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De welvaartspolitiek van ieder land met een toenemende bevolking, dient gericht te zijn op de vermeerdering van het volksinkomen en dus ook van het productievermogen, welke gelijken
tred dient te houden met de bevolkingstoename.
Voor Java en Madoera met hun overwegend agrarische bevolking, immers 80 à 85 % leeft van den landbouw, dient de
welvaartspolitiek in het bijzonder gericht te zijn op de vergrooting
van de productie der landbouwgewassen.
Deze productieverhooging is noodzakelijk, omdat zij de voorwaarde vormt voor alle verdere economische en sociale ontwikkeling.
Het uiterst geringe individueele volksinkomen en de daardoor
bestaande te geringe marge aan koopkracht der massa, boven de
voorziening in hare meest noodzakelijke levensbehoeften, vormt
een rem, zoowel voor nijverheid als voor handel.
Gebrek aan koopkracht is bijvoorbeeld oorzaak, dat de bevolking niet zelve in staat is, om voldoende mest te koopen voor de
verhooging der productiviteit van hare bouwvelden.
O p die bouwvelden worden hoofdzakelyk voedingsgewassen
geteeld, welke in de eerste plaats noodig zijn voor eigen voeding,
maar indien in ruime mate geproduceerd, ook voor uitvoer bestemd kunnen worden, ter vermeerdering van de koopkracht.
De z.g. welvaartsdiensten: Bestuur, Landbouw en Irrigatie hebben tot taak de welvaart op Java en Madoera in bovengeschetste
richting te bevorderen.
Productieverhooging is mogelijk door uitbreiding der gronden
voor den bevolkingslandbouw.
Volgens de gegevens van het Centraal Kantoor voor de statis-
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tiek in Ned. Indië, is in het tienjarig tijdvak 1928 t/m 1937 het
totaal oppervlak der bouwgronden op Java en Madoera toegenomen van 7.564.000 ha tot 7.849.000 ha of met 3,7 %.
Splitst men de bouwgronden in sawahgronden en droge gronden (w.o. erven), dan blijkt, dat het totale sawahoppervlak is toegenomen van 3.254.000 ha tot 3.364.000 ha, dus met 3,4 %, en het
totale oppervlak droge gronden en erven van 4.310.000 ha tot
4.485.000 ha, dus met 4,05 %.
Daarentegen blijkt, dat de Inheemsche bevolking in hetzelfde
tijdvak is toegenomen van 39,7 miljoen tot 45,8 miljoen zielen, hetgeen een acres beteekent van 14,3 %.
Hieruit blijkt, dat in vermeld tijdvak het beschikbare oppervlak
bouwgronden in ongunstiger verhouding is gekomen, ten opzichte
van de bevolkingssterkte.
Uit de beschikbare gegevens blijkt voorts, dat de mogelijkheid
van verdere uitbreiding der bouwgronden op Java en Madoera
nog maar zeer beperkt is.
In 1937 werd reeds 59,6 % van het totale oppervlak voor bevolkingslandbouw gebruikt, 0,5 % voor brakwatervischvijvers,
7,6 % voor den ondernemingslandbouw en 23 % voor Gouvernementsbosschen.
Het resteerend oppervlak ad 9,3 % of rond 1.230.000 ha wordt
grootendeels ingenomen door gewone wegen, rivieren, kanalen,
meren, spoorwegen, steden, dorpen, gebouwen, kerkhoven enz.
Ruw geschat zouden ten hoogste nog 4 à 500.000 ha „woeste
gronden" beschikbaar zijn voor uitbreiding van de bouwgronden;
welk oppervlak slechts voor enkele jaren in het tekort zou kunnen
voorzien.
Productieverhooging zal daarom bovendien nog verkregen
moeten worden door de productie per eenheid van oppervlak van
de bestaande bouwvelden op te voeren.
Hoe staat het thans met de productiviteit der bevolkingsbouwgronden?
Wanneer wij ons bepalen tot de productie van het voornaamste
volksvoedsel, de rijst, op de sawahgronden, dan blijkt uit de statistische gegevens, dat in het zelfde 10-jarig tijdvak de gemiddelde
productie van sawahpadi niet meer geweest is dan 20,7 quintalen
per ha, hetgeen beteekent, dat gemiddeld 160 kg padi (overeenkomende met 80 kg gepelde rijst) per hoofd van de bevolking
en per jaar beschikbaar was.
Stelt men de gemiddelde voedselbehoefte van de inheemsche
bevolking, in de voedingswaarde van gepelde rijst uitgedrukt, op
+ 160 kg per hoofd en per jaar, dan blijkt, dat de huidige padi-

productie juist genoeg is om voor de helft in de eigen voedselbehoefte te voorzien. De andere helft wordt gevormd door andere
voedingsmiddelen als mais, cassaveknollen en bataten, welke gelukkig nog in voldoende mate worden geproduceerd en waarvan
zelfs een gedeelte voor uitvoer kan worden bestemd.
De oorzaak van het betrekkelijk geringe productiegemiddelde
van de sawahpadi moet voornamelijk gezocht worden in de omstandigheid, dat in de laatste decennia, als gevolg van de bevolkingstoename, minder goede gronden in gebruik genomen moesten
worden, en in de tweede plaats, omdat een gedeelte der sawahgronden nog geheel van regen afhankelijk is, terwijl een ander gedeelte nog slechts ten deele technisch dan wel primitief is bevloeid.
V a n het totaalsawahoppervlak ad 3.364.000 ha waren in 1937
naar schatting nog slechts 1.250.000 ha volledig technisch bevloeid,
verder 900.000 ha ten deele technisch en ongeveer 700.000 ha
slechts op primitieve wijze bevloeid, terwijl 514.000 ha nog geheel
van regen afhankelijk waren.
W a s het totaal sawahoppervlak voorzien van een volledig
technische bevloeiïng, dan zou zonder twijfel de gemiddelde padiproductie van die gronden aanzienlijk hooger zijn dan thans het
geval is.
De productiviteit der gronden is afhankelijk van verschillende
factoren, waarvan wel de voornaamste zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de vruchtbaarheid van den bodem;
de aard der bevloeiïng;
de klimaatsomstandigheden;
calamiteiten, als overstroomingen en abnormale droogten;
ziekten en plagen;
de toegepaste cultuurmethoden;
de gebruikte padivariëteiten;
het cultuurverloop van het gewas.

De eerste twee factoren zijn meer van constanten aard, de overige daarentegen dragen meer een toevallig karakter.
Het zijn vooral deze laatste, welke de padiopbrengst zeer wisselvallig maken.
Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit de resultaten van een
onderzoek, dat door de landbouwingenieurs E. de Vries en J. H. L.
Joosten werd ingesteld naar de productiviteit van 148.000 ha bevloeide sawahgronden, gelegen in de residenties Pasoeroean, Malang en Probolinggo van de provincie Oost-Java, over een tijdvak
van 16 jaren en wel over de jaren 1913 t/m 1928.
Uit de landrentegegevens omtrent de proefsnitten werden de

gemiddelde opbrengsten berekend over de 4 beste productiejaren,
de z.g. topopbrengsten, benevens de gemiddelde opbrengsten over
de 4 slechtste jaren, de z.g. minimum-opbrengsten.
De topopbrengsten bleken te varieeren van 8,7 tot 70 quintalen
per ha, terwijl deze gemiddeld over het geheele oppervlak bijna
45 quintalen per ha bedroegen.
De minimumopbrengsten bedroegen 1,3tot 43,5 quintalen per ha
of gemiddeld 20,5 quintalen per ha.
Uit het feit, dat de gemiddelde minimumproductie op de onderzochte bevloeide sawahs ongeveer dezelfde is als de gemiddelde
padiproductie van geheel Java en Madoera, blijkt bovendien, welk
een gunstige invloed de bevloeiïng op de productiviteit van die
gronden heeft gehad.
Het bevloeien van de nog van regen afhankelijke sawahgronden
en het verbeteren van de nog bestaande deels primitieve, deels
onvoldoende bevloeiïngen, zal derhalve zeer zeker tot productieverhooging kunnen leiden.
Schakelt men van de toevallige factoren de klimaatsomstandigheden en de calamiteiten uit, dan kunnen de overige factoren
worden onderscheiden in factoren op het gebied van den landbouw
en van de irrigatie. Door doeltreffende maatregelen kan de minder
gunstige invloed van die factoren geheel of gedeeltelijk worden
opgeheven en zoodoende een hoogere, meer stabiele productiviteit
van den bodem worden verkregen.
De te treffen maatregelen op landbouwkundig gebied zijn o.m.
de toepassing van betere cultuurmethoden, de invoering van nieuwe gewassen en van betere variëteiten, en de bestrijding van
ziekten en plagen.
V a n de minder vruchtbare gronden kan de productiviteit bovendien nog worden verhoogd door een doelmatige bemesting.
Hoewel de landbouwtechnische maatregelen zeker niet minder
belangrijk zijn, zullen in het ondervolgende alleen de irrigatietechnische in beschouwing worden genomen.
Deze zijn:
lo. Uitbreiding en verbetering van bevloeiïngen;
2o. vermeerdering van de beschikbare hoeveelheden irrigatiewater;
3o. maatregelen op het gebied van het Waterbeheer.
Omtrent den aanleg van nieuwe en het verbeteren van bestaande
irrigatiewerken kan ik kort zijn, want wel niemand zal er aan
twijfelen, dat die maatregel aan den landbouw ten goede zal komen.
In gebieden met technische en vooral met volledig technische
bevloeiïng is men immers in staat het beschikbare water daarheen

te leiden, waar de behoefte daaraan het grootst is.
Onder „volledig technische" bevloeiïng wordt verstaan een bevloeiïng, waarbij niet alleen de hoofdwerken, maar ook de detailbevloeiïng volledig zijn tot stand gebracht. Men heeft daarmede de
waterverdeeling tot en met de eindvlakken van bevloeiïng, ter
grootte van 100 à 150 ha, volledig in de hand.
De groote voordeden van bevloeide sawahs boven de van regen
afhankelijke zijn, dat men de Westmoessonpadicultuur, d.i. het
hoofdgewas van de bevolking, onafhankelijk maakt van den regenval, en dat men bovendien in den drogen tijd waterbehoevende
gewassen kan teelen.
Uit de hiervoor vermelde gegevens omtrent den stand der bevloeiïngswerken blijkt, dat nog ruim 500.000 ha van regen afhankelijke sawahs in bevloeide kunnen worden omgezet en dat de bevloeiïng van 1.600.000 ha nog technisch verbeterd kan worden.
Door den aanleg van volledig technische bevloeiïngen in een
versneld tempo, zal de productie van landbouwgewassen reeds
aanzienlijk kunnen toenemen.
Als tweede maatregel op irrigatietechnisch gebied is genoemd:
de vermeerdering van de beschikbare hoeveelheid bevloeiïngswater, meer in het bijzonder gedurende den Oostmoesson. De meeste landbouwgewassen toch zijn waterbehoevend en zal een vermeerdering van de beschikbare hoeveelheid bevloeiïngswater kunnen leiden tot uitbreiding van de aanplantingen van die gewassen
en ook tot een betere opbrengst daarvan.
Vermeerdering van bevloeiïngswater kan worden verkregen
door den aanleg van vergaarkommen of wadoeks, waarin het
regen- of afvoerwater gedurende den regentijd opgezameld wordt
en waarmede de bevloeiïngsdebieten in den drogen tijd kunnen
worden vergroot.
O p Java werden reeds meerdere van zulke vergaarkommen
aangelegd.
Ook kan de nuttige hoeveelheid irrigatiewater worden vergroot
door beperking van leidingverliezen. Deze leidingverliezen zijn bij
de gebruikelijke aarden leidingen nog zeer aanzienlijk en bedragen
bij normaal onderhoud gemiddeld nog 40 à 50 % van de hoeveelheid, welke bij de prise d'eau wordt ingelaten. Door het aanbrengen van eenvoudige waterdichte bekleedingen op den bodem en
de taluds van de kleinere leidingen, waarin de waterverliezen gewoonlijk het grootst zijn, kunnen de verliezen zeker tot de helft worden teruggebracht, hetgeen de aanplantingen ten goede zou komen.
In enkele gebieden met intensieve rietcultuur vond deze maatregel reeds toepassing.

Tenslotte de maatregelen op het gebied van het waterbeheer.
Uit de praktijk is wel voldoende gebleken, dat irrigatiewerken
alleen dàn geheel tot hun recht komen, als het beschikbare water
200 economisch mogelijk kan worden benut, en zulks is alleen
mogelijk bij een intensief waterbeheer.
Naast de verschillende maatregelen bij de verdeeling en de verstrekking van het bevloeiïngswater, vormen de cultuurplannen een
belangrijk onderdeel van de taak van het waterbeheer.
Volgens de definitie, voorkomend in het Algemeen W a t e r reglement voor de Gouvernementslanden van Java en Madoera
(Staatsblad 1936, No. 489), moeten onder cultuurplannen worden
verstaan: „regelingen of plannen, door het bevoegd gezag vastgesteld, ten aanzien van het gebruik voor een bepaald tijdvak van
den grond in een bevloeiïngsgebied, of in een gedeelte daarvan
voor den landbouw."
Cultuurplannen dienen o.m. aan te geven de tijdstippen waarop,
en den aard der gewassen (padi, tweede gewassen, suikerriet enz.),
waarmede bepaald aangewezen gedeelten van het gebied, waarop
die plannen betrekking hebben, zullen worden beplant, óf voor
de beplanting worden voorbereid, en de tijden, gedurende welke
zij niet met waterbehoevende gewassen worden beplant.
Aangezien het cultuurbelang hoofdzaak is, wordt zeer terecht
in het Algemeen Waterreglement bepaald, dat, waar cultuurplannen zijn ingesteld, deze den grondslag vormen voor de waterverdeeling en waterverstrekking.
Cultuurplannen zijn dus feitelijk plantregelingen in combinatie
met bevloeiïngsregelingen.
Met het instellen van cultuurplannen wordt dus ook beoogd van
den beschikbaren grond en het beschikbare water een zoo nuttig
mogelijk gebruik te maken en daardoor de productiviteit van den
bodem te vergrooten. Als zoodanig zijn deze plannen van economisch belang voor de Inheemsche bevolking.
Zij zijn echter ook van sociale beteekenis, omdat zij de vrijheid
van het individu of van bepaalde groepen beperken en dus ook het
belang daarvan ondergeschikt maken aan het algemeen belang.
Door het ontbreken van een plantverbod zijn overtredingen
tegen het cultuurplan zelve niet strafbaar, wel echter een onwettige wateronttrekking, welke ten doel heeft die overtredingen mogelijk te maken.
Het is dan ook noodzakelijk, dat men in gebieden, waar cultuurplannen worden ingevoerd, de waterverdeeling tot en met de tertiaire inlaten geheel in de hand heeft.
Het ligt geenszins in de bedoeling om overal en ten allen tijde

cultuurplannen voor te schrijven; er zijn gebieden, waar zij nog
niet noodig zijn, of waar de doorvoering nog niet goed mogelijk is.
Aangezien een cultuurplan vaak ingrijpende wijzigingen voor
den landbouw met zich medebrengt, is het van groot belang om,
alvorens tot de invoering over te gaan, een nauwgezette studie te
maken van den bestaanden economischen, landbouwkundigen en
irrigatietoestand van een gebied.
Is echter eenmaal tot de invoering besloten, dan zal gestreefd
moeten worden naar de consequente doorvoering daarvan. Vooral
in de eerste jaren na de invoering is het noodzakelijk om de resultaten van het cultuurplan voortdurend en nauwkeurig te blijven
waarnemen.
Men bedenke daarbij steeds; dat een cultuurplan wordt ingevoerd in het belang van den landbouw en dat derhalve bij de doorvoering de noodige souplesse betracht dient te worden, om het
gestelde doel te kunnen bereiken.
In gebieden, waar ondernemingsrietcultuur aanwezig is, zal zooveel mogelijk met de belangen van die cultuur rekening gehouden
dienen te worden.
Ten slotte moge nog worden medegedeeld, dat volgens de bestaande voorschriften slechts cultuurplannen mogen worden ingevoerd na voorafgaande raadpleging van de betrokken IrrigatieCommissie(s).
In die Commissie(s) hebben zoowel bestuurs- als landbouw- en
irrigatieambtenaren zitting, zoodat verwacht mag worden, dat de
belangen van de watergebruikers in alle opzichten behoorlijk behartigd zullen worden.
Cultuurplannen kunnen bijvoorbeeld noodig zijn, omdat de beschikbare waterhoeveelheid niet toereikend is om de bevolking
vrij te laten in de keuze van hare waterbehoevende gewassen, in
de oppervlakken, welke daarmede worden'beplant, en in de tijdstippen, waarop met de voorbereiding en het planten van deze
gewassen wordt begonnen.
Hiertoe behooren de z.g. „golongan-regelingen" voor den Westmoessonpadiaanplant en de cultuurplannen voor den Oostmoessonpadiaanplant (de padi gadoe).
Zijn de beschikbare bevloeiïngsdebieten in het begin van den
Westmoesson niet toereikend voor de gelijktijdige bevloeiïng van
den geheelen Westmoessonpadiaanplant in een bepaald gebied,
dan wordt dit gebied volgens een bepaald systeem onderverdeeld
in drie tot zes nagenoeg even groote gedeelten, welke „golongans"
genoemd worden.
Deze golongans worden samengesteld uit afgeronde tertiaire
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vakken, ook wel eindvakken van bevloeiïng genoemd.
Aan deze golongans wordt nu op vooraf vastgestelde tijdstippen,
met bepaalde tijdsintervallen en in een vooraf vastgestelde volgorde, het noodige water verstrekt om met de padicultuur te kunnen
beginnen.
Door een bepaald rouleerstelsel krijgt iedere golongan op zijn
tijd het voordeel van de eerste te zijn.
Met behulp van deze z.g. „technische rouleering" wordt de totale maximum waterbehoefte van den geheelen aanplant in het
gebied kleiner. Naarmate het aantal golongans grooter is en de
tijdsintervallen langer zijn, wordt ook deze maximum waterbehoefte
kleiner. Omgekeerd zijn het aantal golongans en de tijdsintervallen
weer afhankelijk van de beschikbare debieten. Hoe grooter die
debieten zijn, hoe minder golongans er noodig zijn en hoe korter
de tijdsintervallen kunnen worden. Uit practische overwegingen
maakt men de tijdsintervallen tusschen twee opeenvolgende golongans echter niet kleiner dan twee weken.
Een tweede, niet minder groot voordeel van de golonganregeling is, dat indien na den aanvang van de padicultuur in één of
meer golongans de debieten onvoldoende toenemen, om ook in de
overblijvende golongans te kunnen beginnen, men de aanvangsdata voor die golongans kan verschuiven naar een later tijdstip.
Zoodoende kan de padicultuur in de eerste golongans ongestoord voortgang vinden, hetgeen de opbrengst ten goede komt.
Aangezien overtredingen van een golonganregeling, door het
zich niet houden aan den vastgestelden begindatum, niet strafbaar
gesteld kunnen worden, althans indien zulks niet gepaard gaat met
onwettige wateronttrekking, zal een golonganregeling slechts kans
van slagen hebben in gebieden met volledig technische bevloeiïng
en voorts indien de golongans uit afgeronde tertiaire vakken zijn
samengesteld.
Alleen in volledig technisch bevloeide gebieden wordt de waterverdeeling volledig beheerscht en zal het dus ook practisch niet
mogelijk zijn om in tertiaire vakken, behoorende tot een golongan,
welke nog niet aan de beurt is, bevloeiïngswater toe te laten.
Proeven met golonganregelingen, waarbij de golongans niet uit
afgeronde tertiaire vakken bestaan, doch uit gedeelten daarvan,
hebben in de praktijk bewezen ondeugdelijk te zijn, doordat niet
voorkomen kon worden, dat het in de tertiaire vakken toegelaten
water voor gedeelten daarvan, ook werd gebruikt voor de andere
gedeelten, welke nog geen aanspraak op bevloeiïngswater hadden.
Bij golonganregelingen voor den Westmoessonpadiaanplant
wordt alleen het cultuurverloop van dien aanplant geregeld, zonder

beperking van het totaal oppervlak daarvan.
De cultuurplannen voor de padi-gadoe daarentegen omvatten
behalve de regeling van het cultuurverloop ook de vaststelling van
de oppervlakken van dien aanplant, benevens de aanwijzing van
de gronden daarvoor.
„Padi-gadoe" of „Walikdamen" is een Oostmoessonpadiaanplant met een groote waterbehoefte (ongeveer viermaal zoo groot
als die der z.g. tweede gewassen of polowidjo's).
In waterrijke gebieden zal men daarom meer padigadoe aantreffen dan in waterarme.
Toch bestaat er bij de bevolking steeds neiging om meer padigadoe te planten dan verantwoord is en zulks gaat dan in vele
gevallen ten koste van de eveneens waterbehoevende polowidjoaanplantingen.
De Oostmoesson schijnt in het algemeen gunstig te zijn voor de
padi-cultuur, waardoor de opbrengst in die periode vaak hooger
is dan die van den Westmoessonpadiaanplant; bovendien kunnen
voor de padigadoe als regel betere prijzen worden gemaakt.
Doordat de padigadoe bijna altijd te laat werd geplant, was die
nog ten volle waterbehoevend in de waterarme maanden October
en November.
Vooral in streken met intensieve suikercultuur gaf zulks bij de
waterverdeeling steeds aanleiding tot moeilijkheden.
In de laagvlakte heeft namelijk de ondernemingsrietaanplant in
de eerste helft van November nog aanspraak op water, terwijl met
de kweekbedden van den Westmoessonpadiaanplant reeds in October wordt begonnen.
Het gevolg van een verlate gadoeaanplant was dan een versnippering van de veelal geringe debieten en daardoor ook een
ongunstige bevloeiïngstoestand voor alle waterbehoevende gewassen.
Doch ook in streken zonder suikercultuur kan een late gadoeaanplant vertragend en daardoor schadelijk werken op de cultuur
van den Westmoessonpadiaanplant en is het dus in het belang van
dezen laatsten aanplant, dat de padigadoe tijdig kan worden afgeoogst.
Cultuurplannen voor de padigadoe omvatten:
a. de vaststelling van het maximum oppervlak van dezen aanplant
per bevloeiïngsgebied;
b. de aanwijzing van de gronden, welke met dit gewas beplant
mogen worden; en
c. de vaststelling van enkele uiterste data, ter regeling van het
cultuurverloop.
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Gadoeaanplantingen, waarop cultuurplannen betrekking hebben,
heeten volgens de terminologie van het Algemeen Waterreglement:
„Geregelde padi-gadoe-aanplantingen".
Gadoeaanplantingen, welke door de bevolking buiten het cultuurplan omworden tot stand gebracht, worden „wilde padi-gadoeaanplantingen" genoemd.
Voor de „geregelde padi-gadoe" dient de watervoorziening gedurende de geheele cultuur verzekerd te zijn; aan de wilde gadoe
wordt alleen dan het voor dit gewas benoodigde water verstrekt,
zoolang er nog een overmaat van water beschikbaar is. Is dit niet
meer het geval, dan heeft deze aanplant slechts aanspraak op een
z.g. polowidjo aandeel of % van een padiaandeel.
„Wilde gadoe" is derhalve een risicoaanplant, welke in een natten oostmoesson slaagt, daarentegen in een droog jaar groote kans
heeft om te mislukken.
De toelaatbare oppervlakken voor padigadoe kunnen voor de
verschillende bevloeiïngsgebieden op eenvoudige wijze worden berekend aan dehand van debeschikbare debieten en met inachtname
van de waterbehoefte van de in die gebieden gebruikelijke andere
Oostmoessonaanplantingen.
Aangezien voor het welslagen zoowel van den geregelden padigadoe als van de overige Oostmoessonaanplantingen voldoende
waarborgen moeten bestaan, worden de gemiddelde debieten in
de maand September van een z.g. „normaal droog jaar" als uitgangspunt voor de berekening gekozen.
Onder een „normaal droog jaar" wordt dan verstaan het gemiddelde van een aantal droogste jaren (meestal de helft) uit een
serie van bijvoorbeeld tien opeenvolgende jaren.
Wanneer in de Septembermaand, d.i. de laatste maand waarin
de gadoe nog ten volle waterbehoevend mag zijn, nog voldoende
water beschikbaar is, dan mag redelijkerwijs worden aangenomen,
dat de watervoorziening van dezen aanplant gedurende de geheele
cultuurperiode verzekerd is.
Wat de aanwijzing der gronden betreft, welke met geregelde
gadoe beplant mogen worden, kan het volgende worden opgemerkt.
In het Algemeen Waterreglement worden de soorten van gronden genoemd, waaraan voor dezen aanplant de voorkeur gegeven
moet worden.
Dit zijn in de eerste plaats de gronden, waarop door een of
andere oorzaak in den voorafgaanden Westmoesson geen padi
kon worden geplant, dan wel, waarop die aanplant geheel mislukt
is. In deze gevallen vormt de gadoeaanplant het hoofdgewas van
de bevolking.
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Vervolgens hebben die gronden de voorkeur, welke wegens
drassigheid of anderszins niet geschikt zijn om met gunstig gevolg
te worden beplant met tweede gewassen.
Is er nu nog een grooter oppervlak gadoe toelaatbaar dan op
genoemde gronden mogelijk is, dan worden voor het meerdere nog
andere gronden uitgekozen, welke door aard of ligging niet abnormaal veel water noodig hebben.
Gronden, welke na het afoogsten van den Westmoessonaanplant
bestemd zijn voor de suikercultuur, komen als regel niet in aanmerking om met padigadoe te worden beplant.
Reeds te voren is uiteengezet, dat in verband met de heerschende waterschaarschte in de maanden October en November een zoo
vroeg mogelijk afoogsten van de Oostmoessonpadi noodzakelijk is.
Laat men echter de bevolking geheel vrij om met de padigadoecultuur te beginnen wanneer zij dat verkiest, dan wordt als regel
aan die voorwaarde niet voldaan.
Het is daarom noodzakelijk om ook het cultuurverloop te regelen, door de vaststelling van enkele data, welke niet overschreden
mogen worden.
Stelt men nu den eisch, dat, in verband met andere bevloeiïngsbelangen, de padigadoe op eind October geheel moet zijn afgeoogst, dan zal voor de vroegrijpende padisoorten, waarvan de cultuur in totaal 5 maanden vordert, met den aanleg van de kweekbedden uiterlijk op 1Juni begonnen moeten worden.
Laat het cultuurverloop van den voorafgaanden Westmoessonpadiaanplant zulks toe, dan verdient het zelfs aanbeveling om in
de laagvlakte de uiterste datum voor de kweekbeddenaanleg te
vervroegen tot 15 Mei.
In de koelere bergstreken zalbij de vaststelling van dezen datum
rekening gehouden moeten worden met een vertraging van de
cultuur van 2weken tot 1maand, afhankelijk van de hoogteligging.
Voor de hoogvlakte van Malang zou bijv. deze datum op 1 Mei
gesteld moeten worden.
Een latere oogst van de padigadoe brengt volgens het oordeel
van landbouwkundigen het nadeel met zich mede, dat bij vroeg
invallende regens de grond, waarop de gadoe gestaan heeft, niet
voldoende kan uitzuren, voordat de Westmoessonpadiaanplant in
den grond wordt gebracht. Hierdoor zou gevaar voor wortelrot
in dezen laatsten aanplant kunnen ontstaan.
Meende men aanvankelijk voor de regeling van het cultuurverloop te kunnen volstaan met de vaststelling van den uitersten
datum voor den kweekbeddenaanleg, in de praktijk bleek al spoedig, dat hiermede nog niet het gewenschte resultaat werd bereikt.
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Door het treuzelen van de bevolking met de grondbewerking der
sawahs, ondervond de gadoecultuur toch nog een ongewenschte
vertraging.
Daarom werd in Oost-Java in de laatste jaren ook nog een
uiterste datum voor de grondbewerking der sawahs vastgesteld,
welke \x/i maand later valt dan den uitersten datum van kweekbeddenaanleg.
Er werd namelijk op gerekend, dat als eenmaal de sawahs goed
en wel bewerkt zijn, ook dadelijk met het overplanten van de bibit
zou worden begonnen, hetgeen door de praktijk ook werd bevestigd.
Bij overtredingen der gadoeregeling verliest de padigadoe zijn
aanspraak op het voor padi benoodigde water en wordt automatisch als wilde gadoe aangemerkt, welke slechts aanspraak heeft
op polowidjo-water.
W a a r cultuurplannen voor de padigadoe werden ingevoerd,
werd een zeer bevredigend cultuurverloop verkregen en konden
in vele gebieden de oppervlakken van dezen aanplant zelfs worden uitgebereid, zonder benadeeling van de overige Oostmoessongewassen.
Het behoeft wel geen betoog, dat dergelijke regelingen van
groot economisch Belang zijn voor de Inheemsche bevolking.
Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen, waarin cultuurplannen noodig zijn uit overwegingen van meer landbouwtechnischen aard.
In gebieden met intensieve suikercultuur is het voor deze cultuur
namelijk van het grootste belang, dat de gronden, welke bestemd
zijn om met maalriet te worden beplant (z.g. glanggangan- of
lemèkgronden) zoo vroeg mogelijk beschikbaar komen.
Daarom is het noodig, dat op die gronden in het voorafgaande
jaar de Westmoessonpadiaanplant zoo vroeg mogelijk in den grond
wordt gebracht.
In volledig technisch bevloeide gebieden wordt dan voor den
Westmoessonpadiaanplant een golonganregeling ingevoerd, op de
wijze zooals reeds in het voorgaande werd omschreven en die zoodanig is ingericht, dat de gronden, bestemd voor de rietcultuur,
zooveel mogelijk in de eerste golongans komen te liggen en daardoor ook het eerst voor die cultuur beschikbaar komen.
In gebieden met wilde- of met ten deele technische bevloeiïng,
welke niet geschikt zijn voor een technische golonganregeling, zal,
indien zich geen andere bevolkingsbelangendaartegenverzetten, aan
de voor het maalriet bestemde gronden voor het planten van den
Westmoessonpadi zonder meer voorrang kunnen worden verleend.
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Men spreekt in dit geval ook wel van een golonganregeling,
doch deze is vrij willekeurig en gebrekkig en berust niet op technischen grondslag.
Een ander geval, waarbij een cultuurplan uit landbouw-technische overwegingen noodig kan zijn, doet zich voor bij de bestrijding van het gevaar van den padiboorder. De mogelijkheid
bestaat namelijk, dat, indien de aanplant, welke door de padiboorder wordt bedreigd, in bepaalde complexen wordt ingedeeld,
waarin met een zeker tijdsinterval met de cultuur wordt begonnen,
de boorderplaag in mindere mate zal optreden.
Tenslotte nog een voorbeeld van cultuurplannen, waarvan de
invoering door bijzondere omstandigheden was geboden.
Als gevolg van de toegepaste restrictie van de ondernemingsrietaanplantingen, welke in het plantjaar 1931/32 begon en in het
plantjaar 1933/34 haar maximum bereikte, werden ook in het Brantasgebied de maalrietaanplantingen aanzienlijk ingekrompen.
In het bijzonder waren deze restrictiemaatregelen van beteekenis voor de gebieden in de Brantas-laagvlakte, waarin van ouds
een zeer intensieve suikerrietcultuur werd gedreven.
V a n een totaal bevloeid oppervlak van 67000 ha werden daar
in normale jaren niet minder dan 17000 ha of 25 % van het totaal
oppervlak met suikerriet beplant.
Als gevolg van de restrictiemaatregelen werd de maalrietaanplant in deze gebieden teruggebracht tot 7600 ha in het plantjaar
1932/33 en dus verminderd met 9400 ha. Dit beteekende dus ook,
dat in den Westmoesson 1932/33 gerekend moest worden op een
uitbreiding van een even groot oppervlak Westmoessonpadiaanplantingen op de vrijgekomen gronden. Stelt men de gemiddelde waterbehoefte van dezen aanplant op 1,4 liter per ha en per
secunde, dan zou deze sawah-uitbreiding een meerdere waterhoeveelheid vereischen van 13,3 m3 per secunde, welke als regel niet
beschikbaar is.
W e r d e n onder normale omstandigheden, in het begin van de
Westmoessonbevloeiïng, reeds meermalen moeilijkheden met de
bevloeiïng ondervonden, deze moeilijkheden zouden ongetwijfeld
sterk toenemen, als voor de groote uitbreiding van den W e s t moessonpadiaanplant geen speciale maatregelen werden getroffen.
Deze maatregelen waren daarom zoo urgent, omdat de Inheemsche bevolking door de suikerrestrictie reeds economisch zwaar
getroffen was, zoodat hare voelselvoorziening in geen geval in
gevaar mocht worden gebracht.
V a n het boven vermeld gebied van 67000 ha wordt 53000 ha
ingenomen door de volledig technisch bevloeide gebieden: W a -
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roedjajeng-Kertosono (11.700 ha), Watoedakon (8.800 ha) en
Sidhoardjo (32.500 ha), welke gebieden voor de invoering van
technische golonganregelingen in aanmerking kwamen.
Na een zeer zorgvuldige voorbereiding en nauwkeurige bestudeering van economische, landbouwkundige en irrigatiegegevens
werd in 1932 een dergelijke regeling ingevoerd in het meest bovenstrooms gelegen Waroedjajeng-Kertosono-gebied en in het volgend
jaar ook in de beide andere gebieden.
Hoewel zich in elk dezer gebieden in den beginne wel eenige
moeilijkheden voordeden, doordat de bevolking zich met hare aanplantingen nog niet geheel aan die regelingen had kunnen aanpassen, konden die toch geleidelijk worden overwonnen.
Ondanks de aanzienlijke uitbreidingen van den padiaanplant,
was het cultuurverloop daarvan gunstig en waren de opbrengsten
zeer bevredigend, zoodat die plannen aan de verwachtingen hebben beantwoord.
En hierbij wil ik thans eindigen, ofschoon er over dit onderwerp
nog veel meer zou zijn te vertellen. Ik hoop er echter in geslaagd
te zijn om U, zij het ook in het kort, een indruk te hebben gegeven
van het karakter van cultuurplannen en van het groote belang
daarvan voor den inheemschen landbouw op Java en Madoera.
Mijne Heeren Curatoren der Landbouwhoogeschool,
Allereerst wil ik uiting geven aan mijn gevoelens van erkentelijkheid voor het door U in mij gestelde vertrouwen, om mij als
opvolger van wijlen professor Thai Larsen voor te dragen. Ik stel
er een eer in, dat ik het werk van mijn ouderen collega, voor wien
ik in Indië reeds een hooge achting koesterde, mag voortzetten.
Nu ik gedurende enkele maanden in de gelegenheid ben geweest, om op de hoogte te komen van het vele en goede werk, dat
door hem voor deze hoogeschool werd verricht, besef ik meer dan
ooit, dat het mij niet gemakkelijk zal vallen om een waardig opvolger van hem te zijn.
Ik ben mij dan ook zeer wel bewust van de verantwoordelijkheid, welke ik op mij genomen heb, doch U kunt er zeker van zijn,
dat ik alles in het werk zal stellen om het door U geschonken vertrouwen niet te beschamen.
Mijne Heeren Professoren dezer Hoogeschool,
Het is mij een voorrecht in Uw midden te worden opgenomen.
De hartelijkheid, welke ik reeds van velen Uwer heb mogen ondervinden, zijn voor mij een waarborg voor een goede en aangename
samenwerking.
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Dames en Heeren Studenten,
Gedurende mijn vele jaren irrigatiepraktijk in Ned.-Indië ben
ik veelvuldig in aanraking geweest met de landbouwingenieurs en
houtvesters daar te lande.
In den beginne is er wel eens een scherpe tegenstelling geweest
tusschen Landbouw eenerzijds en Irrigatie anderzijds, doch sedert
de instelling der irrigatie-comissies in het jaar 1920, is de samenwerking tusschen beide diensten geleidelijk beter en intensiever
geworden.
N a de instelling der provincies werd de taak van beide diensten
in provinciaal verband nog beter afgebakend en heeft zulks ook
veel bijgedragen tot de intensiveering van het waterbeheer.
Het Provinciaal Waterreglement voor Oost-Java, aan de samenstelling waarvan ik het voorrecht had te mogen meewerken, is de
vrucht geweest van een langdurige uitwisseling van gedachten
met de landbouw- en irrigatiedeskundigen in die provincie.
Ook is het een opvallend verschijnsel, dat men zich in Indië steeds
meer rekenschap gaat geven van de economie der irrigatiewerken;
getuige de vele artikelen, welke daarover in de laatste jaren in de
Indische technische tijdschriften zijn verschenen.
Men heeft namelijk begrepen, dat het niet voldoende is om
alleen maar theoretische beschouwingen te leveren over de rendabiliteit van een irrigatiewerk vóór de uitvoering daarvan, doch dat
het ook noodzakelijk is om de economische resultaten, welke die
werken in werkelijkheid hebben opgeleverd, nauwkeurig na te
gaan.
In Indië kan nog zeer veel worden gedaan voor de welvaart
van die landen en voor hen onder U, die voornemens zijn, hun
werkkring daar te zoeken, ligt nog een zeer dankbare taak te
wachten.
Ik heb gezegd.

