw."
In aansluiting met het bovenstaande werden in 1905in het
Departement ondergebracht dereeds bestaande 'sLandsPlantentuin met de bijbehoorende laboratoria, de Cultuurtuin en
de Landbouwschool en als nieuwe instellingen het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen, het Geologisch Laboratorium en het Microbiologisch Laboratorium. Het ProefstationvoorRijst en Tweede Gewassenbestond verder uit een
chemisch laboratorium en een botanisch laboratorium, waar
ookmycologischwerkwerdverricht,eenselectietuin voor rijst
en tweede gewassen en een onderafdeeling voor meteorologische waarnemingen.
DebehartigingvandedirectebelangenvandenInlandschen
landbouwwasopgedragenaaneenAdjunct-Inspecteur van den
Landbouw, die tevens de bijonzeHistorischeAanteekeningen
besproken„vastedemonstratievelden"onderzijntoesichtkreeg.
Uit dein deeerstejaren na 1905uitgegeven Departementspublicaties blijkt, dat de werksaamheden van bovengenoemde
„technischeafdeelingen" vanminofmeerorienteerenden aard
waren en dat een groot deel daarvan uit laboratoriumonderzoek bestond. Behalve het verzamelen van monsters en gegevens,werd aan een eigenlijk veldonderzoekweinig aandacht
besteed;de„vastedemonstratievelden" vormdendeeenigebemoeienissen op het gebied van den practischen Inlandschen
landbouw.
Zooalsreedsinheteerstehoofdstuk werdbetoogd,berustten'
dezedemonstratieveldenopeenondeugdelijken grondslag,van
eendoelbewusteinrichting ervanwasgeensprakeenmetveld30

onderzoek hadden zij niets te maken, daar er niets onderzocht
werd.
Dat de in dien tijd aan het Departement van Landbouw verbonden'ambtenaren zich betrekkelijk'weinig met het landbouwkundige gedeelte van den Inlandschen landbouw, i. c.
de rijstcultuur, bezig hielden, moet in de eerste plaats gezocht
worden in het feit, dat de betreffende onderzoekers veelal te
streng gespecialiseerd waren in een der zoogenaamde hulpwetenschappen.
Opp.532van de hiervoorgenoemde publicatie geeft de toenmaals waarnemend directeur van het Algemeen Proefstation
voor den Landbouw in dit verband de volgende beschouwingen:
„Intusschen was het natuurlijk voor den plantkundige, den
„scheikundige, den dierkundige, den bodemkundige, niet mo„gelijk voeling te houden met de belangen van de landbouw„praktijk, wanneer zijzichniet,zoogoedofzookwaad het ging,
„van het terrein hunner bijzondere wetenschap een eindweegs
„begaven op dat van de, toen nog op veellager peil staande,
„landbouwkunde, althans van het technische deel dier weten„schap.
„Zoo ging de scheikundige zich op het gebied der bemesting
„bewegen,de dierkundige op dat der practische bestrijding van
„plagen, de plantenphysioloog op dat der bemesting, bevloei„ing en afwatering, de bodemkundige op dat van praktijkad„viezen voor bepaalde cultures."
Een andere oorzaak waardoor de directe aanraking met de
hiervoor bedoelde specialisten met den Inlandschen landbouw
niet in de hand werd gewerkt, lag in de uitbreiding van de Inspectie van den landbouw in 1908 met een vijftal Landbouw31

adviseurs, in 1909 gevolgd door de aanstelling van een aantal
Inlandsche Assistent-landbouwkundigen. Zooals het tegenwoordigehoofd van deAfdeeling Landbouw daaromtrent opmerkt:
„Demetdezenmaatregelinhetlevengeroepen vier-eenheid
„Inspectie-Landbauwadviseur-Inlandsch landbouwkundige„Inlandsche landbouwer vormde een geheel hetwelk, zij het
„metveranderingvan naam en gedeeltelijke wijziging vanden
„werkkring der ambtenaren, nog tot op heden den grondslag
„vormt voor de gansche bemoeienis der Regeering met den
„Inlandschen landbouw.
„Uit de behoeften der praktijk voortgekomen en als zoo„danigdenkiemvansterkelevensvatbaarheid in zich dragend,
„zou deze driedeelige organisatie binnen korten tijd het cen„trumvormen,waaromheenzichallebelangenvanden Inland„schen landbouw zouden groepeeren.
„Als een onmiddellijk gevolg van dezen groei verminderde
„de directe bemoeienis met den bevolkingslandbouw van de
„andereorganenvanhet Departement,zooalsden Cultuurtuin
„en hetProefstation voor Rijst en Tweede Gewassen,tot deze
„ten slotte het karakter verkregen van instituten voorzuiver
„wetenschappelijk onderzoek en advies."
Het gebrek aan voldoende contact tusschen de wetenschappelijke instellingen te Buitenzorg en de praktijk werd vooral
verscherpt door de in 1910 en 1911 met enkele bemestingsproeven bij rijst bereikte resultaten. Aangemoedigd door de
zeergrooteopbrengstvermeerderingwelkedoorkunstmestwas
verkregen,werdenindedaaropvolgendejarentalvangebieden
in onderzoek genomen.Daar bovendien door de bij het veldonderzoekgevolgdemethodiekeenzeergoedeovereenstemming
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werd bereikt tusschen de opbrengsten op hetproefveld en de
door de praktijk behaalde opbrengsten, breidde zich ook bij
onderzoekingenophetgebiedvanvarieteiten,groenbemesting,
grondbewerking enz.,hetaantalvolgensdiemethodeopgezette
veldproeven sterk uit. Dientengevolge washet voor het hoofd
vanhet Scheikundig Laboratorium,datzichtotnogtoemetden
opzet en de verwerking der bemestingsproeven had bezig gehouden,nietmeermogelijkzijnvoileaandacht aandit gedeelte
te blijven schenken.
Na eenwisselvalligbestaan,waarbij deleidingvan hetveldonderzoekeerstbijdeAfdeelingLandbouw,toenbijhetMicrobiologisch Laboratorium en daarna weder bij het Scheikundig
Laboratorium berustte, kwamten slotte in 1925de oprichting
van de Landbouwkundige Onderafdeeling tot stand. Door de
oprichting daarvan werd het zoo noodzakelijke verband gevormd tusschen de natuurwetenschappen eenerzijds en den
practischen landbouw anderzijds, waardoor deze onderafdeeling thans ongetwijfeld als het zwaartepunt van het proefstation moet worden beschouwd.Alseenvande belangrijkste
onderdeelen van haar werkzaamheden kreeg de Landbouwkundige Onderafdeeling de leiding van het geheele proefveldonderzoek in handen.

De wijze waarop het veldonderzoek door haar wordt geleid
is van tweeerlei aard. Naar verondersteld magworden bekend
tezijnverzorgthetAlgemeenProefstationvoorden Landbouw
voornamelijk de belangen van den Inlandschen landbouw,
daar degrooteparticuliereorganisaties,waardoordezgn.Europeesche cultures worden gedreven, nagenoeg alle de beschik33

lung hebben over een eigen proefstationdienst. Daar de direct
met den Inlandschen landbouw samenwerkende landbouwvoorlichtingsdienstvanuitalgemeenlandbouwkundigstandpunt
het beste de mogelijkheden ook tot technische verbeteringen
ervankent,ishetlogischdateendeelvandevoorstelleninzake
deproefnemingen teveldeafkomstig isvandien dienst,d.w.z.
vandenplaatselijken landbouwconsulent. De gang van zaken
is daarbij in het algemeen de volgende: Jaarlijks wordt door
den betrokken landbouwconsulent bij de indiening van zijn
begrooting voor de werkzaamheden in zijn ressort ook een
schema gevoegd over detoekomstige werkzaamheden oplandbouwtechnisch gebied. Reeds bij de bespreking van deze begrooting door het hoofd van denlandbouwvoorlichtingsdienst
met de consulenten wordt doorgaans het hoofd van de Landbouwkundige Onderafdeeling van het Algemeen Proefstation
voor den Landbouw uitgenoodigd aanwezig te zijn om bij de
behandeling van bovenbedoeld werkschemavan advies te willendienen.Bijdegemeenschappelijkebesprekingvan hetlandbouwtechnischgedeeltewordtnagegaanwatinelkressortinde
afgeloopen periode werd bereikt, eventueel ookdeindeandere
ressorten bereikte resultaten, en in verband daarmede welke
onderzoekingen voortgezet en eventueel uitgebreid moeten
worden of als afgesloten kunnen worden beschouwd.
Nadat de begrooting door de Regeering is goedgekeurd,
maakt de landbouwconsulent van elk der te nemen proeven
een gedetauleerd werkplan op. Dit gebeurt door invulling
van door het proefstation verstrekte proefveldformulieren,
.waarop m de eerste plaats zoo volledig mogelijk worden vermeld de byzonderheden over doel en wezen der proef, plaats
en tyd vanproefneming, gewas, bodem, enz. en in de tweede
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plaats de inrichtingvan het proefveld zelf. Onder deze indentingvallendanallegegevensoverdegevolgdemethodiek,d.w.z.
of deproef alsvakkenproef of alsstrookenproef ofvolgenseen
ander systeem wordt genomen;verder gegevens over het aantalobjecten enparallellen,devakgrootte,enz.,enz..Naderebijzonderheden omtrent een en ander zullen onder het hoofdstuk Opzet en inrichting der proeven worden besproken.
Van de formulieren, die in drie-voud opgemaakt worden,
blijft er een ophet bureau van den consulent, eenwordt overhandigd aan den ambtenaar die rechtstreeks met het toezicht
van het proefveld te maken heeft en een exemplaar wordtom
advies opgezonden aan het proefstation. Door de Landbouwkundige Onderafdeeling wordt elk plan nogmaals beoordeeld
volgens hetbovengenoemde algemeeneschemaendegevolgde
methodiek nagegaan. Na inschrijving in een register wordt
het formulier, eventueelvoorzien vanvoorstellen tot door het
proefstation wenschelijk geachtewijzigingen, aandenconsulent
teruggezonden.
Zoodra inzake den opzet tusschen consulent en proefstation
overeenstemmingisbereikt,wordttotaanlegderproevenovergegaan. De kosten van grondhuur en aanleg, van het verdere
toezicht en van het oogsten worden door den landbouwvoorlichtingsdienst gedragen.
Tijdensdegroeiperiodewordendeproefvelden doordeambtenaren van den plaatselijken landbouwvoorlichtingsdienst en
in mindere mate door de

