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VOORWOORD

Toen ik in 1996 samen met een vriendin op stage naar Costa Rica vertrok
ontstond mijn interesse voor veehouderijsystemen in tropische landen,
gedeeltelijk als gevolg van het avontuur dat verbonden is aan het reizen in
onbekend gebied. Steeds meer studenten vertrokken voor hun stage naar het
buitenland. Nieuw Zeeland en Australië waren favoriet, maar wij wilden zo graag
wat anders. Wij beleefden in Costa Rica een prachttijd; ontzettend veel
boerderijen bezocht, boeren gesproken, zwaar werk gedaan en soms voelden we
ons net cow-girls als het vee in de bergen moest worden opgehaald. Na vier
maanden stage was ik ervan overtuigd dat ik van specialisatie wilde veranderen.
Mijn interesse in de immunologie bleef, maar mijn interesse naar
landbouwsystemen nam toe. Daarop besloot ik nog een afstudeervak van zes
maanden in Kenia voor de vakgroep Dierlijke Productie Systemen van de
Wageningen Universiteit te ondernemen.
Het vervolg op mijn studie - of misschien wel het begin – verscheen in de
vorm van een advertentie in de Volkskrant. In deze advertentie bood het KITLV
verscheidene onderzoeksplekken aan. Eén van de te onderzoeken onderwerpen
was ‘de geschiedenis van de veehouderij in Indonesië’. Voor een afgestudeerde
veeteler zoals ik, die het onbekende land weet te waarderen, was dat een
prachtkans. Voor mij bleek het schrijven van een proefschrift een grote belevenis
zonder eind, maar met een duidelijk begin.
Ondanks het feit dat je als gevolg van het schrijven van een proefschrift veel met
jezelf bezig bent, was het me uiteraard niet alleen gelukt. De samenwerking met
en het enthousiasme van veel personen zijn voor de ontwikkeling van dit boek
van groot belang geweest. Al deze mensen wil ik bedanken, waaronder een
aantal in het bijzonder.
Ten eerste ben ik natuurlijk diegenen dankbaar, die direct aan de
resultaten beschreven in dit ‘boekje’ hebben bijgedragen. Allereerst mijn beide
promotoren, Peter Boomgaard en Akke van der Zijpp. Peter, met name in de
eerste helft van het onderzoek heeft jouw unieke manier van begeleiden gezorgd
voor een stevige basis van mijn promotietraject. Jij hebt me in het eerste jaar de
ruimte gegeven om te bepalen welke facetten ik wilde onderzoeken. Het
onderwerp ‘de geschiedenis van de veehouderij in Indonesië’ was heel erg breed
en het te onderzoeken gebied, namelijk heel Indonesië, heel erg groot. Ik kreeg
van jou ruimschoots de tijd om het pad dat ik wilde bewandelen te ontdekken.
Akke kruiste mijn pad in de tweede helft van mijn onderzoek. Akke, je hebt mij
enorm gestimuleerd middels je onmetelijke enthousiasme om het beste in mij
naar boven te halen. Je hebt me geleerd heel kritisch te zijn met een wereldse
blik. Als ik na een bespreking weer op huis aan ging, kon ik niet wachten totdat ik

achter mijn computer kon kruipen. Jouw passie heeft mij enorm gestimuleerd in
enkele lastige periodes die volgden in het tweede deel van het onderzoek.
Henk Udo, onbeschrijflijk maar waar, jouw onvoorwaardelijke en
onuitputtelijke bron van inzet hebben mij vaak tot diep van binnen weten te
roeren. Zonder jouw vertrouwen en uithoudingsvermogen was het ‘boekje’ niet
wat het uiteindelijk is geworden. Onze relatie gaat verder terug. Jij hebt mij samen
met wijlen Rijk de Jong echt voor het ‘vak’ weten te interesseren. Mijn periode in
Kenia ter plekke begeleid door Rijk en het verder uitwerken in Wageningen,
hebben op mij een zeer diepe indruk gemaakt en in grote mate bijgedragen aan
mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Ontzettend bedankt! Manon, in de jaren dat
jij werkzaam was op het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV) was je indien nodig mijn dagelijkse steun en toeverlaat, niet alleen op
wetenschappelijke basis maar ook daarbuiten.
Na een jaar leeswerk in Nederland besloot ik dat het tijd was om Indonesië van
dichterbij te bekijken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de WOTROreisbeurs, waar ik zeer erkentelijk voor ben. In Indonesië ben ik een groot aantal
instanties en een nog groter aantal mensen dank verschuldigd. Allereerst wil ik
het ‘Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia’ (LIPI) bedanken. Zij heeft mijn
onderzoek goedgekeurd waardoor het mogelijk was op alle gewenste instanties,
bibliotheken en universiteiten materiaal te verzamelen en mensen te interviewen.
Bovendien kon ieder gewenst dorp worden onderzocht. Tevens wil ik mijn
sponsor in Indonesië - Thee Kian Wie - bedanken voor zijn steun en de
interessante discussies die wij hebben gevoerd.
Naast de het bezoeken van officiële instellingen waren de universiteit en
de drie dorpen waar het onderzoek werd uitgevoerd van groot belang. Met name
de faculteit Peternakan van de ‘Universitas Brawijaya’ was een grote steun en
toeverlaat. Ifar was destijds de decaan van de faculteit en wist mij te motiveren,
inspireren en te steunen. Dankzij hem heb ik tweemaal over geweldige
assistenten kunnen beschikken, namelijk Eko Nugroho en Arma Waty. Dankzij
hun verliep het contact met de dorpsbewoners vlekkeloos. Bovendien heeft hun
grenzeloze nieuwsgierigheid gezorgd voor nieuwe inzichten. Naast Arma en Eko
waren er enkele andere studenten betrokken bij het onderzoek voor het
verzamelen ban bloedmonsters en voor de uitvoering van een survey. Ook Ibu
Trinil Susilawati heeft mij zeer welwillend terzijde gestaan, mij begeleid op
verschillende uitstapjes zoals veemarkten en werkreizen naar Bali en Madura.
Bovenal bleek zij een vriendin; ik was altijd welkom in haar huis en bij haar
familie. Ook de ‘Balai Inseminasi Buatan Singosari’ stond meerdere malen open
voor mijn nieuwsgierige blik.
In de dorpen van onderzoek heb ik de meeste tijd doorgebracht. Ik vond
het zeer bijzonder om ‘hele’ dorpen te leren kennen. De onvoorwaardelijke
gastvrijheid, met name van de gastgezinnen waar ik verbleef, maakte dat ik me in
ieder dorp snel thuis voelde. Eens in de paar weken vertrok ik voor een paar

dagen naar Malang om mijn gedachtes op een rij te zetten en officiële instanties
te bezoeken. In Malang ‘woonde’ ik in Hotel Helios. Hotel Helios huisveste een
aantal zeer lieve vrienden. Agus Supriyanto, jij bent Indonesië; dank je wel voor al
je steun, liefde, kennis en vriendschap gedurende deze tijd.
Het KITLV verschafte mij de faciliteiten om het onderzoek in Nederland uit te
voeren en de mogelijkheid om conferenties en workshops bij te wonen. Op het
KITLV hebben in de afgelopen jaren veel collega’s en vrienden mij op een
belangrijk deel van de route begeleid, niet alleen op wetenschappelijk gebied
maar ook daarbuiten. In de bibliotheek waren achtereenvolgens Rini Hogewoning,
Nico van Rooyen, Alfred Schipper en Josephine Schrama mij enorm behulpzaam.
Rini en Josephine, bedankt voor jullie lieve omgangsvormen jegens mij al die
keren dat ik mijn boeken weer eens kwijt was, de boeken te laat inleverde of niet
meer wist welk boek ik had geleend maar graag nog een keer wilde lenen. Ook
bedankt voor het meedenken wanneer jullie boeken en tijdschriften tegenkwam
die ik zelf nog niet had gevonden, jullie zijn bibliotheekwonders!
Daarnaast heb ik verscheidene werkplekken gehad op het KITLV
waardoor meerdere kamergenoten mijn soms warrige verhalen hebben moeten
aanhoren: Gerry van Klinken, Fridus Steijlen en Inge Tromp, bedankt voor de
gezelligheid. Tevens was er een maandagochtend koffieclub die het begin van de
week kon verzachten, waar lief en leed werden gedeeld en waar kon worden
gelachen en gehuild; Ewald Ebing, Bernice de Jong Boers, Rosemary Robson,
Trinette Zecevic-Boulogne ook jullie enorm bedankt. Ewald en Rose, jullie waren
eigenlijk wel een bijzonder fenomeen binnen het KITLV en ook voor mij!
Bovendien hebben jullie mij beide enorm geholpen met mijn Engels en
Indonesisch. Rinus Gravekamp en Ellen Sitinjak bedankt voor jullie
ondersteunende activiteiten, deze bleken erg belangrijk voor een warhoofd als
Martine, bedankt voor de structuur en zekerheid. Enige mede oio-genoot, Liza de
Laat, gesprekken over ons wel en wee waren toch maar altijd heerlijk relativerend.
David Henley, bedankt voor alle wetenschappelijke begeleiding en sturing, daarin
ben je een kei. Dan Vennix, bedankt voor je oneindige kennis als het gaat om
plaatjes. Als laatst, Gerard Termorshuizen, misschien wist je het niet, maar
dankzij jou was het verblijf op het KITLV in de weekenden minder eenzaam. Een
bijzondere plek werd ingenomen door Freek Colombijn. Freek, bedankt voor de
vrijheid die ik gedurende de laatste twee jaar heb gehad om mijn proefschrift af te
ronden. Je was de meest geweldige baas die ik me had kunnen wensen.
Inspanning in de roeiboot en op de fiets heeft voor veel ontspanning
gezorgd. Hestia Monster, na zoveel succesvolle dubbels kan dit klusje ook wel
geklaard worden. Petra van Paassen en Mareille Konijn, voor de minstens even
succesvolle quatro’s was plezier wel de grootste drijfveer. Coach Ben Reulink, jij
was veel meer voor mij dan ‘slechts’ de beste coach. Inge ten Kate, op het water
en naast het water was je met name in het laatste jaar een belangrijke ‘drijfveer’.
Bedankt voor alles.

Tenslotte natuurlijk dank ik Marjolijn Verschuur; dank je wel voor het
ijverig en zeer zeker grondig nakijken van mijn Nederlands. Ook dank ik alle
vrienden, vriendinnen, collega’s, ouders, beide broers en kennissen, die meer
vanaf de zijlijn als betrokken supporters het tafereel hebben aanschouwd. Richard
de Laat, als mijn grote lieve vriend was je wel een hele grote vriend.
Ik heb de uitvoering van dit onderzoek en het schrijven van dit boek ervaren als
één grote ontdekkingsreis. Niet alleen een reis vol ontdekkingen in Indonesië,
maar ook een grote beproeving van mezelf. Ik heb mijn zwakke schakels eens te
meer ontdekt, maar ook heb ik ondervonden wat ik het mooie aan mezelf vind.
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1. INLEIDING
“Nederlandsch-Indië is een vruchtbaar studieveld. Geen natuuronderzoeker zal met leege
handen of zonder nuttige en merkwaardige ontdekkingen Insulinde verlaten. [...]. Slechts in
één tak van natuurwetenschappen is hier nog niets noemenswaardig geleverd. Namelijk in
dien der veeartsenijkunde” (Driessen 1881).
“Het is de taak der veeteeltgeschiedenis te beschrijven wat de mens in de loop der jaren in
dit opzicht heeft bereikt, daarin de causale samenhang na te speuren en te trachten het
geheel dezer ontwikkeling, geordend, in het licht te stellen. Zo gezien, kan de kennis van
de ontwikkeling der veeteeltbeoefening in het algemeen ook van betekenis zijn voor de
oplossing van bepaalde problemen op een bepaald tijdstip en voor een bepaalde plaats”
(Hoekstra 1950:3).
“We did not make nature or the past; otherwise, we might have made them simpler”
(Worster 1988:307).

INLEIDING
Al vanaf de zestiende eeuw geniet Indonesië wereldwijde bekendheid door zijn
geweldige grote variëteit aan zeer gewilde agrarische producten en specerijen.
‘Spice races’ tussen verschillende Europese mogendheden domineerden de zee
lange tijd. Na de vestiging van Nederlanders in Indonesië steeg de agrarische
productie van exportgewassen als thee, koffie, suiker en rubber sterk. Indonesië
nam deel aan en verwierf een belangrijke plaats in de Nederlandse en de
wereldeconomie. Maar over het algemeen bleef onbekend dat mede dankzij de
veestapel het mogelijk werd om de agrarische productie te verhogen en te
intensiveren. De geschiedenis van de veestapel en de significante bijdrage van de
veestapel aan de ontwikkelingen in de landbouwsector heeft tot nu toe niet de
aandacht gekregen die zij verdient.
Veel auteurs die zich met agrarische onderwerpen bezighielden, stipten
het onderwerp ‘veehouderij’ slechts aan bij het beschrijven en bediscussiëren van
agrarische ontwikkelingen. De auteurs berekenden de economische waarde van
het vee, erkenden het belang van het vee voor de kleine agrariër en wierpen licht
op de culturele waarde en de sociale aspecten verbonden aan de
landbouwhuisdieren. Enkele onderzoekers waaronder Ifar (1996), verrichtten
onderzoek naar vee in relatie tot het landgebruik en de waarde van het vee in de
(natuurlijke) omgeving en de landbouwsystemen. Maar de historische, de
economische en de ecologische relevantie werden niet bestudeerd. Desondanks
erkennen veel onderzoekers dat de agrarische geschiedenis van Indonesië kan
worden gecompleteerd door de historische ontwikkelingen in de
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veehouderijsector grondig te bestuderen (Soemarwoto 1991, Booth 1991, Van der
Eng 1996, Brookfield 1997, Boomgaard 1997, 1998 en 1999b).1
Vee is voor verschillende groeperingen belangrijk. Op Java worden vier
groeperingen onderscheiden die in grote mate gebruik maken (maakten) van de
veestapel, namelijk het leger, de suikerindustrie (historisch gezien was de
industriële sector van Java vooral verbonden aan plantages), de landbouw en de
consument. Java was en is een agrarische samenleving. Ook nu nog vindt bijna
40% van de bevolking zijn hoofdbestaan in de agrarische sector. Dientengevolge
is voor een groot deel van de bevolking het vee, als onderdeel van het agrarische
systeem, een belangrijke productiefactor. Het overige deel van de bevolking is
gehuisvest in grote steden zoals Jakarta, Bandung, Surabaya en Yogyakarta en is
een afnemer van dierlijke eiwitten.
Naarmate de tijd voortschreed was men steeds meer van mening dat de
overheid er verantwoordelijkheid voor was, dat de vier groeperingen te allen tijde
over een adequate hoeveelheid vee met de gewenste kwaliteiten kunnen
beschikken. Een stringent beleid is problematisch, omdat wrijving ontstaat als
gevolg van een verschil tussen de doelen van de vier groeperingen. Tegenover
enerzijds de afhankelijkheid van de industrie voor het transport van de producten
en het bewerken van het land en anderzijds de groeiende vraag van een
toenemende stedelijke bevolking naar producten zoals melk, vlees en eieren staat
het gewichtige feit dat de veehouder de veestapel produceert (fokkerij) en tevens
ook consumeert (productiefactor op de boerderij). Het vee maakt deel uit van een
agrarisch systeem dat niet door economische motieven alleen wordt gedreven.
De veehouder heeft ook culturele en sociale verplichtingen waarin het vee
potentieel een belangrijke rol vervult. Wat goed is voor de veehouder, zoals een
goede vleesprijs of een goede prijs voor het uitlenen van een span ploegvee, is
niet altijd goed voor de consument respectievelijk de industriële sector en vice
versa.
Op dit moment vinden in Europa en Indonesië tegengestelde
ontwikkelingen op het agrarische bedrijfsniveau plaats. In de loop der eeuwen
veranderde in Europa de gemengde landbouw in een specialistische landbouw
waar gelijktijdig schaalvergroting plaatsvond. De Europese veehouder richtte zich
steeds meer op de melk- en vleesproductie. Deze manier van veehouderij sluit
tegenwoordig niet meer aan bij de economische, de ecologische en de sociale
behoeftes. De laatste jaren is in de ontwikkelde landen weer een verbreding van
de functie van dieren waar te nemen. Veehouderij en akkerbouw worden
plaatselijk geïntegreerd; in Oost-Europa door het wegvallen van inkomsten,
sociale zekerheid en een achterhaald kennis systeem en in West-Europa als
gevolg van het toenemende maatschappelijk belang van de natuur en het
landschap, de ontwikkeling van de biologische, de recreatieve en de zorg
1

De op dit moment in gebruik zijnde term ‘dierhouderij’ is breder dan de term ‘veehouderij’. Met
veehouderij wordt de houderij van landbouwhuisdieren, groot- en kleinvee, bedoeld terwijl in de term
‘dierhouderij’ ook de gezelschapsdieren zijn begrepen.
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landbouw, die plaatsvinden onder druk van het mestbeleid, de maatschappelijke
vraag en andere ecologische en economische factoren. Indonesië streeft
zelfvoorziening in melk en vlees na door middel van specialisatie. Dit betekent
een scheiding van functies op individueel bedrijfsniveau.
De evolutie van dierlijke productiesystemen kan voor een deel worden
afgelezen uit de relatieve waarde en de functies van het vee in de tijd. Door de
grote diversiteit in functies die vervuld kunnen worden door het vee, is de
besluitvorming van de veehouders complex en afhankelijk van veranderingen in
bijvoorbeeld de economie, het landgebruik, de bevolkingsgroei, de technologische
ontwikkelingen, het kennisniveau, het politieke systeem en de omgeving waarin
het vee zich bevindt. Dit betekent dat dierlijke productiesystemen complex, maar
ook dynamisch zijn. De waarde van een functie wordt bepaald door de graad van
ontwikkeling van alternatieven voor bepaalde functies zoals banken. Als gevolg
van waardeverschuivingen kunnen functies van het vee verdwijnen en ontstaan.
Zo heeft de komst van de tweewiel aangedreven tractor in de vlakke gebieden op
Java de dierlijke trekkracht plaatselijk kunnen vervangen. Daarentegen is het
denkbaar dat bijvoorbeeld bij een stijgende olieprijs, de dierlijke trekkracht
goedkoper wordt dan het gebruik van een tractor, waardoor de waarde van het
ploegvee weer stijgt.
Nu het grote belang van de veestapel voor de groeperingen is aangetoond, kan
de geschiedenis van de veehouderij worden onderzocht. De geschiedenis van de
veeteelt vormt een onderdeel van de agrarische geschiedenis die op zijn beurt
weer onderdeel is van de economische en de sociale geschiedenis. Naast een
plaats in de agrarische geschiedenis levert de geschiedenis van de veehouderij
ook een bijdrage aan de ecologische of milieugeschiedenis van Indonesië. De
milieugeschiedenis omvat de geschiedenis van de (gedomesticeerde) natuur (dier
en plant) en het milieu (bodem, lucht en water) en onderzoekt de vele manieren
waarop de mens, de natuur en het milieu elkaar wederzijds hebben beïnvloed en
veranderd. De milieugeschiedenis van Indonesië is een relatief nieuwe
specialisatie, maar het onderwerp is niet nieuw. Vanaf de jaren zestig en zeventig
van de twintigste eeuw hebben antropologen als Geertz, Fox en Ellen onderzoek
gedaan naar mens-milieu en mens-natuurrelaties. De geschiedenis van de natuur
en het milueu heeft raakvlakken met veel disciplines en maakt dan ook dankbaar
gebruik van de gegevens uit disciplines als de agrarische, de demografische en
de economische geschiedenis (Boomgaard 1997:1).
Tot voor kort richtte het onderzoek en de ontwikkeling in de
veehouderijsector zich voornamelijk op de productie, waardoor het traditionele
onderzoek van de veehouderij onderverdeeld werd in verschillende disciplines
zoals fokkerij, voeding en gezondheid. De onderdelen van het systeem werden
reductionistisch en relatief los van hun context bestudeerd. De realisering dat
programma’s voor de ontwikkeling van de veehouderijsector hun doel niet
bereikten en de bewustwording van de invloeden van het vee op het milieu
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hebben er voor gezorgd, dat de ontwikkeling van de veehouderij op de
duurzaamheidagenda terecht is gekomen.
De invloed van het concept ‘duurzaamheid’ is het laatste decennium
zowel in nationale als internationale politiek enorm toegenomen. Volgens het
WCED (World Commission on Environment and Trade) is duurzame ontwikkeling:
‘a development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs’. Indirect geeft deze definitie
aan dat duurzame landbouw ecologisch gezond, economisch uitvoerbaar en
sociaal verantwoord moet zijn. De drie essentiële dimensies zijn de ecologische,
de economische en de maatschappelijke (Cornelissen 2003). Tegenwoordig is
het concept duurzaamheid een belangrijk element in de beleidsvoering van de
overheid, in onderzoeksprojecten van universiteiten en instituten, als ook in de
plannen van organisaties en bedrijven. Duurzame landbouw geeft dus de
bezorgdheid aan dat de huidige activiteiten in de landbouwsector wellicht in de
(nabije) toekomst ongewenste effecten tot gevolg kunnen hebben (Cornelissen et
al. 2001). Het multi-dimensionale concept van duurzaamheid vraagt om een
systeembenadering. Dit impliceert dat onderzoek dat gericht is op de productie
van individuele dieren gecombineerd moet worden met onderzoek naar het
systeem waarin geproduceerd wordt (Udo en Cornelissen 1998).
In dit boek wordt Java onderzocht omdat dit eiland gekenmerkt wordt door een
aantal specifieke eigenschappen. Sinds het einde van de negentiende eeuw is de
bevolking van Java explosief gegroeid en de bevolkingsdichtheid is er het hoogst
in vergelijking tot de andere eilanden van de archipel. De enorme bevolkingsgroei
resulteerde in een toenemende druk op het landbouwareaal. Veranderingen in de
agrarische bedrijfssystemen bleven niet uit.
Java is een goed gedocumenteerd eiland, waardoor historisch onderzoek
wordt vergemakkelijkt. Het centrale bestuur en de Gouverneur Generaal van
Nederlands-Indië waren in de koloniale periode op Java gevestigd en de meeste
ambtenaren, waaronder ook de gouvernementsveeartsen, waren op Java
gestationeerd. Ook na 1945/9 zetelde het centrale bestuur met een groot deel van
de bijzondere diensten op Java. De gouvernementsveeartsen en andere
geïnteresseerden hebben een groot aantal publicaties over de veestapel van Java
uitgegeven.
Het EDEN-project
Dit boek werd geschreven in het kader van het EDEN project. EDEN is het
acroniem voor ‘Ecology, Demography and Economy of Nusantara’, een
multidisciplinair onderzoeksproject dat in 1992 van start is gegaan bij het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Het project
bestudeert de relaties tussen de natuurlijke omgeving, de bevolking en de
economie in de geschiedenis van Indonesië. Het project werd opgezet om
invulling te geven aan een aantal bestaande hiaten in de geschiedenis van
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Indonesië, zoals het ontbreken van descriptieve historisch demografische studies
en studies die veranderingen in het landschap beschrijven, en een gebrek aan
empirische analyses van de ecologische relaties tussen mens en omgeving. Dit
boek levert binnen het EDEN-project een bijdrage aan de agrarische
geschiedenis door middel van het bestuderen van de veeteeltgeschiedenis op
Java.

JAVA
Indonesië is gelegen tussen de Indische en de Grote Oceaan. De archipel omvat
meer dan 13.000 eilanden, waarvan ongeveer 1.000 bewoond. Van oost naar
west strekt Indonesië zich over ongeveer 5.100 km uit en van noord naar zuid
bedraagt de afstand circa 1.800 km. Binnen de archipel worden 30 kleinere
eilandengroepen onderscheiden en samengebracht in vier regio’s. De eerste
regio is de groep van de Grote Sunda-eilanden, namelijk Java (inclusief Madura),
Sumatra, Sulawesi en Kalimantan. De tweede regio is de groep van de Kleine
Sunda-eilanden en strekt zich uit van Bali tot Timor (waaronder Sumba). De
Molukken vormt de derde regio en bestaat uit ongeveer 1.000 eilanden. De
laatste regio is Irian Jaya met omringende eilanden (Figuur 1.1). De
eilandenketen van Sumatra tot Timor lijkt Azië met Australië te verbinden, maar
de lijn van Wallace, die tussen Bali en Lombok ligt, scheidt de Aziatische flora en
fauna van Australië.
Java heeft een oppervlak van ongeveer 130.000 km2 (inclusief Madura)
en ligt tussen 105° en 115° oosterlengte en 5° en 10° zuiderbreedte. In het jaar
2000 woonden ruim 120 miljoen mensen op Java met een gemiddelde dichtheid
van 900 mensen per vierkante kilometer. Een kleine 9% van Java bestaat uit bos,
17% van het oppervlak is tegal, 24% is sawah, 18% bestaat uit bomen (tree
crops) en plantages, 13% wordt door dorpen en steden bezet en de overige
gebieden (19%) bestaan uit struiklandschap, tuinen (pekarangan) en water
(Whitten et al. 1997:11).2
Java behoort tot de meest actieve vulkanische gebieden van de wereld. Het
bestaat uit een aaneengesloten keten van vulkanen waarvan er nog enkele actief
zijn, waaronder de Bromo en de Semeru (de hoogste berg van Java, 3676 m) op
Oost-Java. De reeks van vulkanen draagt bij aan de vruchtbaarheid van het
eiland door de vulkanische as en de alluviale bodems. De meest vruchtbare
bodems zijn de berghellingen, de valleien en de rivierbeddingen. Op Java liggen
een groot aantal bergen en vlaktes met een hoogte tussen de 300 en 500 m.
Deze landen zijn minder vruchtbaar dan de hellingen van de vulkanen, maar met
voldoende water zijn ze zeker niet onproductief. Veel stroompjes en rivieren
2

Tegal velden zijn akkers zoals in Nederland. Er zijn op Java drie soorten sawahs, namelijk sawahs
die van regen afhankelijk zijn, sawahs die geïrrigeerd kunnen worden en moerassawahs. De laatste
groep was voor 1940 al zeldzaam (Boomgaard 1999b).
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vinden hun oorsprong op de berghellingen. Op Java stromen de meeste rivieren
naar het noorden en monden uit in de Java Zee.

Figuur 1.1. Indonesië.

Bron: Cribb 2000:3.

Het weer wordt gekenmerkt door seizoenen, een nat (westmoesson) en
een droog (oostmoesson) seizoen. Aan de noord en de noordoostkust zijn
gebieden te vinden waar minder dan 1.500 mm regen per jaar valt. Baluran, het
nationale park in de uiterste noordoost punt, ontvangt minder dan 1.000 mm
regen per jaar. Meer dan 90% van het oppervlak van Java ontvangt meer dan
1.500 mm per jaar. In het algemeen is Oost-Java droger dan West-Java. WestJava heeft een regenwoudklimaat en het overige deel van Java voornamelijk een
savanneklimaat. De temperatuur en de relatieve vochtigheid variëren meer tussen
dag en nacht dan tussen maanden en jaren.

Figuur 1.2. Linguïstische indeling van Java.

Bron: Cribb 2000:33.

Het is gebruikelijk om Java in te delen in een aantal grote gebieden met
gemeenschappelijke linguïstische/ etnische, historische en/ of culturele
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kenmerken. Op Java zijn de drie grootste bevolkingsgroepen de Sundanezen,
voornamelijk woonachtig op West-Java; de Madurezen afkomstig van Madura, die
zich in eerste instantie op Oost-Java vestigden, maar zich in de loop van de
twintigste eeuw ook over de rest van Java en Indonesië verspreidden; en de
Javanen (Figuur 1.2).
Voor de Tweede Wereldoorlog was Java in residenties onderverdeeld. De
residenties waren in regentschappen en de regentschappen in districten
onderverdeeld. Al vóór 1850 werden statistische gegevens opgenomen in het
‘Verslag van het beheer en den staat der Koloniën’ en sinds 1856 werden de
gegevens per residentie gepresenteerd. De grenzen van enkele residenties zijn
sindsdien één of meerdere malen veranderd. Tot aan 1924 werden veel
residenties samengevoegd, maar in 1925 werden enkele residenties weer
zelfstandig. In 1928 werden de provinciegrenzen getrokken en zij vormden nadien
het hoogste niveau van regionaal bestuur (figuur 1.3 en 1.4). De scheiding tussen
Oost- en Midden-Java deelde de residentie Rembang in tweeën (Cribb 2000).

Figuur 1.3. Java ingedeeld in residenties in de periode 1832-1866.

Bron: Cribb 2000:125.

Figuur 1.4. Java ingedeeld in residenties in de periode 1931-1941.

Bron: Cribb 2000:126.
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De kleinste wooneenheden op het platteland worden desa genoemd. In de
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw lagen om de desa heen de
bouwgronden, de weidegronden en de woeste gronden. De bouwgronden worden
onderscheiden in sawahs, gaga (droog rijstveld) en tegal (Boomgaard 1980).3 Na
de Tweede Wereldoorlog bestonden de weidegronden en de woeste gronden zo
goed als niet meer.
In 1900 beschikte ongeveer 70% van de grondbezitters over minder dan één
bouw grond (7.096 m2) en vermoedelijk waren de erven hier niet bij inbegrepen.
Boeren in het bezit van landbouwareaal in het hoogland hadden een groter areaal
nodig om eenzelfde opbrengst te behalen dan boeren in het bezit van geïrrigeerde
rijstvelden. De ontginning van het hoogland is een reden dat het gemiddelde
areaal aan het begin van de negentiende eeuw toenam (tabel 1.1). Het aantal
landbezitters was in 1895 3,0 miljoen en steeg tot 9,1 miljoen in 1940. Tegen het
einde van de koloniale periode bereikte de uitbreiding van het landbouwareaal in
de lager gelegen streken een grens van wat er nog aan land ontgonnen kon
worden. Vanaf dat moment werden de boeren gedwongen tot intensivering van
het land (Boomgaard 1999b).
In 1850 was 1,3 miljoen ha in gebruik voor de bevolkingslandbouw en
was in 1900 gestegen tot bijna 3 miljoen ha, waarvan 2 miljoen ha sawah. In 1940
was er bijna 8 miljoen ha grond in gebruik voor de bevolkingslandbouw en 1,3
miljoen voor de ondernemingslandbouw. Van het totale areaal beschikbaar voor
de bevolkingslandbouw bestond bijna 3,4 miljoen ha uit sawah, dit was ruim 40%.
In vergelijking met de negentiende eeuw was het percentage sawahgrond flink
gezakt. Het Javaanse boerenbedrijf aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog was kleinschalig en versnipperd. De landrenteplichtige
grondbezitter beschikte gemiddeld over 0,84 ha grond. Een halve ha hiervan was
droge grond en ongeveer 0,35 ha sawah. Gemiddeld bestond het kleinbedrijf uit
2,6 percelen. De agrarische bedrijven waar landbouw de hoofdactiviteit was,
waren in het bezit van meer land (Boomgaard en Van Zanden 1990, Boomgaard
1999b).
In 1960 werd de nieuwe Agrarische Wet van kracht, waarin het landbezit
werd gedefinieerd en de oprichting van een landregister werd georganiseerd. Er
werden beperkingen gelegd op het aantal hectare geïrrigeerd land en bergarealen
dat per persoon in bezit mocht zijn. Als het bezit kleiner was dan twee ha mochten
de landbezitters hun land niet overdragen, tenzij het gehele oppervlak werd
verkocht. Twee ha was relatief groot gezien het feit dat het gemiddelde oppervlak
in bezit per persoon 0,72 bedroeg (tabel 1.1). Bezitters van meer dan twee ha
moesten land afstaan, waarvoor ze werden betaald. Er vond veel vertraging in de
uitvoering plaats. Aan het begin van de rurale onrusten in 1965 was 454.966 ha
gedistribueerd onder 568.862 mensen. In 1969 was slechts een klein deel van het
3

Gaga wordt ook humateelt genoemd en betekent roofbouw of zwerflandbouw. Dit zijn velden die niet
permanent werden bebouw (Boomgaard 1980).
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totale areaal herverdeeld. Het herverdeelde land was voornamelijk Particulier
Land en plantages die via erfpacht nog in buitenlandse handen waren (Van der
Eng 1996:148).
In 2001 was er nog 8,3 miljoen ha grond in gebruik voor de
bevolkingslandbouw.4 Op Java beschikte 69,8% van de agrarische huishoudens
over een landoppervlak kleiner dan 0,5 ha. In 1983 bedroeg het areaal van de
landbouwers gemiddeld nog maar 0,67 ha en in 1993 was dit zelfs gedaald tot
0,47 ha. In werkelijkheid beschikte het merendeel van de landbezitters zelfs over
een veel kleiner stukje land, waardoor de term ‘marginaal’ of ‘bijna landloos’
agrarisch bedrijf een betere omschrijving zou zijn dan klein landbouwbedrijf. Net
iets meer dan de helft van het totale landbouwareaal was in 1983 in handen van
11% van de landbezitters. Dus, de bijna landlozen domineerden numeriek, maar
het grootste deel van de agrarische productie was afkomstig van 11% van de
landbezitters die over een areaal groter dan 1 ha beschikten, een bedrijf dat onder
de huidige Javaanse omstandigheden zelfs een groot bedrijf genoemd kan
worden (White 1991:25, Sensus 1993).

Tabel 1.1. Het gemiddelde areaal (in ha) van de grondbezitters en het aantal
landbezitters (in miljoenen) op Java tussen 1895 en 1983.
West-Java
Midden-Java
Oost-Java
Java
Aantal
landbezitters

1895
1,05
1,42
1,69
1,44

1905
1,47
1,46
1,60
1,55

3,0

3,4

1923
1,27
1,00
1,11
1,10

1925

1930

5,9

6,7

1933
0,98
0,87
0,95
0,93

1940
0,90
0,72
0,87
0,84

1963
0,70
0,68
0,76
0,72

1983
0,69
0,66
0,66
0,67

9,1

Bron: Van der Eng 1996:144-6.

DE GESCHIEDENIS VAN JAVA
Een belangrijke gebeurtenis in de agrarische geschiedenis van Java is de
invoering van het Cultuur Stelsel, waarmee in 1830 werd begonnen. De invoering
van dit stelsel had enorme gevolgen voor de samenleving. De bevolking moest in
plaats van belasting betalen verplicht producten (vooral suiker, koffie en indigo)
telen voor de Europese markt. Deze producten werden tegen vaste prijzen door
het Gouvernement afgenomen. Koffie en suikerriet waren de belangrijkste
producten. In 1864 werd op Java de gedwongen teelt van peper en in 1865 van
thee en indigo afgeschaft. Aldus kwam er tussen 1830 en 1880 een grote stroom
van producten naar Nederland op gang, waardoor veel geld in de staatskas
belandde.

4

Van de 8,3 miljoen ha grond is 1,8 miljoen ha in gebruik als erf, 3,1 miljoen ha voor de droge
landbouw, 3,3 miljoen ha als sawah en 0,1 als weiland en land dat op het moment van de telling niet
werd gebruikt (Biro Pusat Statistik 2002:148-9).

9

Hoofdstuk 1

De invoering van het Cultuur Stelsel heeft bijgedragen aan de
communalisering van de landbouwgronden. Tot ver in de jaren vijftig van de
negentiende eeuw hebben de residenten zich actief ingezet voor een ‘goede’
verdeling van de gronden. De communalisering deed zich vooral voor op MiddenJava. Maar tussen 1865 en 1900 werd de communalisering ten dele
teruggedraaid. Het individueel bezit in de bouwgrond steeg van 47% in 1882 naar
64% in 1907 (Boomgaard 1980:44).
Onder invloed van politieke liberale krachten werd in 1870 in de
‘Agrarische Wet’ het Cultuur Stelsel voor exportgewassen officieel afgeschaft.
Voor de suikercultures werd dit afzonderlijk geregeld in de ‘Suikerwet’ van 1870.
De Suikerwet bepaalde dat het Gouvernement zich geleidelijk uit de suikercultuur
zou terugtrekken, zodat de gedwongen suikercultuur in 1891 verleden tijd zou
zijn. In 1878 werd begonnen met de afschaffing van de verplichte teelt van koffie
en suikerriet, al was in 1870 de principebeslissing gevallen om het Cultuur Stelsel
te beëindigen. De Agrarische Wet hield in dat woeste gronden voor 75 jaar aan
particulieren in erfpacht konden worden uitgegeven, terwijl tevens de mogelijkheid
werd gecreëerd dat Javanen de door hen gebruikte dorpsgronden in eigendom
konden krijgen die dan onder toezicht van het bestuur aan Europeanen kon
worden verhuurd. De conclusie kan zijn dat het Cultuur Stelsel niet alleen de
Javaanse economie verder heeft ontsloten voor het wereldverkeer, maar dat het
ook de lokale bedrijvigheid heeft gestimuleerd en de welvaart van bepaalde
groepen in de Javaanse samenleving heeft doen toenemen, maar tegelijkertijd
was er sprake van gedeelde armoede in de Javaanse samenleving (Van den Doel
1996:97-8, Leidelmeijer 1997:29).
De periode tussen 1875 en 1895 wordt gekenmerkt door de agrarische
werelddepressie. In deze periode stagneerde de export. In 1875 daalden de
marktprijzen in de wereldhandel. Java had bovendien te kampen met interne
problemen in de agrarische sector, namelijk de koffiebladziekte en de serehziekte in de suikerrietcultuur. In 1883 werden voor het eerst de gevolgen van de
ziekte in de koffie duidelijk en dit resulteerde in een dalende oogst tot 1924. De
sereh leidde tot een daling in de suikerproductie in de periodes 1878-1880 en
1885-1889 (Boomgaard 2002b:9).
Aan het begin van de twintigste eeuw onderging de Nederlandse koloniale politiek
grote veranderingen. Op 17 september 1901 sprak koningin Wilhelmina de
troonrede uit waarin werd toegezegd dat een uitgebreid onderzoek zou worden
ingesteld naar de oorzaken van de verslechterende economische situatie op Java
en Madura. In 1902 werd het ‘Mindere Welvaartsonderzoek’ aan een commissie
opgedragen.5 Het onderzoek had zowel een humanitaire als een economische
doelstelling. Indonesië was een potentiële markt voor veel bedrijven, maar
daarvoor was een verhoging van de levensstandaard van de bevolking
5

In het onderzoek naar de oorzaken van de verslechterende economische situatie werd armoede
‘mindere welvaart’ genoemd.
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noodzakelijk. Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste oorzaak van de
verarming van de Javaan de enorme bevolkingsgroei was, waarmee de toename
van de economische bedrijvigheid en voedselproductie geen gelijke tred hield.
Ondanks de groei van de industrieën zoals rubber en aardolie, bleef
Indonesië voornamelijk een producent van tropische landbouwproducten en was
het op de wereldmarkt een belangrijke leverancier van kapok, peper, koffie, thee,
rubber, kopra en suiker. Thee en suiker waren voornamelijk van Java afkomstig.
Tussen 1900 en 1930 steeg de suikerproductie met factor 4 en de theeproductie
bijna 11 maal. De economische crisis van de jaren dertig had een desastreus
effect op de agrarische productie. De koffie-export daalde met 70% en ook de
suikerexport nam razendsnel af (Ricklefs 1993:162).
Tot aan de Japanse bezetting op 10 januari 1942 herstelde de
Indonesische economie zich nooit volledig. Gedurende de oorlog besloot Japan
de Javaanse suikercultuur af te bouwen, omdat Japan voldoende suiker
produceerde. De suikerproductie nam hierdoor verder af van 1,3 miljoen ton in
1942 tot slechts 84.000 ton in 1945. Ook de sawahrijstteelt leed verliezen tijdens
de oorlog, maar bleef redelijk overeind door de gedwongen leveranties van rijst
aan de Japanse bezettingsmacht en later aan de Nederlandse en Indonesische
troepen (Holtzappel 1980:279).
Tijdens de oorlog werden veel van de in erfpacht uitgegeven particuliere
landerijen, waarop vaak koffie en suikerriet werd geteeld, gesloten en kregen een
andere bestemming. Op veel van deze landbouwondernemingen moest de
bevolking verplicht voedselgewassen voor de lokale markt verbouwen. De
voedsellandbouw had zwaar te lijden van de vleesleveranties aan de
bezettingsmacht; ongeveer de helft van de totale hoeveelheid trekdieren van de
boeren op Java bleek na de Japanse capitulatie geslacht. Hierdoor werd het
onmogelijk om alle landbouwgrond te bewerken. Het productiviteitsverlies in de
droge voedsellandbouw, waarvan het grootste deel tot de tegal-landbouw
behoorde, werd in 1950 op 40 tot 50 procent van de vooroorlogse situatie geschat
(Statistische 1947, Holtzappel 1980: 279).
Sukarno verklaarde op 17 augustus 1945 de Indonesische
onafhankelijkheid en op 27 december 1949 werd Indonesië officieel onafhankelijk
van Nederland. Het herstel van de Indonesische export verliep langzaam en nietIndonesische belanghebbenden hadden een groot aandeel in de economie, zoals
Shell, Caltex, KPM en het internationale bankwezen. In 1945 beloofde Sukarno
agrarische hervorming, maar de Agrarische Wet werd pas in 1960 bekrachtigd.
Een herverdeling van het land moest er voor zorgen dat het toenemende aantal
landlozen een kans kreeg om land te verkrijgen. Westerse plantages
occupeerden ongeveer 735.000 ha land, dat voornamelijk in de hooglanden was
gelegen. De herverdeling van het plantageland werd een non-issue nadat het
leger de leiding in 1957 had overgenomen. Veel boeren werden verdreven van
het land dat zij in de periode 1940-1950 illegaal in gebruik hadden genomen.
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Reeds in de koloniale periode was de landverdeling een complex
probleem. Er ontstonden voortdurend twisten tussen de verschillende
rechtssystemen waardoor er grote onzekerheid bij de landgebruikers bestond. Het
unificeren van de wet in de Agrarische Wet moest een einde brengen aan het
pluralistisch rechtssysteem met betrekking tot de verdeling van het land. De
uitvoering van de Agrarische Wet was een lang en lastig proces waarin de
beoogde doelstellingen niet werden behaald. Door de transformatie van een
pluralistisch naar en een uniform rechtssysteem ontstonden grote onzekerheden
en conflicten. De uiteindelijke toekenning van land hing af van bureaucratisch
goeddunken.
De inflatie ingezet in de oorlog zette na de oorlog door. In de jaren vijftig
was de geldontwaarding enorm. Tijdens de crisis van 1957 zette Sukarno de
eerste stappen naar de ‘geleide democratie’. Deze werd vanaf juli 1959
geïmplementeerd, maar in 1965 was een economisch gezond systeem nog niet
bereikt. De productie steeg zeer langzaam, de export en de import stokten en een
hyperinflatie van meer dan 600% verlamde de economie. Het ineenstorten van de
economie werd gevolgd door een strijd om de macht tussen het leger en de Partai
Komunis Indonesia (PKI, de Indonesische communistische partij).
De langzame maar gestage stijging van de productie per hectare tot
boven het niveau van 1940 was het gevolg van intensivering van de rijstteelt en
de daarmee gepaard gaande zorg voor de grond, de irrigatiewerken en het
gewas. In de jaren zestig volgde een forse daling van het ingezaaide areaal voor
de tweede rijstoogst tot beneden het niveau van 1940. De daling had te maken
met de malaise in de suikerindustrie van de jaren zestig en de toenemende
inflatie. Bovendien traden in het begin van de jaren zestig door plagen en ziektes
oogstmislukkingen op. Na 1968 volgde een schokkerig herstel (Holtzappel 1980).
In oktober 1965 begon het geweld tegen aanhangers van de PKI. Grote
moordpartijen vonden plaats. Suharto kwam aan de macht en koos voor een
kapitalistische inrichting van de maatschappij. Veel moeite werd gestoken in het
stabiliseren van de economie en de inflatie, waardoor in 1967 de inflatie
inderdaad werd teruggebracht. Veel van de economische ontwikkelingen waren in
handen van buitenlanders. De groei van de Indonesische industrieën was gering.
De nieuwe buitenlandse politiek was gericht op het verkrijgen van Westerse
economische hulp en in 1966 sloot Indonesië zich opnieuw aan bij de Verenigde
Naties (VN) en kondigde het aan weer lid te worden van het IMF.
Het herstel van de tweede rijstoogst was het gevolg van een aantal
grootscheepse stimuleringsprogramma’s voor de rijstteelt. In de jaren zeventig
vond uitbreiding van het irrigatiesysteem plaats, terwijl in de periode tussen 1920
en 1970 de aanleg hiervan stil had gestaan. Tevens werd in de daartoe door de
gewestelijke regeringen aangewezen sawahgebieden gepoogd om de
sawahboeren ertoe over te halen nieuw ontwikkelde rijstvariëteiten te planten die
een hoge opbrengst beloofden. De resultaten van het programma waren tot aan
het begin van de jaren zeventig bedroevend. Daarna boekte de sawahrijstteelt als
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gevolg van de Groene Revolutie groot succes. Daarentegen kwam de droge
voedsellandbouw de catastrofe van de Japanse bezetting en de daarop volgende
Vrijheidsstrijd lange tijd niet te boven. De productie van maïs stagneerde en de
productie van cassave en bataten bleef ver onder het niveau van 1940. De
suikerindustrie heeft zich nooit meer hersteld (Holtzappel 1980).
Het Indonesische hergroenings programma (Penghijauan) stond in de
jaren 70 onder supervisie en management van het Ministerie van Bosbouw. In
deze periode betekende de Penghijauan dat er meer één- en meerjarige
gewassen aangeplant dienden te worden, waarvoor de Koperasi Unit Desa (KUD)
de zaden verstrekte, die in eerste instantie gratis werden aangeboden.6 De
hoofddoelen waren een verhoging van de hoeveelheid veevoer voor de veestapel
en de bescherming van de bodem. De overheid trachtte gewassen aan te planten
die de bodem zou beschermen tegen erosie als gevolg van o.a. de invloeden van
water en wind.

Grafiek 1.1. Percentage van de beroepsbevolking verdeeld over de sectoren
landbouw, industrie, handel, dienstverlening en overig in Indonesië.
100

80

60

40

20

0
1961

1971
Landbouw

1980
Industrie

Handel

1985
Dienstverlening

2000

Overig

Bron: White 1991:24, Biro Pusat Statistik 2000:35.

De ongelijke verdeling van het landbouwareaal - begin jaren 80 was meer dan
50% van het land in handen van 11% van de agrariërs - resulteerde in een scheve
verdeling van de agrarische inkomens. Verscheidene grote en kleine studies
hebben uitgewezen dat de periode van relatief snelle groei in de agrarische
6

De Koperasi Unit Desa (KUD) is een economische organisatie in het dorp waar de kleine boer o.a.
krediet kan krijgen, zaden kan kopen etc.
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productie heeft bijgedragen tot een toename van deze ongelijkheid. Hoewel het
inkomen in de landbouw in Indonesië is toegenomen, behoort deze nog steeds tot
de laagste in Azië (White 1991:26). Volgens de statistieken werkte in het jaar
2000 38% van de bevolking boven de 15 jaar in de agrarische sector (grafiek 1.1).
Niettemin haalde een groot deel van de huishoudens een deel van hun inkomen
uit banen buiten het bedrijf.
Onder Suharto herstelde de Indonesische economie zich van de crisis van de
jaren zestig wat resulteerde in economische groei en politieke stabiliteit. Het
Suharto tijdperk was gericht op economische groei en kan in drie verschillende
fases worden ingedeeld. De periode van 1966 tot en met 1973 is een
stabiliserende, rehabiliterende en economisch herstellende periode. De periode
van 1974 tot en met 1982 werd gekarakteriseerd door een grote economische
groei en een stijgend bruto binnenlands product (BBP) van 7,7% per jaar. Deze
groei was het gevolg van de bloeiende oliehandel met name in 1973/74 en
1978/79. Bovendien nam vanaf het midden van de jaren 70 de inmenging van de
overheid in de economie middels interventies toe. Het was ook in deze periode
dat de overheid de import reduceerde en de eigen industrie en de binnenlandse
handel stimuleerde. De derde periode vangt aan in 1983, wanneer de olieprijzen
beginnen te dalen. De post-olie hausse werd gekarakteriseerd door vergaande
deregulerende maatregelen die waren gericht op een maximale reïntegratie in de
wereldeconomie. De overheid stimuleerde de export en eind jaren 80 begin jaren
90 moedigde de overheid buitenlandse investeerders aan door de restricties die in
1974 waren geïntroduceerd, ongedaan te maken. Echter, de binnenlandse handel
bleef sterk gereguleerd en de landbouw in het bijzonder. Het BBP groeide tussen
1988 en 1996 gemiddeld 8% per jaar. Deze groei was zeer indrukwekkend omdat
zij zonder de opbrengst van de oliehandel werd bereikt (Thee Kian Wie 2002:20215).
Desondanks kon Suharto Indonesië niet behoeden voor de Aziatische
financiële crisis, die zijn oorsprong vond in Juli 1997 in Thailand. In augustus van
dat jaar kwam Indonesië opnieuw in een economische crisis terecht. De waarde
van de Rupiah daalde dramatisch en dat had sociale onrust tot gevolg.
Economische instabiliteit en wijdverbreide ontevredenheid van de bevolking
leidde tot het aftreden van Suharto in 1998. Indonesië is tot op de dag van
vandaag deze crisis nog niet te boven gekomen.
De bevolkingsgroei en de groei van de veestapel
De bevolkingsgroei van Java bedroeg tussen 1800 en 1850 1,25% en tussen
1850 en 1900 1,60%. De hogere bevolkingsgroei na 1850 was het resultaat van
een lager sterftecijfer als gevolg van structurele ontwikkelingen zoals vaccinatie.
In 1850 telde Java 9,5 miljoen inwoners en in 2000 was het aantal gestegen tot
120 miljoen (grafiek 1.3). In de periode 1880-1940 was de bevolkingsgroei relatief
hoog, maar deze daalde gedurende de Tweede Wereldoorlog, waardoor de groei
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in de periode 1940-1955 lager was. Daarna kwam de bevolkingsgroei weer op
gang tot 1980. De vruchtbaarheid daalde van 6,4 kinderen in 1960 tot 5,6 in 19671970 en in 1995-1997 was dit getal gedaald tot 2,78. Vanaf 1968 gingen stellen
met behulp van anticonceptie tot kleinere gezinnen over (Boomgaard 1989,
Niehof en Lubis 2003:249, Sarwono 2003).
De groei van de grootveestapel was het grootst tussen 1837-1900 en nam in deze
periode met bijna 200% toe. Ook in de twintigste eeuw groeide de grootveestapel,
maar beduidend minder snel. In grafiek 1.3 en tabel 1.2 zijn enkele uitschieters
naar boven waar te nemen in de groei van de grootveestapel voor de periode
1955-1970. Het jaar 1960 is extra opvallend omdat dit het hoogste aantal
weergeeft ooit bereikt in de geschiedenis. Het is zeer waarschijnlijk dat de
getallen uit de jaren 60 te hoog zijn, gezien het feit dat ze buiten de lijn die door
de punten te trekken is, vallen. Het is dan ook aannemelijker dat in genoemde
periode het aantal stuks grootvee afnam met 10%. Eigenlijk zette de daling al in,
in de crisis van de jaren 30. Na de oorlog tot aan het jaar 2000 groeide de
grootveestapel met 8% als gevolg van de groei in de periode tussen 1970 en
2000, die 20% bedroeg (grafiek 1.3 en tabel 1.2). Uit grafiek 1.4 is af te lezen dat
het aantal stuks van de kleinveestapel sterker schommelt dan van de
grootveestapel. De kleinveestapel groeide tussen 1920 en 1940 met 249% en

Grafiek 1.2. De bevolkingsgroei van Java 1835-2000 (x 1.000.000).
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Bron: Boomgaard en Gooszen 1991, Biro Pusat Statistik 1957-1963 en 1976-2002.

tussen 1940 en 2000 met 83%. Vóór 1920 was de omvang van de kleinveestapel
zeer beperkt (Roorda van Eysinga 1838). Ook bij de kleinveestapel was de groei
minimaal in de periode 1940-1970, namelijk slechts 5% (grafiek 1.4 en tabel 1.3).
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De beperkte groei van de veestapel in de periode 1940-1970 is het gevolg van de
Tweede Wereldoorlog en de onrustige periode erna (onafhankelijkheidsstrijd en
de tijd van de PKI).

Tabel 1.2. Het groot- en kleinveebestand, het aantal stuks groot- en kleinvee en
het totaal aantal stuks vee per hoofd van de rurale bevolking als ook het aantal
stuks groot- en kleinvee uitgedrukt in L.U. per hoofd van de rurale bevolking.
Jaartal

Grootvee

Grootvee
p.p.

1837

1.608.109

0,21

0,16

1850

2.320.585

0,26

0,19

1860

2.995.370

0,25

0,19

1870

4.149.400

0,27

0,20

1880

4.560.995

0,24

0,18

1890

5.375.705

0,24

0,18

Kleinvee

Kleinvee
p.p.

Totaal
p.p.

L.U.
p.p.1

1900

4.754.347

0,18

1920

5.315.553

0,16

2.033.833

0,06

0,22

0,12

0,13

1925

5.848.536

0,18

2.743.088

0,08

0,26

0,13

1935

5.675.117

1940

5.612.104

0,13

7.107.392

3.812.784
0,17

0,30

0,11

1956

6.090.000

0,12

8.091.000

0,16

0,28

0,10

1960

6.321.000

0,12

9.518.000

0,18

0,30

0,10

1970

5.056.000

0,08

1975

4.860.116

0,07

11.789.304

0,18

0,25

0,06

1985

5.488.200

0,07

10.530.400

0,14

0,21

0,06

1990

5.860.500

0,08

12.377.500

0,17

0,25

0,07

1995

6.259.400

0,08

14.137.600

0,19

0,27

0,07

2000

6.051.000

0,09

13.009.300

0,19

0,28

0,08

1 Voor de jaren 1837 tot en met 1900 is de L.U. p.p. wat te laag, omdat de kleinveestapel nog niet
werd geteld. Omdat de kleinveestapel in die periode zeer klein was, verschillen de gegeven getallen
nauwelijks van de werkelijkheid.

Het aantal stuks grootvee per hoofd van de rurale bevolking schommelde
tot aan 1890 rond 0,24 (tabel 1.2). Daarna daalde deze waarde tot aan 1985. Na
1985 is een lichte stijging waar te nemen in het aantal stuks grootvee per hoofd
van de rurale bevolking. Sinds 1920 groeide de kleinveestapel zo sterk dat de
bevolkingsgroei werd overschreden. Het aantal stuks kleinvee per hoofd van de
bevolking steeg van 0,06 tot 0,19. Dankzij de groei van de kleinveestapel bleef
het aantal stuks vee per hoofd van de rurale bevolking tussen 1925 en 2000
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ongeveer stationair. Echter, wanneer wordt gerekend met de waarde ‘Livestock
Unit’ (L.U.) dan is het aantal dieren per hoofd van de rurale bevolking gedaald
(tabel 1.3).7
De eerste officiële telling van de veestapel had plaats in 1880. In vergelijking tot
de telling van de bevolking, die over het algemeen werd onderschat, bleek dat de
sterkte van de veestapel tot 1880 was overschat. Vooral de paarden- en
buffelstapel waren overschat. Dat het stuks grootvee hoger werd opgegeven dan
de werkelijkheid was waarschijnlijk het gevolg van het
feit te willen voldoen aan de aansporingen van het Gouvernement, dat door
middel van fokkerij de toename van de veestapel wilde stimuleren (Van Kesteren
1880:869-70, Ballot 1897:22, Leon 1901, Schat 1905b). Na 1900 nam de
betrouwbaarheid van de cijfers geleidelijk toe. Helaas werd de regelmatige telling
door de Tweede Wereldoorlog onderbroken en na de onafhankelijk onnauwkeurig
en onregelmatig voortgezet. De jaren volgend op de Tweede Wereldoorlog waren
politiek gezien onstabiele jaren, waardoor aan de nauwkeurigheid van de getallen
getwijfeld kan worden. De gepresenteerde getallen in dit boek zijn niet
gecorrigeerd voor over- en onderschattingen. Daarvoor is een veel
gedetailleerdere studie van de getallen nodig.

Grafiek 1.3. Aantal stuks grootvee 1835-2000 (x 1.000.000).
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1924-1930, Indisch Verslag 1931-1941, Biro Pusat Statistik 1957-1963 en 1976-2002.

7

Perkins (1986) standaardiseerde 1 Livestock Unit op 250 kg levend gewicht. De conversie voor
rundvee bedroeg 0,7, voor de buffel 0,8 en voor geiten en schapen 0,065. Voor de berekening in tabel
1.3 werd voor paarden een conversie van 0,6 en voor varkens 0,065 aangehouden.
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Grafiek 1.4. Aantal stuks kleinvee 1835-2000 (x 1.000.000).
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1957-1963 en 1976-2002.

VRAAGSTELLING
Het grootveebestand van Java bestaat uit de buffel, het paard, de banteng en het
rund. De kleinveestapel biedt een grotere verscheidenheid aan dieren, namelijk
konijnen, kippen en andere vogelsoorten, schapen, geiten en varkens. Dit boek
wordt begrensd door ten eerste het onderzoek te beperken tot het eiland Java en
ten tweede door de keuze van de te betrekken diersoorten en -rassen. In dit boek
zal uitsluitend de grootveestapel en het belangrijkste deel van de kleinveestapel,
namelijk de schapen en geiten, nader worden bekeken.
Dit onderzoek bestudeert de ecologische, de economische, de politieke, de
sociale en de culturele aspecten verbonden aan de veehouderij op Java in een
historisch perspectief. Sinds 1850 is de natuurlijke omgeving van Java sterk
veranderd. Enkele delen van Java werden bestemd tot Nationale Parken, andere
delen werden ontbost en in gebruik genomen door de landbouw of opgeslurpt
door de uitbreidende steden. De bevolking groeide en zo ook de groot- en de
kleinveestapel. De agrarische systemen veranderden eveneens. De productie per
oppervlakte-eenheid steeg, de technologische ontwikkelingen veranderden het
productieproces en hadden tevens invloed op de kwantiteit. Ook op politiek
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niveau heeft Java veel veranderingen doorgemaakt. In al deze ontwikkelingen is
de veestapel meeveranderd.

Het voornaamste doel is het beschrijven van de
geschiedenis van de veehouderij op Java. Hierbij zijn de
belangrijkste vragen wat de drijvende krachten achter de
veranderingen in de Javaanse veehouderij zijn en of de
geschiedenis van de veehouderij een bijdrage kan
leveren aan het vinden van antwoorden op
contemporaine vraagstukken in de Javaanse veehouderij.
Enkele voorbeelden van contemporaine vraagstukken zijn of de landbouwsector
zich moet specialiseren, verbreden of intensiveren en hoe een groeiende maar
duurzame veehouderij tot stand kan komen die zowel economisch, ecologisch als
sociaal verantwoord is. Belangrijk in de geschiedenis van de veehouderij was de
oprichting van de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst (BVD). Wat was de
bijdrage van de BVD aan de (economische) ontwikkeling van Java?
Tijdens het onderzoek vielen de fenotypische veranderingen die de veestapel
heeft ondergaan in de betrekkelijk korte periode van 150 jaar als eerste op.
Paarden-, rundvee-, schapen- en geitenrassen ontstonden en verdwenen, door
vee te importeren, te exporteren en te kruisen. In het kader van het biodiversiteitsvraagstuk, de duurzaamheid van de agrarische productiesystemen en het inzetten
van rassen met specifieke eigenschappen en karakteristieken in de verschillende
sectoren zoals de landbouw en industrie, is het belangrijk om de genenpool van
de landbouwhuisdieren op Java te inventariseren en vast te leggen (hoofdstuk 2).
De overheid tracht door middel van beleidsvoering op de verschillende
bestuurlijke niveaus de regie van de veefokkerij en de veehouderij in handen te
houden. In de koloniale periode waren het voornamelijk de veeartsen die
informatie over de veestapel verzamelden waarop vervolgens het beleid kon
worden gebaseerd. Kennis was nodig om de ‘nationale rijkdom’ te beschermen.
Wat was het gevoerde beleid, werden de boogde doestellingen gehaald en hoe
werd kennis tussen de gouvernementsveeartsen, de overheid en de veehouder
uitgewisseld (hoofdstuk 3 en 5)?
De omgeving bepaalt de setting waarin het vee moet opereren als ware
het het decor van een toneelstuk. De veestapel is ontvankelijk voor de
omgevingsfactoren waarin zij wordt gehuisvest. Veranderingen in de omgeving
van het vee kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de
diergezondheid. Drie belangrijke aspecten die bijdragen aan de gezondheid van
de veestapel zijn de beschikbaarheid van veevoer en het heersen van en de
vatbaarheid voor ziektes. Door optimalisering van de voerstrategieën en de
ziektepreventie kan de veehouder zijn productie verhogen en risico’s, zoals sterfte
van zijn vee, minimaliseren. Een economisch gezonde veestapel is niet alleen in
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het individuele belang van de boer maar ook van algemeen belang, aangezien de
economische gezondheid en groei van Java mede wordt bepaald door een
gezonde veestapel (hoofdstuk 4).
De vier groeperingen kunnen verschillende doelen nastreven. Door
middel van goed management probeert de veehouder binnen de gestelde
grenzen, variërend van politieke belemmeringen tot natuurlijke begrenzingen, de
factoren die zijn optimale bedrijfsvoering negatief beïnvloeden zoveel mogelijk te
onderdrukken. Tegelijkertijd zal hij binnen dezelfde grenzen trachten om de
factoren die zijn optimale bedrijfsvoering positief beïnvloeden te optimaliseren.
Het uiteindelijke doel is minimaal om het voortbestaan van zijn huishouden te
verzekeren. Door goed om te gaan met de regelgeving en het marktmechanisme
zal de veehouder streven naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering
(hoofdstuk 5).
Het veldwerk verschaft inzicht in de literatuur en vult haar aan. De
tekortkomingen van de literatuur liggen besloten in het feit dat zij voornamelijk de
zienswijze van de veeartsen en de beleidsmakers weergeeft. De meerwaarde van
het veldwerk is dat het de ideeën, de percepties en de visies van de boeren op de
ontwikkeling van rurale gebieden en hun eigen huishouden weergeeft. Vragen
zoals waarom hield de boer vee, wat was de bijdrage van het vee aan de
ontwikkeling van het dorp en van individuele families, wat zijn de beslissende
factoren als het gaat om keuzes tussen type vee, grond en gewas en de relaties
tussen deze drie factoren onderling worden in hoofdstuk 6 beantwoord.

BRONNENMATERIAAL
Deze studie is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in de periode 1999-2003.
Belangrijke bronnen waren het Nationaal Archief (NA) in Den Haag en het
Nationale Archief van Indonesië (Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI) in
Jakarta. Het archiefmateriaal had voornamelijk betrekking op de periode vóór de
Tweede Wereldoorlog. In het NA werd materiaal gevonden in de mailrapporten
(MR) en in de archieven van de Commissie Umbgrove. Op het ANRI bevinden
zich de bijlagen op de Gouvernementsbesluiten. In deze bijlage communiceerden
de veeartsen en andere betrokkenen over de onderwerpen die in de wet zouden
worden opgenomen. In vergelijking tot de publicaties die in tijdschriften
verschenen, gaf de briefwisseling een redelijk inzicht in de denkwijze van de
toenmalige veeartsen en leverde zij veel achtergrondinformatie. In het ANRI werd
ook het archief van cultures (Arsip Perkebunan) geraadpleegd. Tijdens het
veldwerkonderzoek werden de archieven op een lager administratief niveau
bezocht. Over het algemeen waren de stukken gevonden in het archief op het
kabupaten (regentschap) niveau niet zo oud. De archieven op kecamatan(district) en dorpsniveau waren doorgaans niet ouder dan 20 jaar. Deze
materialen verkeerden door de klimatologische omstandigheden merendeels in
een slechte staat.
20

Inleiding

Met de oprichting van de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst in 1853
werden in Nederland opgeleide veeartsen in Indonesië gestationeerd. Met de
uitgifte van het veeartsenijkundige blad, waarvan het eerste in 1886 verscheen,
kwam een grote informatiestroom op gang. Het waren voornamelijk de in
Indonesië werkende veeartsen die in dit tijdschrift publiceerden. Vier veeartsen in
het bijzonder, ’t Hoen, J. Merkens, C.A. Penning en B. Vrijburg leverden veel
artikelen en boeken af.
De periode na de Tweede Wereldoorlog werd onderzocht met behulp van
de literatuur aanwezig in Nederlandse bibliotheken. De meest uitgebreide
verzameling werd gevonden in de bibliotheek van het KITLV in Leiden. De
bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam bood
interessante tijdschriften voor de periode 1950-1960. De bibliotheek van de
Universiteit van Utrecht had specifieke informatie over dierziektes en Wageningen
Universiteit leverde informatie over ecologische vraagstukken en problemen rond
de dierlijke productiesystemen.
Voor alle geschreven bronnen geldt uiteraard, dat ze een eigen optiek
hebben gekleurd door de tijd en de visie van de schrijver. De subjectiviteit van het
hoofdstuk waarin het veldwerk wordt behandeld is groot, omdat de informatie
berust op de percepties en ervaringen van de dorpsbewoners en ook omdat de
auteur een vertaalslag maakt en een eigen uitleg geeft aan de losse verhalen en
deze samenvoegt tot één geheel.
Vanaf begin juni tot en met december 2000 en vanaf begin oktober 2001 tot en
met februari 2002 werd op Oost-Java veldwerk verricht. Er is voor Oost-Java
gekozen, omdat een groot deel van het landareaal pas in de negentiende eeuw
werd ontgonnen. Hierdoor kon de volledige ontwikkeling van de gekozen dorpen
in kaart gebracht worden. Een andere belangrijke factor was dat de ‘Universitas
Brawijaya’ met de veeteeltkundige faculteit (Facultas Peternakan) in Malang is
gesitueerd, waardoor samenwerking en kennisuitwisseling werd vergemakkelijkt.
Bij het eerste bezoek aan Oost-Java werden twee dorpen gekozen op basis van
de kaarten van Perkins et al. (1986), waarop belangrijke variabelen zoals
regenval, landgebruik, bevolkingsdichtheid, rundvee- en buffeldichtheid staan
afgebeeld. Dit zijn Tawangagung en Sumberkerto in het zuiden van Oost-Java in
kabupaten Malang. Al gauw bleek dat beide dorpen koffie- en sinds het begin van
de twintigste eeuw ook rubber verbouwden. De overeenkomsten in de
geschiedenis was de reden een derde dorp in het onderzoek te betrekken. Omdat
Sumberkerto en Tawangagung in de bergen liggen, was het interessant een dorp
te kiezen op de vlakte ten zuiden van Malang. De keuze viel op het dorp
Kanigoro. Voor de Tweede Wereldoorlog werd voornamelijk rijst op sawah
geteeld en een gedeelte van het land werd gebruikt voor de verbouw van
suikerrietpootgoed, gecoördineerd door het suikeronderzoekstation Lembaga
Penelitian Pertanian Jambegede gelegen ten westen van Jambegede in Bumiayu.

21

Hoofdstuk 1

In de beide perioden van het veldwerkonderzoek werd samengewerkt met
een student van de ‘Universiteit Brawijaya’. Het veldwerk bestond voornamelijk uit
het houden van interviews met dorpsbewoners uit alle leeftijdscategorieën. In de
drie dorpen werd tevens een enquête uitgevoerd met behulp van een vijftal
studenten van de ‘Universitas Brawijaya’ van de veeteeltkundige faculteit. In de
survey stond de sociaal-economische en agrarische situatie van de ondervraagde
gezinnen centraal.
Een geschiedkundig onderzoek dat een periode van 150 jaar beslaat heeft te
kampen met problemen rond spelling. In dit boek werd zoveel mogelijk de
moderne spelling aangehouden indien plaatsen en namen nu nog steeds bestaan
respectievelijk in gebruik zijn of als de oude namen een begrip zijn geworden.
Alleen in de gevallen dat de oude naam van een plaats nu niet meer in gebruik is
maar een specifieke regio aanduidt werd de oude spelling gehandhaafd. Twee
uitzonderingen zijn dat indien het onderwerp handelt over Indonesië in de
koloniale periode, gesproken wordt over Nederlands-Indië en dat indien Jakarta
van vóór 1942 wordt bedoeld de naam Batavia wordt gehandhaafd.
Originele maten werden niet geconverteerd naar nieuwe maten, maar
opgenomen in een lijst van maten en gewichten terug te vinden achter in het
boek. Originele maten werden niet vervangen omdat deze vaak een zeer
specifieke eenheid zijn. Een voorbeeld is één bouw; één bouw omvat een
oppervlak van 7.096 m2.
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“En in de maaltijd van de fabriek reden daar in een rij achter elkaar de rietkarren, krakend
en schommelend op hun hoge houten wielen. Iedere kar getrokken door een span
trekossen, soms kleine lichtgele, of roodbonte, soms twee grauwe karbouwen. En soms
twee Bengalezen, zo mooi als Jacob de stier, statig en wit, met gebogen hoorns, met een
bult op de nek, en het losse zachte nekvel, met fluweelzachte vochtige zwarte ogen, en
zwarte neusgaten en een zwarte bek. Aan hun kopstellen hingen wel eens vuurrode
kwasten.
En allen, zelfs de allerarmste kleine gele ossen, hadden een bel om van hout of van koper,
grote, kleine, heel grote platte tot aan hun knieën; de rijke Bengalezen van echt zilver
soms. En al die bellen klepten door elkaar op het moeizaam trekken der dieren, zwepen
knalden, de voerlieden schreeuwden, de ruwbewerkte houten wielassen knoersten en
piepten. In dikke wolken hing het stof over de weg” (Dermoût 1993 [1951]:32).

INLEIDING
Al eeuwen worden rundveerassen (Bos) vanuit de hele wereld in Indonesië
geïmporteerd en gekruist, waardoor de huidige rundveestapel grote variatie
vertoont.8 De verscheidenheid van het rundvee in kleur en grootte viel Maria
Dermoût, een Nederlands-Indische schrijfster geboren in Pekalongan al op toen
zij als kind op Java woonde. Tegenwoordig geeft het Javaanse vee dat
gespannen wordt voor de karren en de landbouwwerktuigen nog steeds een
indrukwekkend beeld, doordat de verscheidenheid aan kleur van zowel dier als
kar nog steeds groot is. Dit geeft aan dat de zoektocht naar het dier dat op ieder
gewenst moment in de geschiedenis of toekomst aan de tijdspecifieke eisen
voldoet, nimmer eindigt.
8

Voor de term ras bestaat geen eensluidende definitie, omdat zowel tussen als binnen rassen
genetische variaties waar te nemen zijn en ook omdat het woord verschillende betekenissen heeft
voor verschillende mensen. Daarom worden rassen over het algemeen geclassificeerd op basis van
uiterlijk en herkomst. Felius gebruikte drie criteria om de rundveerassen in te delen, namelijk uiterlijke
kenmerken (het fenotype), geografische verspreiding en historische ontwikkeling (Felius en Fokkinga
1996:10). Lush (in Buchanan en Dolezal 1999) citeerde Lloyd-Jones (1915) ‘a breed is a group
domestic animals, termed such by common consent of the breeders, a term which arose among
breeders of livestock, created one might say for their own use, and no one is warranted in assigning to
this word a scientific definition and in calling the breeders wrong when they deviated from the
formulated definition. It is their word and breeders’ common usage what we must accept as the correct
definition.’
In ontwikkelde landen zijn rassen makkelijk te herkennen door de aanwezigheid van
organisaties die het ras beschermen. Deze organisaties zijn ontstaan in Groot-Brittannië aan het begin
van de negentiende eeuw (Willham in Buchanon en Dolezal 1999). Echter, het is moeilijk te bepalen
welke rassen moeten worden opgenomen en hoeveel. Rassen in grote aantallen zijn waarschijnlijk
‘belangrijk’, maar rassen klein in aantal zijn historisch gezien of als bron van uniek genetisch materiaal
belangrijk (Buchanon en Dolezal 1999:669). Perfecte methodes om rassen te classificeren bestaan
dus niet.
De FAO geeft de definitie: een ras is een homogene groep dieren binnen een soort met
gedefinieerde en makkelijk vastgestelde externe karakteristieken, die zich onderscheiden van andere
groepen van dezelfde soort òf van een homogene groep die geografisch gescheiden is maar met
hetzelfde fenotype.
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In de loop van de geschiedenis zijn veel paarden-, rundvee-, schapen- en
geitenrassen ontstaan en verdwenen door het voortdurend importeren, exporteren
en kruisen van diersoorten en –rassen. Het kruisen van rassen werd gestuurd
door economische, culturele en ecologische veranderingen. Deze veranderingen
leidden tot een vraag naar andere dierlijke kenmerken en vormden daardoor de
stuwende kracht achter ontwikkelingen in de veestapel.
Sinds de twintigste eeuw leidde de overheid de fokkerij meer en meer in
banen, met als gevolg dat gekozen werd enkele rassen in te zetten als
verbeteraar. Hierdoor verdween een groot deel van de diversiteit. In de loop van
de twintigste eeuw werden de rassen van Java steeds uniformer tot de ommekeer
in de tweede helft van de twintigste eeuw toen opnieuw op grote schaal werd
gekruist, dit maal voornamelijk met rassen uit Europa en Australië.
In dit boek zijn de landbouwhuisdieren buffel, paard, rund, geit en schaap de
hoofdrolspelers. Daarom worden zij in dit hoofdstuk voorgesteld.9 Sommige
rassen zijn vergeten en staan zelfs op het punt te verdwijnen. De herkomst,
ontwikkeling en eventuele verdwijning, als ook de fysieke kenmerken en
specifieke eigenschappen, komen in dit hoofdstuk aan bod. Het doel is de variatie
in rassen op Java te onderzoeken en te ontdekken hoe onopgemerkt en
gemakkelijk rassen kunnen ontstaan en/ of verdwijnen.
De bijdrage van Indonesië aan het databaseprogramma van de FAO
(Food and Agricultural Organization) en de ‘Convention on Biological Diversity’
(CBD), waarin alle rassen wereldwijd worden geregistreerd is nog nihil. De FAO
heeft het programma ‘Domestic Animal Diversity Information and communication
Sytem’ (DAD-IS) opgezet. Het CBD heeft zeven thema’s waarvan agrarische
biodiversiteit er één is. Op deze manier werd het mogelijk wereldwijd de
genenpool van de landbouwhuisdieren te definiëren en beschrijven.

GROTE LANDBOUWHUISDIEREN
De Bovidae (Holhoornigen) komen van oorsprong uit Azië en zijn ongeveer 20
miljoen jaar geleden ontstaan. De Bovidae worden verdeeld in vijf of in negen
subfamilies. De subfamilies waar zekerheid over bestaat zijn de Bovinae
(waaronder het rundvee, de nijlgau en de eland), Cephalophinae (duikers),
Caprinae (schapen en geiten), Hippotraginae (zoals de ‘roan’ antilope) en
Antilopinae (zoals de gazelle en de dik-dik). De overige vier subfamilies zijn nog
onduidelijk. De stam Bovini ontwikkelde zich ongeveer vier miljoen jaar geleden
9

Voor de kip is in dit boek helaas geen ruimte, hoewel bijna alle agrarische huishoudens kippen
verzorgen. In de koloniale periode hielden vooral hobbyisten zich bezig met het veredelen van het
kippenras. Pas sinds kort vindt veredeling, fokkerij en houderij op grote schaal plaats. De boskip, de
kip die van origine voorkomt op Java, wordt gebruikt voor de regelmatig gehouden hanengevechten,
die officieel sinds 1820 verboden zijn. Ook het varken heeft geen plek in dit boek gekregen omdat
deze dieren relatief weinig voorkomen op Java vanwege de islam. Dit geloof verbiedt het eten van
onrein vlees, waaronder dat van varkens.
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uit de subfamilie Bovinae en bestaat uit de wilde en gedomesticeerde buffels en
rundveesoorten (Lenstra en Bradley 1999). De buffels kunnen niet gekruist
worden met de runderen.
De buffel
De wetenschappelijk biologische indeling maakt onderscheid tussen de
Afrikaanse (Syncerina) en de Aziatische (Bubalina) buffel. De Bubalina is
onderverdeeld in vier soorten, namelijk Bubalus bubalis (de waterbuffel), Bubalus
arnee (de Indiase wilde buffel), Bubalus depressicornis (de Anoa) en Bubalus
mindorensis (de Tamaroa). Van de waterbuffel bestaan twee types, te weten de
‘swamp’ buffel (48 chromosomen) en de ‘river’ buffel (50 chromosomen). De
‘swamp’ buffel komt in heel Zuidoost Azië voor (en dus op Java) en wordt
voornamelijk gebruikt als trekdier en vleesleverancier, terwijl de ‘river’ buffel in
India en verder naar het westen wordt gehouden. De ‘river’ buffel heeft een
belangrijke plek in de melkproducerende industrie veroverd. In India zijn de ‘river’
buffels goed gedocumenteerd en onderverdeeld in rassen (Lenstra en Bradley
1999). Zowel de ‘swamp’ als de ‘river’ buffel komen nog in grote aantallen voor en
worden daarom niet beschermd.
De genetische variatie van de buffel in Zuidoost Azië is groot, doordat de
buffelpopulaties in diverse regio’s zich onafhankelijk hebben gevormd. Dit
betekent dat iedere populatie beschikt over een karakteristiek genenbestand.
Omdat er genetisch verschillende buffelpopulaties bestaan, zijn de mogelijkheden
tot ontwikkeling van de buffel groot.
De kop van de ‘swamp’ buffel is vrij lang met een enigszins concave profiellijn en
donkere ogen. De hoorns zijn vaak bijzonder zwaar en lang en wijzen
karakteristiek naar achter. De hoorns van de buffels worden soms gemanipuleerd
zodat deze op de juiste manier groeien. De hals van de buffel is vrij lang en bij de
stier ook breed, de nek is licht doorgebogen. De schoft gaat geleidelijk over in de
rug, die over het algemeen recht, lang en zwaar gespierd is. Ook de benen zijn
zwaar en goed gespierd en zijn lichter gekleurd dan de romp. De klauwen zijn
zacht. Het haarkleed is stug en niet aaneengesloten zoals bij het rund, de huid is
spaarzaam bedekt met langere haren. De huid bezit éénzesde van het aantal
zweetklieren van het rund, waardoor afkoeling voor de buffel lastiger is.
Verkoeling wordt gezocht in water of door rollen in de modder. Tevens biedt een
modderlaag of een waterbad bescherming tegen insecten.
Karakteristieke kenmerken waaraan de eigenaar zijn buffel kan
herkennen zijn de kleur, de haarwervels en de stand van de hoorns (Mayer
1898).10 De kleur van de buffel wordt onderverdeeld in vier categorieën; grijs, wit,
10

De eigenaar herkent zijn buffel niet alleen aan de kleur, de haarwervels en de stand van de hoorns,
maar maakt ook gebruik van deze karakteristieken voor de aanschaf en verkoop van een buffel. De
haarwervels en de stand van de hoorns geven de eigenaar informatie over de gezondheid van het
dier, zijn kracht, zijn karakter etc. De grootste hoorns komen voor bij gecastreerde buffels. Als een
stier op een bepaalde leeftijd gecastreerd wordt, nemen de hoorns nog in grootte toe, door een

25

Hoofdstuk 2

bruin en gevlekt. Het grijze haarkleed is het meest algemeen, de albino (witte) en
gevlekte buffel vormen uitzonderingen. Op Java is de witte buffel zeldzaam (0,71,3% van de buffelstapel van Java), maar in 1858 schreef Hengeveld (1858:77)
nog over honderdduizenden witte buffels. Op Zuid-Sulawesi, Bali en Lampung
komt de witte buffel veelvuldig voor, respectievelijk 25, 49 en 46% van de totale
buffelstapel (gemeten over de jaren 1973-1981, Amano et al. 1982:55).

Foto 2.1. Een buffelkoe.

Bron: Boonstra 2000.

De waarde van de witte en gevlekte buffel verschilt per regio. De gevlekte
buffel heeft op Zuid-Sulawesi een grote culturele waarde, waar het dier wordt
geslacht op belangrijke begrafenisceremonies.11 De meningen over de fysieke
kracht van de witte buffel zijn verdeeld evenals de waarheid achter de legende die
de witte buffel beschermt. De witte kleur bood de buffel wel eens bescherming,
omdat sommigen van mening waren dat het eten van buffelvlees afkomstig van
de witte buffel huidziektes veroorzaakte waarbij kleine witte vlekken verschenen.
veranderende hormoonhuishouding. De hoorns die te vinden zijn op de huizen van de Tana Toraja zijn
dan ook meestal van gecastreerde dieren afkomstig (Pers. comm. Toban Batosamma, 04-09-2004).
De langste hoorns ooit in Indonesië gevonden zijn bijna drie meter breed (Wegner 1950:708).
11
Op Sulawesi zijn gevlekte buffels met name voor de Toraja’s (kerbau belang) zeer belangrijk. Deze
worden gebruikt in verschillende rituelen, waaronder de begrafenisceremonie. Daarom liggen de
prijzen voor deze buffels hoger dan voor de ongevlekte buffels. In Tana Toraja neemt het aantal
gevlekte buffels drastisch af, als gevolg van de bevolkingsgroei. Burger 1886:104, Kappen 1886:383,
Mayer 1897:169, Mayer 1898:124, Balen 1914, Kreemer 1956:116, Toban Batosamma 2004, Pers
comm. Toban Batosamma, 04-09-2004.
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Witte vlekken zijn een teken van lepra (pers. comm. Boomgaard 2003). In een
andere legende werd de witte buffel uit eerbied niet geslacht, omdat een witte
buffel een keer een baby had gezoogd nadat de moeder was overleden.
De dracht van de buffel varieert tussen 320 en 340 dagen.12 De vaars
vertoont haar eerste bronsttijd op een leeftijd van 24 à 30 maanden, maar met
voldoende voedsel en een goede verzorging is de eerste bronst op een leeftijd
van 18 maanden mogelijk. De oestrus duurt ongeveer 24 uur met uitschieters
tussen 11 en 72 uur en de cyclus is 21 dagen. De buffel vertoont weinig uiterlijke
kenmerken als ze in oestrus is, wel produceert ze een herkenbaar geluid. De
tussenkalftijd van de buffel is zeer variabel, namelijk van 350 tot 800 dagen,
afhankelijk van zowel externe (management) als dierlijke (ziekte e.a.) factoren.
Het geboortegewicht van de kalveren ligt tussen 35 en 40 kg. De melk van de
buffel bevat tussen de 5 en 8% vet, is rijker aan proteïne (tussen de 4,0 en 6,8%)
en lactose (tussen 2,3 en 5,2%) en bevat minder water dan de melk van het
rund.13 De melkproductie van de ‘swamp’ buffel is laag, ongeveer 1 à 2 kg per dag
bij een lactatieduur van 230 tot 300 dagen, en is niet evenredig te verbeteren door
aanpassingen van het management of de voerkwaliteit. De buffelmelk is lang
houdbaar (H 1912, Merkens 1927).
De dagelijkse groei van een buffel varieert van ongeveer 0,25 tot meer
dan 1,00 kg per dag.14 Enkele onderzoeken wijzen uit dat de verteringsefficiëntie
van de buffel hoger is dan van het rund, waardoor de buffel in staat is tot het
verteren van grof groenvoer. De mannelijke dieren zijn ongeveer even zwaar als
de koeien. Aan het begin van de twintigste eeuw werd een buffel op een
gemiddelde leeftijd van vier jaar voor de arbeid ingezet, terwijl Hengeveld in 1858
schreef dat de buffel pas rond zijn vijfde à zesde levensjaar werd ingezet als
trekkracht voor de ploeg of de kar (‘t Hoen 1898). Een buffel wordt ongeveer 20
jaar oud, maar ook werden uitschieters naar 25 jaar geconstateerd.15

12

Volgens Bervoets was dit gegeven pas aan het einde van de negentiende eeuw bekend, maar
Hengeveld noemde in 1858 ook enkele eigenschappen van de buffel waaronder de duur van de
dracht. Waarschijnlijk zijn gegevens in de negentiende eeuw verzameld en weer vergeten. Zelfs in
1958 was nog steeds weinig bekend over de buffel (Hengeveld 1858, Bervoets 1905:464, Fischer
1958:175).
13
Melk van de buffel werd gedronken in Sumatra, door de Toraja in Sulawesi en op Timor (Jacobs
1889, Merkens 1927:133, Harmsen 1954, Den Hartog 1986:66). Er zijn geen gegevens gevonden
waaruit bleek dat buffelmelk ook op Java werd gedronken.
14
De melkproductie wordt in dit hoofdstuk in kg weergegeven. Eén liter wordt gelijk gesteld aan 1 kg,
hoewel de dichtheid van melk hoger is dan 1, namelijk 1,04 kg per l.
15
De leeftijd van de buffel kan worden afgelezen aan de lengte, krommingen van en inkervingen in de
hoorns. (Hengeveld 1858:79, Mayer 1897:170, ‘t Hoen 1898, Samenstelling 1898, Kreemer 1956,
Fischer 1958:175, Bunjavejchewin et al. 1991, Khajarern en Khajarern 1991:117, Situmorang en
Sitepu 1991, Mukherjee et al. 1991, http://animaldiversity/ummz.umich.edu/accounts/bulbalus/
b._bubalis$narrative.htm (16-12-2002), http://ww2. netnico.net/users/djligda/wbfacts2.htm (16-122002)).
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De buffel is een gemoedelijk en vriendelijk dier.16 Het geluid dat de buffel
produceert is “een zacht klagend, min of meer kreunend èh èh […]” (Merkens in
Kreemer 1956:36). De buffel houdt van een dagelijks bad ter afkoeling op de
heetste uren van de dag. De buffel is het best op zijn plek in warme vochtige
gebieden zoals West-Java. Door het afkoelen in water staan de dieren vaak bloot
aan mogelijke ziektebronnen (waterborn diseases). De buffel is gevoelig voor
pasteurellose (septichaemia haemorragica) en tuberculose.17 Ziektes zouden
minder effect hebben op de buffel en haar productiviteit in vergelijking tot
runderen, maar onbekend is nog waarom (Van Balen 1914:481, Sibinga Mulder
1927:309, De Voogd 1916:563, Noordijk en Van der Weijde 1856:188).
De buffel loopt langzaam maar gestaag en is zeer sterk. In de
negentiende eeuw werd de buffel ingezet in buffelraces (Onderzoek 1906:29, De
Voogd 1916:563, Sibinga Mulder 1927:309).18 Uit een onderzoek in Thailand
bleek dat de buffel een efficiënt ploegdier is door zijn gunstige krachtenverdeling
(Bunyavejchewin et al. 1991:117). “De mening dat het rund in zijn eigenschappen
zou domineren over de buffel” is afhankelijk van de functie van het dier. Iedere
periode kenmerkt zich door technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen,
die het belang van bepaalde eigenschappen van een dier uitmaakten, zoals
bijvoorbeeld bleek toen de wegen werden verhard (De Voogd 1916:562). De
klauwen van het rund zijn beter bestand tegen een harde ondergrond, maar
buffels konden op de moeilijkste terreinen worden ingezet. De buffel zakt door zijn
brede klauwen minder diep in de modder dan het rund.
Het rundvee
Rundvee valt onder het geslacht Bos (60 chromosomen) en wordt onderverdeeld
in twee groepen, namelijk de Bos indicus en de Bos taurus. B. taurus en B.
indicus kunnen onderling kruisen en zij behoren daarom officieel tot dezelfde
soort. De reden dat toch gekozen is voor twee soorten, is waarschijnlijk dat beide
soorten, die afstammen van dezelfde voorouder, zich aardrijkskundig gezien in
verschillende regionen ontwikkelden. De B. indicus verbleef vele generaties op
het Indiase subcontinent en migreerde toen langs de oostkust van Afrika en
Zuidoost Azië. B. taurus ontwikkelde zich in de meer noordelijke regionen van
Azië en Europa en migreerde langs de Westkust van Afrika. Vroege kruisingen
16

‘De buffel is vriendelijk voor zijn verzorger, echter tegenover vreemde mensen, met name blanken,
vertoont de buffel vijandelijk gedrag’ (Kreemer 1956:41). Europeanen hebben een ander uiterlijk door
o.a. kleding en huidskleur en de geur die zij meedragen is anders.
17
http://animaldiversity/ummz.umich.edu/accounts/bulbalus/b._bubalis$narrative.htm (16-12-2002).
18
In de negentiende eeuw beschreef Van Gennep de buffelraces op het eiland Kangean (ten
noordoosten van Java), daar ook wel majir of alomba kerbhuy (Madurees) genoemd. De races werden
gehouden met vrouwelijke spannen buffels, die versierd en behangen met bellen door mannen te
paard met lange rotans over de weg een bepaalde afstand werden voortgedreven. Het span dat als
eerste de eindpaal bereikte was de winnaar. Over het algemeen nam de winnaar met de eer
genoegen (Van Gennep 1896:98-9, Kreemer 1956:88). Kreemer bericht over de berapan – buffelraces
- gehouden op West Sumbawa, waarvoor buffels al op jonge leeftijd werden aangewezen, met zorg
werden onderhouden en nooit werden gebruikt voor veldwerk. Volgens Kreemer betrof het op dit
eiland mannelijke dieren.
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tussen B. taurus en B. indicus in Afrika resulteerden in het Sanga vee, een
subgroep (Buchanan en Dolezal 1999). Fenotypische verschillen waren het
resultaat. Het grootste en meest opvallende verschil is de bult die de B. indicus op
de schouders draagt, maar de B. taurus niet.
‘De wilde os of banteng is op Java zeer verbreid, en schier in alle
verwijderde groote bosschen en andere schaars van menschen bezochte streken,
te vinden’ (Hengeveld 1858:61). De banteng is het enige rund dat van origine op
Java voorkomt. De banteng werd in 1818 door Reinwardt beschreven (Hengeveld
1858:59), maar kreeg de wetenschappelijke naam in 1823 van d’Alton
(Djuwantoko 1982:5). De banteng valt onder de soort Bos en ondersoort Bibos,
maar het bewijs dat een relatie met de Bos aantoont neemt toe (Walker en Nowak
1991). Felius en Fokkinga (1996:490) gaven de banteng de naam Bos javanicus
javanicus, omdat er nog twee ondersoorten zijn, de tsine ofwel Burmaanse
banteng (Bos javanicus birmanicus) en de temadau (Bos javanicus lowi), ook wel
Borneo banteng genoemd. Hoewel de banteng een andere soort is, werd hij
succesvol gekruist met de zebu waaruit uiteindelijk het Java-, het Madura- en het
Balivee ontstonden (Nijman et al. 2003).

De banteng
In 1930 was als gevolg van de destructie van de habitat en de overmatige jacht,
het voortbestaan van de banteng in gevaar (Hoogerwerf 1970:160). De banteng
werd in 1978 geclassificeerd als ‘vulnerable’ door de ‘International Union for the
Conservation of Nature’ (IUCN) en de ‘United States Department of the Interior’
(USDI).19 Op dat moment werd de wilde bantengpopulatie geschat op 500 dieren.
Sindsdien nam de populatie langzaam toe. Op Java leeft de banteng in nationale
parken (Baluran, Meru Betiri, Pangandaran, Ujung Kulon en Alas Purwo), in de
gebieden ten zuiden van Malang en Blitar en rond Cikepuh, Bonjonglarang
Jayanti, Leuweung Sancang, Cimapag en Cikamarang (Djuwantoko 1982:12,
Whitten et al. 1995:222). De banteng komt ook voor in Australië (geïmporteerd),
Nieuw Zeeland, Vietnam en Thailand. In 2002 kreeg de banteng de status
‘endangered’ toegewezen van de IUCN, maar deze status werd niet ondersteund
door de internationale overeenkomst ‘Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora’ (CITES).
De kop van de stier is kort en breed, de hoorns kunnen ongeveer 60 à 75 cm lang
worden en staan gebogen omhoog. De nek en de hals zijn zwaar en goed
ontwikkeld en de kossem (halskwab) is klein. De hals is eerst vrij smal maar wordt
naar de borst toe breder. De schoft is typisch en zeer lang, gevolgd door een
korte rechte rug met een verhoogde richel in het midden. Op de schoft is een
verhoging waar te nemen, maar niet zo groot als de bult van de Bos indicus. Het
lichaam is breed en goed gespierd, maar de achterhand is duidelijk minder
19

http://www.press.jhu.edu/books/walker/artiodactyla.bovidae.bos.html (26-07-2001).
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ontwikkeld dan de voorhand. De klauwen zijn hard (Whitten et al. 1997:220,
Huffman 2003).
Het kleurenpatroon van de banteng is zeer bijzonder. Bij de geboorte zijn
alle kalveren rood-bruin. Op een leeftijd van 12 tot 18 maanden wordt het
haarkleed van de stier steeds donkerder totdat het geheel zwart is. Het haarkleed
van de koeien wordt bruin. Dit verschijnsel wordt seksuele dimorfie genoemd. Na
castratie van de stieren wordt het zwarte haarkleed langzaam vervangen door
een rood-bruin haarkleed. De billen als ook de voor- en achterpoten tot aan
respectievelijk de knieën en hakken zijn wit en geven het dier zijn karakteristieke
uiterlijk. De witte billen worden ook wel spiegel genoemd. Boven de ogen en vaak
ook rond de kleine kossem zijn lichtere plekken te zien. Ook de aalstreep is
karakteristiek voor de banteng.

Foto 2.2. Een bantengstier.

Bron: ‘t Hoen 1919a:26.

De drachtigheidsduur van de banteng is met ongeveer 285 dagen enkele
dagen langer dan die van de meeste runderen. De kalveren worden gespeend op
een leeftijd tussen de zes en negen maanden. Op de leeftijd van ongeveer twee
tot drie jaar toont de vaars haar eerste bronst. Op Java is de neushoorn het
grootste zoogdier, de banteng de één na grootste. De banteng kan een
schofthoogte van 1,80 m bereiken en een lichaamsgewicht van 900 kg, maar de
gemiddelde schofthoogte van de stier is 1,60 m en het gemiddelde gewicht is
meer dan 600 kg. De koeien zijn kleiner en lichter, respectievelijk 1,40 m en 400
kg. De banteng wordt ongeveer 20 jaar oud.
Een bijzonder kenmerk van de banteng is de capaciteit om water met een
hoge concentratie zout te drinken. In Australië werd zelfs waargenomen dat een
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groep banteng bij eb op koraalriffen zeewier aan het grazen was (Darmadja en
Satedja 1976 in Ad hoc panel 1983:10). Het houden van de banteng als
landbouwhuisdier is zowel in Australië als Nieuw Zeeland mislukt en de bronnen
geven ook zeer weinig informatie over het gebruik van de banteng op Java. Het
vlees van nog onvolwassen dieren had een goede wildsmaak, terwijl het vlees
van oudere dieren droog, hard en dradig was. Het vlees van de banteng werd
door de Javaan in deng-deng (vlees gedroogd door zout en tamarinde) verwerkt
(Hengeveld 1858:61).

Het Balivee
Het Balivee wordt ook wel de gedomesticeerde vorm van de banteng genoemd. In
werkelijkheid is het Balivee een kruising tussen de banteng en de zebu, want
sporen van het DNA van de zebu zijn in het DNA van het Balivee aangetroffen
(Nijman et al. 2003). Al ruim voor de Tweede Wereldoorlog was het Balivee van
zeer groot belang voor de vleesmarkt van Java en werd daarom door de koloniale
overheid beschermd. Dit hield een importverbod van andere rassen op het eiland
Bali in. Het Balivee wordt dan ook al meer dan 100 jaar raszuiver gefokt. Hoe lang
het eiland Bali nog wordt beschermd tegen vreemde genen is niet te voorzien,
omdat ook de veehouders op Bali hun productie graag zien stijgen.
Het Balivee wordt ook gehouden op Lombok en op Sulawesi. Het werd
geëxporteerd naar Australië en Maleisië om diverse redenen, variërend van
trekkracht tot vleesleverancier, maar werd daar voornamelijk gekruist met het
lokale vee. Tegenwoordig is het Balivee goed voor ruim 25% op de vleesmarkt,
zowel op Java als in de rest van Indonesië (Talib et al. 2003, Utoyo 2003).
Het Balivee heeft een brede en korte kop met een zware horenkam, de oren zijn
vrij groot en naar buiten staand. De hoorns van het Balivee (25 à 30 cm) zijn
minder zwaar ontwikkeld dan de hoorns van de banteng en de afstand tussen de
hoorns, die naar achteren en buitenwaarts wijzen, is groot. De punten van de
hoorns zijn naar boven omgebogen. Bij de aanzet van het hoofd is de nek smal en
bij de overgang naar de borst breed en zwaar. De hals is goed gevormd en de
kossem begint op tweederde van de hals en loopt hoogstens tot aan het
borstbeen. Het lichaam is vrij breed en uitlopend en de rug heeft een concave
kromming. De staart is hoog ingeplant en betrekkelijk kort. De lendenen zijn kort
en breed en de ledematen zijn kort. Het kleurenpatroon van het Balivee is
hetzelfde als van de banteng.
Het Balivee behoort tot de laatrijpe rassen. Onderzoek in Maleisië toonde aan dat
de volwassen leeftijd op ongeveer vier jaar bereikt wordt. De gemiddelde leeftijd
waarop de Balikoe voor het eerst in oestrus komt is twee jaar en drie maanden.20
De tussenkalftijd is ruim 15 maanden en het geboortepercentage ruim 60%. De
20

Devendra et al. 1973, http://www.idrc.ca/library/document/099945/ch02.htm (11-08-2003).
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sterfte onder de kalveren is bijna 20% en de gemiddelde melkproductie in de
eerste 6 maanden is slechts 201 kg (Devendra et al. 1973, Talib et al. 2003:7).21

Foto 2.3. Balivee op Lombok.

Bron: Barwegen 2001.

In vergelijking tot de banteng is het Balivee een stuk kleiner.22 Bij de
geboorte weegt het Balivee ongeveer 16 kg. Het gewicht van een volwassen stier
bedraagt 400 tot 450 kg en dat van koeien 350 tot 400 kg. Op Bali bedraagt de
dagelijkse groei onder normale omstandigheden tussen de 0,1 en 0,2 kg per dag,
maar dat kan door een beter uitgebalanceerd voerpatroon stijgen tot 0,4 à 0,6 kg
per dag.
Pulungan en Ma’sum (in Talib et al. 2003:4) toonden aan dat de eerste
generatie stieren (F1) geboren uit de kruising tussen het Balivee en de B. taurus
onvruchtbaar is. Kirby (in Talib et al. 2003:4) rapporteerde dat alle F1 stieren met
éénkwart of driekwart Balibloed gekruist met de Brahman of Shorthorn
onvruchtbaar waren. Daarentegen waren F1 koeien wel vruchtbaar. Deze
21

Indien alleen naar de gegevens van Balivee op Bali wordt gekeken, ontstaat een gunstiger beeld:
De eerste bronst op een leeftijd van 2 jaar, tussenkalftijd van 14 maanden, een geboortepercentage
van 66% met een lagere kalversterfte, te weten 8,5% en een melkproductie van 274,5 kg gedurende
de eerste 6 maanden (Talib et al. 2003:7).
22
Volgens Vrijburg (1904:182) was het gewicht van een gemiddelde Balinese stier 300 kg. Krediet
(1913a) geeft de maat van één driejarige Bali stier; schofthoogte 1,32 m en een borstomvang van 1,80
m. Merkens (1925:149) geeft de borstomvang van één Balinese stier gehouden op de NederlandschIndische Veeartsenijkundige School (NIVS); schofthoogte 1,32 m en een borstomvang van 1,88 m. De
gemiddelde schofthoogte van dekstieren op Timor was 127,7 (Soetisno 1929:3), wat weer kleiner was
dan op Bali. De schofthoogte van de Balinese koe varieerde tussen 1,05 m en 1,27 m (Sommerfeld
1927).
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gegevens tonen aan dat kruisingen van het Balivee met een willekeurig ras niet
altijd leidt tot vruchtbare nakomelingen en dus kan niet ieder ras ingezet worden
ter ontwikkeling van het Balivee en vice versa.
In de negentiende en twintigste eeuw kon de Javaanse bevolking het
Balivee als rasverbeteraar niet altijd waarderen, omdat het Balinese exterieur in
de F1 dominant was. De nakomelingen hadden wel eens een ‘misvormd’ uiterlijk
(Invloed 1925). De smaak van het vlees van het Balivee werd begin twintigste
eeuw minder gewaardeerd dan het vlees van het Maduravee of de zebu. Omdat
het karkasgewicht van het Balivee hoger was dan dat van andere rassen in
Indonesië, was het toch een gewild slachtdier (Sommerfeld 1927:73). Het vee is
goed gespierd en bezit de flexibiliteit zich aan te passen aan minder gunstige
omstandigheden.

Het Maduravee
Het Madura-, Sumatra- en Javavee zijn ook door kruising van de banteng met de
zebu ontstaan, maar wanneer de banteng voor het eerst met de zebu werd
gekruist is onbekend. Gouvernementsveeartsen en onderzoekers speculeerden
dat het Java-Sumatra-Maduravee ongeveer 1500 jaar geleden is ontstaan. In
1720 was de zebu op Java nog zeldzaam. In 1751 rapporteerde Gouverneur
Generaal Jacob Mossel over 10.000 zebu’s in en om Batavia (Boomgaard 2004).
In 1838 beschreef Roorda van Eysinga (1838:148) dat hij op Midden- en OostJava veel ‘koeijen, die tot het Bengaalsche ras behooren’ aantrof. Deze dieren
waren ‘mager en dor’, behalve de dieren die op stal werden gehouden. Noordijk
en Van der Weijde (1856) beschrijven dat in 1850 in de residenties om Batavia
(Banten, Krawang, de Preanger Regentschappen en Cirebon) in vergelijking tot
buffels maar enkele runderen werden gehouden, waarvan sommige van het
Bengaalse ras of kruisingen van het Bengaalse ras en het Javavee. Op Oost-Java
zouden de Bengalezen en hun kruisingen in het bezit zijn van Europeanen of
inlandse hoofden.
Er zijn twee argumenten die het bestaan van een consistent Java- en
Maduravee vóór 1750 ondersteunen. Het eerste argument is dat in het midden
van de negentiende eeuw de Indiase rassen onbekend schijnen te zijn. De
Ongole was niet bekend bij de bevolking en werd op Oost-Java zelfs niet
geaccepteerd. Daarbij komt dat rond 1850 in het algemeen van het Javavee werd
gesproken. Ook het Madura- en Balivee waren als zodanig bekend en werden in
grote hoeveelheden uitgevoerd (Kok 1921).23
Het tweede argument is dat binnen 100 jaar een consistent ras zou
moeten zijn ontstaan indien pas in 1750 de eerste belangrijke importen van vee
uit India zouden hebben plaatsgevonden. Dit is vrijwel onmogelijk. Het betekent
namelijk dat de verspreiding van deze enorme stapel Ongole’s zeer snel

23

o

ANRI AP 1129, een brief (N 69 (4225/16)) van de Gouvernementsveearts J. van der Weijde d.d. 6
oktober 1858 aan de Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië.
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plaatsgevonden heeft in een tijd waarin de verspreiding werd belemmerd door
slechte verbindingen tussen de dorpen en steden. De wegen waren slechte en er
bestond geen georganiseerde dienst zoals een veeartsenijkundige dienst om de
verspreiding van rassen te realiseren. Het is twijfelachtig of in 100 jaar een ras
kan ontstaan, consistent in uiterlijk over een groot gebied als Java verspreid
zonder sturing van de overheid. De uiteindelijk verspreiding van de Ongole,
waaruit de Peranakan Ongole (PO) is ontstaan, heeft door sturing vanuit de
overheid en door een reeds betere infrastructuur ruim 70 jaar nodig gehad. Met
deze kennis is het aannemelijker dat het Javavee al ver voor 1750 heeft bestaan.
De mate van consistentie in 1750 kan niet worden aangetoond, wel dat het in
1850 zeer gewoon was te spreken van het Madura-, Java- en Balivee.

Foto 2.4. De Madurese stier.

Bron: Boonstra 2000.

Van 1897 tot 1913 was de invoer van rundvee op Madura verboden.24 Het verbod
was ingevoerd om de veestapel van besmettelijke veeziekte te vrijwaren, het
verbod had niets te maken met de bescherming van het Maduravee (Kok
1921:52). Op Madura werd verscheidene malen vreemd bloed ingevoerd, zoals
Bengaals vee en Deens roodvee.
In de jaren 50 van de twintigste eeuw werd getracht uit een dubbeldoel(trek- en vleesvee) een driedoel-ras te ontwikkelen. Het derde doel was de
productie van melk en het ras dat hiervoor in aanmerking kwam was het Deens
roodvee. Dit vee was gekozen om de goede melkproductie en de rode kleur van
24

o

o

o

Staatsblad 1897 N 120, Staatsblad 1900 N 194 en Staatsblad 1913 N 26.
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de vacht van het dier. Madurezen prefereren de kleur rood van het Maduravee
boven een andere kleur (Atmadilaga 1959). Het kruisingsproduct werd op kleine
schaal op Madura gefokt en getest, maar verdween als gevolg van slechte
resultaten geheel.
In 2002 gingen de grenzen van Madura onder druk open voor het
importeren van andere rassen dan het Maduravee. De druk nam van twee kanten
toe; de regering streefde een stijgende vleesproductie na en de Madurese
veehouders wilden graag grotere dieren kunnen fokken om op die manier hun
opbrengst te verhogen. Sinds de opening van de grens worden vleesrassen uit
onder andere Australië snel verspreid door middel van KI (pers. comm. Udo
2003). Het Maduravee kent (helaas) nog geen beschermende status.
Het Maduravee heeft een langgerekte slanke kop, met zwart omrande ogen. De
kop van de stier is breder dan die van de koe. De hoorns zijn middelmatig lang en
zwaar (10 à 20 cm, de hoorns van de koe tot 10 cm) en de hoornstand is zeer
divers, maar natuurlijkerwijs groeien de hoorns naar achteren. De Madurees
manipuleert de hoorns van de dieren naar boven, vijlt ze rond en polijst ze zwart.
De hals is kort en zwaar, de nek van de stier is breed en goed gespierd en de nek
van de koe is kort en smal. De voorhand en de schouderpartij van met name de
stier zijn zwaar en sterk gespierd. De kossem is kort en de bult van de stier is
groter dan die van de koe, maar kleiner dan die van de zebu. De bult heeft
verschillende vormen. Aan het begin van de twintigste eeuw was de zogenaamde
gul-gulan batang (naar voor en achter zacht uitlopend) de meest geliefde vorm.
Het rund is diep gebouwd, heeft naar verhouding een diepe lange romp en korte
ledematen met soms lichtgekleurde sokken en spiegel. Het Maduravee heeft
sterke klauwen. De rug is lang, recht en breed, soms versierd met een aalstreep
en het kruis is over het algemeen weinig ontwikkeld. Het vee heeft een zwarte
staartpluim.
De huid is van zeer goede kwaliteit en wordt gebruikt voor hoogwaardige
leerproducten. Kok omschreef het rund als eenkleurig, ‘zijn grondkleur is bruin,
waarvan de nuances licht-, grijs-, geel-, donker- en rood-bruin voorkomen. Zwarte
dieren worden echter ook aangetroffen’.25
Er zijn aanwijzingen dat de schofthoogte van het Maduravee in de loop
van de twintigste eeuw is afgenomen, maar dit is lastig te bepalen omdat
verschillende meettechnieken werden gebruikt. Begin twintigste eeuw werden
waarden tussen 1,16 en 1,24 m voor stieren en tussen 1,07 en 1,16 m voor
koeien gemeten. Aan het begin van de éénentwintigste eeuw wezen metingen
1,15 m en 1,05 m respectievelijk voor stieren en koeien uit.
Eind jaren 70 werd in een proef de dagelijkse groei van het Maduravee
vergeleken met die van het Grativee, de Ongole, de buffel en het Balivee. Hieruit
bleek dat het Maduravee uitstekend groeit met weinig krachtvoer, zelfs beter dan
25

Noordijk en Van der Weijde 1856:187, Kok 1921:90-3, Sommerfeld 1923:172-5, Djajanegara en
Diwyanto 2002.

35

Hoofdstuk 2

de andere rassen. Het Maduravee is een sober dier dat in tijden van
voerschaarste gezond blijft. Het wordt sinds jaar en dag verhandeld op de
vleesmarkt van Indonesië, waarin Java een groot aandeel heeft. Het
karkaspercentage is hoog. De melkproductie is laag, maar voldoende voor de
voeding van het kalf (‘t Hoen 1919a, Atmadilaga 1959).
Het Maduravee heeft een vriendelijk karakter, is temperamentvol, elegant
en vlug in zijn bewegingen, beschikt over een groot uithoudings- en
doorzettingsvermogen en is intelligent. Het Maduravee scheen buiten Madura
gevoeliger voor ziektes dan op Madura zelf (Kok 1921:99-100). Het vee is
praktisch vrij van infectieziekten en ectoparasieten. Het Maduravee staat met
name bekend om de kerapan-races, de jaarlijks gehouden stierenwedrennen.26
De kerapan-races van Madura zijn oud en waren één van de belangrijkste en
eervolle redenen voor de Madurees om vee te houden. De te gebruiken stieren
worden al op de leeftijd van vier maanden geselecteerd (Sihombing 1959). Ook
werden op Madura shows georganiseerd voor koeien, waarbij de best getrainde
en mooiste koe wint. Dit werd sapi pegagan, sapi pajangan of sapi pajangon
genoemd.27 Het Madurarund is veelvuldig omschreven als één van de beste
trekdieren van de wereld (Ad hoc panel 1983:18).

Het Javavee
Het Javavee kent evenals het Maduravee geen bescherming. In de eerste helft
van de twintigste eeuw was het bijna geheel verdwenen door kruising met de
zebu. In enkele streken op Oost-Java wilden de veehouders niet kruisen met
Ongole en bleef het vee bestaan. Maar ook daar ging het vee in aantal sinds de
jaren 80 sterk achteruit en ging bijna verloren. Sinds 2002 besteedt de Faculteit
Veehouderij (Fakultas Peternakan) van de Universitas Brawijaya Malang (OostJava) meer aandacht aan het Javavee en is men op zoek naar de geschiedenis
en de potenties van dit dier. Dankzij de lokale vleesmarkt op Oost-Java, waar

26

Kerapan-races zijn stierenraces. Twee stieren worden naast elkaar gespannen en moeten over een
sawah een stuk van 80 à 130 m afleggen met een jongen, die staat op een houten plank (kleles)
achter het stierenpaar. De snelheden liggen tussen de 50 en 68 km per uur. De races worden gestart
tegen een ander stierenpaar. Er zijn races die worden georganiseerd voor speciale gelegenheden,
races voor toeristen en de echte wedstrijdrennen (De Jonge 1990:424, Munnik 1929). De stieren
worden in drie leeftijdscategorieën ingedeeld (Sommerfeld 1923:194).
In oost Madura liepen vroeger de spannen niet twee aan twee naast elkaar, maar achter
elkaar. Het was geen snelheidswedstrijd maar het span werd beoordeeld op sierlijkheid, aankleding,
exterieur, afwerking van de slede enz. In de jaren ’20 van de twintigste eeuw werden de rennen in de
meeste desa’s nog op de laatste manier gehouden (Munnik 1929:116).
27
Deze sport werd alleen in enkele districten van Sumenep bedreven. De koeien lopen twee aan twee
in gelijke tred met hoog opgeheven hoofd begeleid door dorpsmuziek. De spannen werden door een
jury beoordeeld (Sommerfeld 1927:110). In sommige streken van oost Madura werden deze koeien
niet gedekt, zodat de lichaamsvormen behouden bleven. De dieren werden regelmatig te veel
gevoerd, wat tot gevolg had dat de dieren niet meer drachtig werden. Deze dieren werden uitsluitend
aangehouden als hobby en afgericht om mooi opgetuigd aan lange leidsels paarsgewijs te lopen op de
maat van de muziek. Deze show werd ook vertoond op feestelijke gelegenheden, waarnaar een groot
publiek kwam kijken (Knaap 1934:372).
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door enkelen het vlees van het Javavee wordt geprefereerd, wordt nog op kleine
schaal met het Javavee gefokt (veldwerk 2002).

Foto 2.5. Javaanse stieren.

Bron: ‘t Hoen 1919a:34.

Madura- en Javavee lijken veel op elkaar, maar door verschillen in habitat,
klimatologische omstandigheden en door selectieve kruisingen (de kerapan-races
van Madura hadden een grote invloed) zijn de veerassen in de loop van de tijd in
uiterlijk van elkaar gaan verschillen. De stier van het Javavee heeft een korte kop,
breed voorhoofd, korte naar buitenstaande hoorns, een korte zware hals en een
brede gespierde nek. De koe heeft een korte en gedrongen kop met een sterk
concave profiellijn en vrij lichte hoorns. De koe heeft een korte smalle hals en
zeer weinig kossem, een korte schoft, een rechte rug en lendenen. De koe is
aanmerkelijk kleiner dan de stier. Het Javavee heeft, evenals de banteng, een vrij
hoge langgerekte schoft, witte kont en onderbenen. Het Javavee staat hoger op
de benen dan het Maduravee, maar heeft een minder sterk ontwikkelde bult en
schouderpartij. De schouderpartij is zwaarder in vergelijking met de achterhand,
met name bij de stieren. Het dier heeft een kort en smal kruis en een hoog
aangezette staart, lichte benen en sterke klauwen. Volgens Mayer (1898:141)
leek het Javavee in 1900 wat kop en benen betreft meer op de banteng dan op de
zebu. Het Javavee heeft hetzelfde kleurenpatroon en aftekeningen als het
Maduravee.
Vrijburg schreef in 1921 “het Javaanse rund is klein, laat rijp en weinig
vruchtbaar. De Javaanse koe krijgt gemiddeld om de 4 jaar een kalf” (Vrijburg
1921b:6). Volgens ‘t Hoen was dit ook mogelijk binnen 1½ jaar (‘t Hoen 1905:379)
en waarschijnlijk was verdere optimalisering van de tussenkalftijd mogelijk. De
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vele functies die het Javavee vervulde en factoren als voeraanbod en
management (zie hoofdstuk 4 en 5), leidden ertoe dat de vruchtbaarheid niet de
grootste zorg van de veehouder was. De melkproductie varieert van 1 tot 2 kg per
dag. Als de dieren goed gevoerd worden, kan de melkproductie stijgen tot 6 kg
(Van der Poel 1906:35). Bij de os ontwikkelt de bult zich nauwelijks (‘t Hoen
1919a:30-3).
Op Oost-Java herinnerden enkele veehouders zich de kracht en
levendigheid van het Javavee, eigenschappen die uiteindelijk bijdroegen aan zijn
ondergang. Op Oost-Java werd tot het begin van de twintigste eeuw ook met
behulp van het Javavee (naast het gebruik van buffels) hout uit bossen gesleept
naar stranden en rivieren, één van de zwaarste taken voor trekvee.

Zebu’s
De term zebu wordt gebruikt als verzamelnaam voor de bultrunderen uit India. De
Ongole (soms Brahman, Bengalees of Nellore genoemd) behoort tot de Bos
indicus. In de negentiende eeuw werden regelmatig zebu’s, zoals Mysore, Hissar,
Gujarat, Ongole en Gir, door particulieren zoals planters uit Midden-Java,
Europeanen en Javaanse hoofden, geïmporteerd. Bengalezen genoten echter de
voorkeur.28 Oorspronkelijk komt de Ongole uit het district Nellore, ten noorden van
Madras. Midden negentiende eeuw kwamen de beste zebu’s in Bengalen voor
(Noordijk en Van der Weijde 1856:170, Hengeveld 1858:69, Numans 1924). In de
jaren 90 van de negentiende eeuw had in het zuiden van Kedu de kruising van
Ongole met het Javavee geresulteerd in het Miritvee. Ondanks zeer positieve
berichten over dit vee is tegenwoordig het Miritvee nauwelijks bekend en komt het
ook niet in het rundveeboek van Felius en Fokkinga voor. In de jaren 20 van de
twintigste eeuw kwamen de beste en mooiste Ongoles in Kedu voor (Merkens
1922:25, Merkens 1925:133).
De individuele kleine importen gingen vooraf aan de grotere door de
overheid gefinancierde importen en de oprichting van een Ongole-fokkerij op
Sumba aan het begin van de twintigste eeuw. De Ongole werd aangemerkt als
het meest geschikte ras om te kruisen met het Javavee, omdat dit type vee,
minder dan de andere, gevoelig bleek voor ziektes verwekt door bacteriën,
virussen, parasieten, schimmels en gisten (Merkens 1922:35-7). De Ongole bleek
een zekere graad van immuniteit tegen de veepest te bezitten, wat bij kruisen
overgaat op de nakomelingen. Ook was de Ongole resistent tegen babesiasis
(Texaskoorts) (‘t Hoen 1905:362, 1919a:43-6). Dit speelde ook een grote rol bij
het kruisen van Australische en Hollandse melkveerassen met de zebu. Een
minstens even groot voordeel van deze kruisingen was het aanpassingsvermogen

28

Roorda van Eysinga 1838, Hengeveld 1858, ‘t Hoen 1919a, Vrijburg 1921a:15, Merkens 1922,
Merkens 1923, Merkens 1926, Merkens 1928. K. (1907) geeft van 12 ‘slagen’ uit India, waaronder Gir,
Gujarat en Sindvee, de karakteristieke kenmerken.
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van aan de warmte. Daartegenover stond dat de melkproductie daalde (’t Hoen
1919b).29
Sinds 1914 werd op Sumba de Ongole zuiver gefokt om kosten te
besparen. Dit resulteerde in de Sumba Ongole (SO). De kosten van het
regelmatig importeren van de Ongole uit India liepen namelijk hoog op en de
goede Ongole werd in India zeldzamer. De Ongole werd niet alleen naar
Indonesië geëxporteerd, maar ook naar andere landen, waardoor het aantal
(goede) Ongole in India afnam (‘t Hoen 1919b:374). Op Sumba was voldoende
ruimte en interesse om met succes een gespecialiseerde fokkerij op te zetten.
Veel SO werden naar Java geëxporteerd en gekruist met het Javavee of ingezet
in de transportsector. De Ongole en zijn kruisingen waren namelijk uitermate
geschikt voor transportdoeleinden over langere afstanden via de verharde weg.
Een zeer goede Java-Ongole was bijvoorbeeld in staat vrachten over wel 60 km
per dag te transporteren. Het kruisingsproduct, waarvan de percentages Java- en
Ongole bloed zeer verschillend waren, werd Peranakan Ongole (PO) of JavaOngole genoemd. In de twintigste eeuw ontstond door constante verbetering met
SO een redelijk consistent ras.
De kruising van het Javavee met de SO is er een belangrijke oorzaak van
dat nu het Javavee bijna is verdwenen. Tot aan de jaren 80 van de twintigste
eeuw was de PO hét ras op Java. Op dit moment staat door een toenemend
aantal kruisingen met vleesrassen de PO onder druk. Dit betekent dat nu ook het
bestaan van de PO wordt bedreigd. Aangezien de PO en het Javavee nog niet
worden beschermd, moet er ernstig rekening mee gehouden worden, dat de kans
bestaat dat ook dit vee het veld zal moeten ruimen indien geen maatregelen
worden genomen.
Volgens onderzoek uit 1924 verschilde een volbloed Ongole gefokt in Indonesië
niet van een volbloed Ongole uit India.30 De Ongole heeft een fijne kop, die hoog
gedragen wordt en een vrij breed en sterk gewelfd voorhoofd. De huid rond de
ogen is zwart ter breedte van 1 cm. De lange en lancetvormige oren hangen
meestal. De hoorns zijn kort, de hals is vrij kort en dik en voorzien van een groot
kossem, die lang en rimpelig is en zich tot de buik uitstrekt. De zebu heeft meer
zweetklieren door de kossem en een groter huidoppervlak dan westerse runderen
29

De boerderij ‘Generaal de Wet’, gelegen in Cisarua bij Bandung, speelde een belangrijke rol bij het
kruisen van melkvee. In 1914 werd met deze boerderij een contract gesloten voor de levering van
Hollandse stieren. Het doel was de veeteelt in hoger gelegen gebieden van stieren te voorzien, zodat
een zwaar trekras zou ontstaan dat tevens melk gaf (Merkens 1922:46).
Het kruisen van de Ongole met de Holstein Friesian leverde een kruisingsproduct met een
2
hoger aantal zweetklieren per mm ten opzichte van de Holstein Friesian. Een halfbloed beschikt over
2
2
11,7 zweetklieren per mm en een kwartbloed over 6,6 per mm , terwijl een Holstein Friesian slechts
2
enkele zweetklieren per mm bezat. Bovendien heeft de zebu relatief een groter huidoppervlak door de
kossem en de huidplooien, waardoor het totaal aantal zweetklieren nog eens extra vergroot wordt
(Van der Plank 1950:142).
30
Het vergelijken van de schofthoogte is lastig omdat het onduidelijk is welk punt is genomen voor de
meting, omdat de bult op de schoft begint en de rug na de basis van de bult ook nog een aantal
centimeters daalt.
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en is daarom beter bestand tegen hitte. De bult ligt op de schoft en is groot. De
rug heeft een lichte convexe kromming en is goed gespierd en middelmatig van
lengte. Het kruis is hellend en de staart lang. De ledematen zijn vrij lang, maar
stevig. De klauwen van de Ongole zijn minder hard dan die van het Javavee. De
Peranakan-Ongole lijkt qua bouw op de rasechte Ongole, maar is kleiner.

Foto 2.6. De Peranakan Ongole.

Bron: Barwegen 2000.

De meest voorkomende kleur van de Ongole is wit. De stier heeft grijze
vlekken op zijn hoofd, nek en bult en soms zwarte stippen op zijn knieën en de
koot van de voor- en achterpoten. Rode en rood-witte dieren komen sporadisch
voor. De meeste Peranakan-Ongole zijn grijs-wit met een oranje-gele huidtint,
maar ook zijn er beige, bruinbonte, zwartbonte en bijna geheel zwarte dieren te
vinden.
In 1925 was de kruising van het lokale vee met de Ongole dusdanig dat
de schofthoogte van een gemiddelde trekstier, zoals ingezet in de
suikercampagne in Banyumas, 1,31 m was bij een gewicht van 287 kg (Preuss
1925:406, Felius en Fokkinga 1996:485). De Ongole-stier heeft een gemiddelde
hoogte van 1,40 m tot 1,50 m, maar bereikt soms wel een hoogte van 1,60 m. De
koe is kleiner met een gemiddelde hoogte van 1,30 m tot 1,40 m. Metingen van
Merkens lieten zien dat de lengtegroei, breedte- en omvangmaten op latere
leeftijd belangrijker zijn dan de hoogtegroei. Op een leeftijd van vier à vijf jaar zijn
de dieren volgroeid (Merkens 1926:134). Het is een vroegrijp ras en een vrij goed
melktype. In 1880 was het melkproducerend vermogen van de Ongole één van de
redenen tot import. Het vetpercentage in zebumelk was destijds hoger dan het
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vetpercentage in de melk van Europese runderen, namelijk bijna 5%, terwijl het
eiwitpercentage 3% bedroeg. In India was de Ongole met een melkproductie van
acht tot tien kg per dag het beste melkvee (Samenstelling 1898:158, ’t Hoen
1919b:370).
Het zijn grote, statige en makke runderen, kalm van aard, geschikt voor
zwaar werk en ze hebben een ruime gang. De Peranakan-Ongole is soberder met
haar voedsel dan de raszuivere Ongole, maar minder vruchtbaar dan het originele
Javavee. Een geïmporteerde Ongole had als nadelen ten eerste een zeer lange
acclimatisatieperiode, ten tweede waren het trage dekkers en ten derde konden
ze het vochtige bergklimaat van Java slecht verdragen (Merkens 1922).

Europese en Australische rassen
De Nederlanders namen in de zeventiende en achttiende eeuw zwartbont vee
mee. Het zwartbont vee werd of gekruist met lokale rassen om de melkproductie
te verhogen of raszuiver op de melkveehouderijen ingezet.
Bleeker (in Den Hartog 1986:73) rapporteerde dat in 1845 in Batavia
onvoldoende Nederlandse runderen aanwezig waren om de Europese bevolking
van melk te voorzien. Aan het einde van de negentiende eeuw werden Ayrshire,
Dairy Shorthorn, Hereford en Jersey-koeien uit Australië en de Montgomery en
het Girvee uit India geïmporteerd. Montgomery is een streek in Zuid-Punjab en
het Girvee is via Australië in Indonesië terecht gekomen. Omstreeks 1920 werden
allerlei kruisingen van Hollands, Javaans, Indisch en Australisch vee in de
melkerijen gehouden, maar de Australische rassen hadden de overhand. Hoewel
de Hereford niet tot de echte melkrassen wordt gerekend, gaf de kruising tussen
Hereford en het Javavee een redelijke hoeveelheid melk (‘t Hoen 1919a:48,
Merkens 1922:45, Merkens 1926:140, Harmsen 1952:476, Den Hartog 1986:74).
Het Fries-Hollands vee in Indonesië had een lange en vrij smalle kop. De
hals was lang en dun. Het vee had een redelijke borstdiepte, een lange rug en
een breed en lang kruis. De ledematen hadden een matige musculatuur en in
vergelijking met andere Indische runderen grove benen. De uier was groot. De
huid was fijn met tamelijk korte haren (Merkens 1926:138-9). Rond 1920 hadden
de stieren een gemiddelde schofthoogte van 1,42 m en de koeien van 1,36 m. De
kleur was zwart- of roodbont. De kruisingen van het geïmporteerde melkvee
ontwikkelden zich verder, waardoor ze niet meer op het geïmporteerde raszuivere
melkvee lijken.
Het meest bekende ras dat door kruising van het zwartbont vee met het Javavee
in het derde decennium van de twintigste eeuw ontstond, is het Grati-vee in het
district Grati op Oost-Java (sapi perahan Grati). Het bloed van Australisch
melkvee (Jersey en Ayrshire) en de Deense Friesian werden in dit ras gemengd.
Grativee-koeien hebben een schofthoogte variërend van 1,10 m tot 1,35 m en
wegen gemiddeld 400 kg. Het merendeel van het vee is zwartbont. In de jaren 50
produceerden tien Grativeekoeien op de ‘Sekolah Kehewanan Menengah Atas’
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(Middelbare veeartsenijkundige school) gemiddeld 2006 kg in een lactatieperiode
van 305 dagen. Tegenwoordig produceren de koeien 1400 kg melk per lactatie op
een klein bedrijf en tot 2500 kg op grote bedrijven. De recordproductie bedroeg
4400 kg bij een lactatieperiode van 305 dagen (Prajitno en Soemoprastowo 1954,
Felius en Fokkinga 1996). Ook het Grativee wordt niet beschermd.

Foto 2.7. Een op Java gefokte Hollandse stier op de boerderij Generaal de Wet
van de heren Hirschland en van Zijl te Cisarua, Bandung.

Bron: ‘t Hoen 1919a:47.

In 1979 vonden grote importen van Fries bloed uit Australië plaats. In hetzelfde
jaar werd ook vee uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd. Van 1979 tot 1981 werden
34.000 dieren geïmporteerd op Java (Bakker et al. 1982:1.8, 2.7 en 7.2). Vanaf
eind jaren 70 werden steeds meer vleesrassen, zoals Limousin, Santa Gertrudis,
Angus, Simmental, Hereford en Charolais, geïmporteerd. Deze werden via
Kunstmatige Inseminatie (KI) gemakkelijk verspreid over een groot gebied.31
Tegenwoordig wordt veel zwartbont melkvee geïmporteerd uit Australië en op
krediet aan de bevolking verstrekt.
Op Java werd en wordt geen Identificatie en Registratie systeem (I&Rsysteem) zoals al lange tijd toegepast op melkveebedrijven in Nederland gebruikt,
waarmee o.a. de melkproductie kan worden bijgehouden. Gedurende de koloniale
periode registreerden met name de grote Hollandse bedrijven de melkproductie,
maar er waren er maar weinig die de data openbaar wilden maken. Zonder een
31

Pers. comm. met de ambtenaren van de Dinas Peternakan in Kecamatan Tirtoyudo, November
2001.
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I&R-systeem is het lastig melkveehouders van advies te voorzien. Merkens
maakte in Indonesië in de jaren dertig met behulp van een beperkte hoeveelheid
gegevens als eerste een vergelijking tussen de productie van Fries-Hollandse
runderen en de eerste generatie kruisingen. Het productieverschil tussen deze
twee groepen was klein (Merkens 1937).
Het paard
Het paard behoort tot de orde Perissodactyla. Simpson (in Walker en Nowak
1991) verdeelde de orde in drie sub-ordes waaronder Hippomorpha waar de
familie van Equidae (paarden, ezels en zebra’s) onder valt. Volgens Walker wordt
de soort Equus onderverdeeld in zes ondersoorten, maar daaromtrent bestaan
verschillende meningen. Het paard behoort tot de ondersoort Equus caballus
(Walker en Nowak 1991:1204).
Ongeveer zesduizend jaar geleden werd het paard gedomesticeerd en
vóór de zestiende eeuw in Indonesië geïntroduceerd. Volgens Groeneveld waren
paarden voor de veertiende eeuw schaars (Groeneveld 1916:204-6, Boomgaard
2004:259). Met de toenemende scheepvaart in de zestiende en zeventiende
eeuw kwam een nieuwe stroom paarden Indonesië binnen, met name Perzische
hengsten en Arabieren. Later werden ook paarden uit Australië, India, Zuidoost
Azië en Europa ingevoerd. Er werden enorme prijzen, variërend van 200 tot
10.000 rijksdaalders, voor goede Perzen en Arabieren betaald.
In Indonesië was Java het eiland met de meeste paarden. De beste
paarden van Java werden in Japara, het noorden van Midden-Java, gefokt
(Schieferli 1887, Paarden 1901, Groeneveld 1916:212).32 Volgens Boomgaard
(pers. comm. 2005) werden de beste paarden niet in Japara gefokt, maar werden
de beste paarden vanuit Kedu aangevoerd en daar verkocht.
In 1846 claimde Stampa de eerste te zijn die een poging ondernam de rassen van
Indonesië te beschrijven. In zijn tijd verschenen voornamelijk verhandelingen over
de ‘verbetering’ van het paardenras, zonder dat de rasspecifieke eigenschappen
en kenmerken bekend waren. In 1860 schreef Van der Weijde over de paarden
van Java, terwijl de overige paarden onder de noemer prauw- of overwalsche
paarden werden samengevat (paarden afkomstig van andere eilanden dan
Java).33 De bekendste overwalsche paarden waren de Sandelhout, het Sumbawa
32

Volgens De Roo van Alderwerelt werd de Arabier niet in Indonesië ingevoerd, omdat de Islam niet
via Arabië maar via India binnen werd gebracht (De Roo van Alderwerelt 1916:554-5). Het ontstaan
van een ras kan niet zonder meer gekoppeld worden aan stromingen van het geloof. Er zijn meer
mogelijkheden; het paard kan met Arabieren zijn meegekomen via India - waar ze mogelijk gekruist
werden met het Aziatische paard - naar Sumatra en later Java. Dit wordt bevestigd door Boomgaard
(2004:212), die beweert dat de VOC een groot aantal Perzische en Arabische paarden kocht en
verkocht vanaf Mokka en Gamron. Paarden in Azië werden in heel Azië door vorsten aan vorsten
geschonken. Gelet op het exterieur van de paarden lijkt Arabisch bloed aanwezig. Dit vraagstuk komt
niet in het boek van Groeneveld en Witjens ‘Het Paard’ (1924) aan de orde. Het lijkt algemeen
geaccepteerd dat Arabisch en Perzisch bloed werd gemengd in de paardenstapel van Java.
33
Een prauw is een boot waarin de paarden werden verscheept. Overwalsch betekent ‘van de andere
wal’.
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paard, de Bimanees, de Makassaar (Sulawesi) en de Batakker (Sumatra). De
grote rassenvariatie is te danken aan verschillen in klimaat, bodem en fokkerij. Of
het daadwerkelijk om verschillende rassen gaat of slechts om fenotypische
verschillen is een onopgelost vraagstuk en dat zal door de sterke afname van het
aantal paarden waarschijnlijk onopgelost blijven.
Auteurs uit de negentiende eeuw schepten verwarring door de termen
‘het Java paard’ en ‘het Javaanse paard’ willekeurig te gebruiken. Zij bedoelden
hetzelfde, namelijk ‘het Javaanse paard’. Hoewel in het algemeen met ‘het
Javaanse paard’ alle paarden van Java werden bedoeld, brachten enkele streken
op Java bekende types voort, zoals het Kuningan-, het Kedu- en het
Malangpaard. Het beste is dus van ‘het Javaanse paard’ te spreken, dat per regio
door gerichte fokkerij verschillende kenmerken ontwikkelde. De verschillen per
regio namen af toen tegen het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw de paardenfokkerij door tijdsgebonden omstandigheden minder
belangrijk werd (zie hoofdstuk 5). Hierdoor ontstond in de tweede helft van de
negentiende eeuw een paardenras - de types die eerst op Java voorkwamen zijn
verdwenen - dat ‘het nieuwe Javaanse paard’ genoemd kan worden.

Het Javaanse paard
De algemene kenmerken van het Javaanse paard zijn een groot en vierkant hoofd
en een korte vlezige hals. De nek is kort en breed. Het paard heeft een gedrongen
lichaamsbouw, maar een voldoende brede en diepe borst. De voorhand is laag,
de schoft middelmatig hoog en gaat over in een rechte, sterke en goed gespierde
rug. De ledematen zijn grof en zwaar gevormd en staan vaak in koehakkige stand.
De spieren zijn goed ontwikkeld indien het dier in goede conditie verkeert. De
paarden van Besuki waren fijner gevormd. De manen en staart zijn dun behaard
(Penning 1894, Paarden 1901:770, Merkens 1926:42). Het nieuwe Javaanse
paard voldoet nog aan deze beschrijving.
De schofthoogte varieerde aan het begin van de negentiende eeuw van
1,12–1,25 m (43 tot 48 Rijnlandse duimen) en er was nog een redelijk aantal met
een schofthoogte van 1,26 m (4 voet) of meer. De cavalerie en artillerie
apprecieerden de grootste dieren (Penning 1894:37). Sinds 1840 nam het aantal
paarden met een schofthoogte van 1,26 m af. Deze paarden zouden nog in de
Preanger Regentschappen, Kedu, Malang en Besuki (afdeling Bondowoso)
rondlopen.
In de negentiende eeuw ontstonden problemen in de paardenfokkerij, omdat het
leger en de elite een ander paard wensten dan de landbouwer (zie hoofdstuk 5).
De landbouwer wilde een werkpaard en voor hem speelde hoogte een
ondergeschikte rol, maar het leger en de elite wensten een rijpaard met een hoge
schofthoogte. Eind 1850 werd voorgesteld het Javaanse paard te kruisen met
Makassaren, Perzen en Arabieren, een kruising die volgens Veth eerder al had
plaatsgevonden in 1802 en 1809. Het resultaat was dat de grotere paarden
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werden gekruist met het Javaanse werkpaard (Van der Kemp 1890:378-83, Veth
1894:30-1).

Foto 2.8. Het Javaanse paard.

Bron: Groeneveld en Witjens 1924.

Aan het begin van de twintigste eeuw was de schofthoogte van het
Javaanse paard zelden hoger dan 1,15 m en het ras werd omschreven als ‘de
paria onder zijn Indische rasgenoten’. De beste exemplaren van dat moment
bevonden zich in Malang, Besuki, Kedu en de afgelegen bergstreken van de
Preanger Regentschappen. In de jaren 20 van dezelfde eeuw werd het Javaanse
paard gekruist met overwalsche en Australische paarden en Arabieren in een
laatste poging om het Javaanse paard te redden (zie hoofdstuk 3).34
De harde hoeven stelden het Javaanse paard als enige ras in staat door
modderige sawah’s te waden. Beengebreken kwamen onder Javaanse paarden
zelden voor, het kon zeer goed steile hellingen beklimmen, waarbij hun loop
nauwelijks werd vertraagd (Nagel 1828, Van der Kemp 1890:341). Het ras was
sterk en volhardend, bestand tegen honger en dorst, weinig eisend, niet
kieskeurig in eten en drinken had een vaste tred. Bovendien had het paard goede
karaktereigenschappen, maar het was minder actief dan de overwalsche paarden

34

Stampa 1846:171, Van der Weijde 1860:388-90, Cultuurrassen 1914:30, Vrijburg 1921b:38,
Groeneveld en Witjens 1924:17, Merkens 1926:42.
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(Van der Weijde 1860:390, Couperus 1884:211). Schierferli (1887) was van
mening dat het Javaanse paard beschikte over een ezelachtige koppigheid.
Het Javaanse paard zou de karakteristieke telgang beheersen, maar
volgens Creusesol was dit niet de telgang maar een draf die in Europa niet
bekend was.35 Volgens Hoekstra beheerste het paard van Sumba de telgang
waardoor die met name door vrouwen werd bereden (Hoekstra pers. comm.
2003). Het Javaanse paard voert de drieslag, waarbij de voorhand in galop en de
achterhand in draf is (Creusesol 1895:23-24).
Voor alle paarden geldt, ongeacht het ras of soort dat de gemiddelde lengte van
de oestrische cyclus 20 tot 22 dagen bedraagt, waarvan de merrie vijf à zes
dagen in oestrus is. De dracht is 11 maanden. De gemiddelde leeftijd van de
paarden op Java was volgens Mayer 20 tot 25 jaar (1898:148). De leeftijd van het
paard kan aan het gebit worden afgelezen.

Het Preanger paard
Omdat in de Preanger Regentschappen uitgestrekte graslanden aanwezig waren,
ontwikkelde zich hier in de negentiende eeuw het type Preanger paard. Het
Preanger paard is ontstaan door kruisingen tussen het Javaanse paard en
(waarschijnlijk) Arabieren, Perzen, hengsten uit Sydney en Engeland, het
Makassaarse paard en de Sandelhout (Rudolph 1887:271). Door willekeurige
kruisingen was het ras een allegaartje en liepen de uiterlijke kenmerken sterk
uiteen. In de negentiende eeuw poogde het Gouvernement verscheidene malen
de situatie te verbeteren door gerichter met de Makassaar en de Sandelhout te
kruisen. Door geringe interesse van de fokkers boekte het Gouvernement geen
resultaat (Veth 1894:30-1). De meningen over de karaktertrekken van het
Preangerpaard lopen uiteen van intelligent, leergierig en goedaardig tot niet tegen
vermoeienis bestand, koppig, lui en boosaardig.
Penning onderscheidde in 1891 drie typen Preanger paarden. Het
kleinste type, 1,20 - 1,25 m, werd gevonden in de bergstreken van Bandung,
Garut, Sumedang en Cianjur waar veel draagpaarden werden gebruikt. Het
arbeidsvermogen van het kleinste type Preanger paard was groter dan van het
Javaanse paard. De benen waren minder koehakkig, maar beengebreken
kwamen vaker voor. De rug was recht, de lenden kort en het kruis enigszins
afhangend. De dieren waren sober en volhardend en konden zonder eten of
drinken dagelijks enorme afstanden afleggen in bergachtige terreinen (Penning
1891:69-70, Merkens 1926:42).
35

De telgang is een draf waarbij het laterale benenpaar tegelijkertijd wordt opgetild. Telgang komt voor
bij meerdere diersoorten, zoals bijvoorbeeld hond, kameel, dromedaris en giraffe. Alleen de telgang
waarbij hoge snelheden worden gehaald wordt gewaardeerd in verband met comfort van het rijden op
een dier met deze kwaliteit.
Men verschilde van mening of het paard de telgang nu wel of niet bezat. Volgens D. d. G.
beheerste het paard de telgang wel, wat verwantschap met de paarden uit Mongolië zou bevestigen.
Ook werd paarden de telgang geleerd, door de laterale benen aan elkaar te binden (D. d. G. 1871).
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Het tweede type had een schofthoogte tussen 1,25 en 1,35 m. Dit type
was veel gekruist met de Sandelhout, waardoor dit type Preanger paard soms
sprekend daarop leek. Volgens Groeneveld en Witjens (1924:18) echter, leken de
nakomelingen van deze kruising meer op het Javaanse paard. In deze groep
werden de mooiste tuigpaarden en lichte rijpaarden gevonden. Ze hadden een
snellere gang dan de Sandelhout, waarschijnlijk omdat de voorhand lichter
gebouwd was. Door de lichtere bouw werd toegegeven op het draagvermogen.
De benen hadden een weinig koehakkige stand en beengebreken kwamen
nauwelijks voor. De donkere kleuren waren overheersend.
Het derde type was 1,30 tot 1,45 m hoog. Volgens Van der Weijde
(1860:397) hadden de paarden een slecht exterieur en lompe zware gangen. Het
waren veelal schimmels. In 1894 werden de besten in de grotere plaatsen als
tuigpaarden gebruikt, terwijl de goedkoopsten in dienst waren bij de posterijen als
karrenpaarden. Nadelen van dit type waren de plathoeven en de regelmatig
voorkomende beengebreken (Penning 1891:70-3, Van Velzen 1903:212).

Het Kuningan paard
Het Kuningan paard is een type afkomstig uit het gebied rond Cirebon. Het paard
onderscheidde zich door haar kleine, goed gebouwde gestalte en het kort, breed
en convexe (bolrond) hoofd. De oren staan rechtop met de punt een klein beetje
omgebogen. De hals is kort, zwaar en vol en een beetje gebogen. De manen zijn
dun en de staart lang. De voorbenen zijn fijn met ronde harde hoeven. De schoft
en het kruis liggen hoger dan de rug. Het paard heeft een lange staart en dunne
manen en is klein en vlug. In 1846 was dit paard schaars en in 1900 een
zeldzaamheid (Stampa 1846:172, D. d. G. 1871, Veth 1894:32, Paarden
1901:769).36

Het Kedu paard
In de negentiende eeuw stond het Kedu paard (het Mergowati paard) bekend als
het beste en mooiste paard, dankzij de goede zorg van de Javaanse vorsten. Dit
type paard had zijn veredeling te danken aan de stoeterij Mergowati, gelegen op
de berg Jaran (ook wel bekend onder de naam Gunung Kuda, de paardenberg).
Een Javaanse vorst was aan het begin van de achttiende eeuw met deze stoeterij
begonnen. Mogelijkerwijs stroomt Hollands paardenbloed door de aderen van
deze dieren, door kruising met het Friese paard of de Gelderlander. Het goede
exterieur van het dier was opvallend en alleen al door naar het hoofd en de ogen
te kijken was het ras te herkennen. Het Kedu paard onderscheidde zich van de
andere Indonesische rassen door zijn grootte, brede borst, opgerichte hals, sterke
achterhand en het goede temperament. De paarden kwamen in alle kleuren voor.
Aan het einde van dezelfde eeuw was het Kedu paard bijna geheel verdwenen (D.
d. G. 1871:147, Veth 1894:34, Ballot 1897).
36

In 1870 werden nog goede Kuningan paarden bij de berg Bong-kirit gevonden (D. d. G 1871:146).
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Foto 2.9. Het Kedu paard.

Bron: ’t Hoen 1905.

De paarden van Sumbawa
Op Sumbawa werden twee rassen onderscheiden. Ten eerste het Sumbawa
paard van West-Sumbawa, mogelijk een afstammeling van het Makassaarse
paard. Het ras had een recht en groot hoofd, een dikke weinig opgeheven korte
hals en grove manen. Het paard had een lange en brede schoft, brede borst en
een sterke en goed gespierde rug en lendenen. Bovendien waren de benen stevig
en de hoeven hard. Het kruis was afhellend en de staart laag aangezet. Zelden
was het paard groter dan 1,25 m. De schofthoogte van de paarden ouder dan 2½
jaar varieerde van 1,00 tot 1,35 m, slechts 0,2% van de totale stapel was boven
1,26 m (4 voet). De gemiddelde schofthoogte van 34.691 paarden bedroeg 1,13
m. Eenderde van de paardenstapel was bruin, maar ook bont, valk en vos
kwamen regelmatig voor. Als werkpaard beschikte het dier over een aangenaam
temperament en was het vlug en gewillig. (Van der Weijde 1860:395, Veth
1894:39-42, Merkens 1926:29-30, Schol in Merkens 1926:27).
Het Bimanese paard was afkomstig van Oost-Sumbawa en leek qua bouw op het
Sumbawa paard, maar was kleiner en mooier door de hoog aangezette en
gebogen hals. De paarden vertoonden enige gelijkenis met de Batakker. Volgens
Van der Weijde was het Bimanese paard met een schofthoogte van 1,15 tot 1,20
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m bij de welgestelde Javaan zeer gewild als rijpaard. Ook werden veel van deze
paarden voor de wagen gespannen. Rond het begin van de twintigste eeuw
werden veel paarden naar Surabaya uitgevoerd waar ze werden gebruikt als
trekpaard voor rijtuigen. De dieren werden te klein als rijdier, de gemiddelde
schofthoogte was wat gedaald tot ongeveer 1,15 m. Het waren vurige en
onvermoeibare dravers met een zachtaardig karakter. De goede Bimanees
beschikte over de zuivere telgang (Stampa 1846:170, Van der Weijde 1860:395,
D. d. G. 1871, Veth 1894:39-42, Merkens 1926:29).

Foto 2.10 . De Bimanees.

Bron: Groeneveld en Witjens 1924:12.

Het Sandelhoutpaard
Het Sandelhoutpaard vindt zijn oorsprong op het eiland Sumba. Het paard
verkreeg zijn naam omdat het eiland Sumba bekend was geworden door de
sandelhoutbomen. In 1860 schreef Van der Weijde dat het Sandelhoutpaard in
vele opzichten overeenkomsten vertoonde met het Arabische ras. In tegenstelling
tot Stampa, was Van der Weijde van mening dat de Sandelhout een klein maar
vierkant hoofd had, met wijde neusgaten, vurige ogen en kleine oren. Volgens
Stampa had het paard een nogal groot en breed hoofd. De hals was recht, kort en
gespierd met veel en lange manen. De rug was recht, de schoft vaak hoog en de
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staart hoog aangezet.37 Het paard was slank gebouwd, had een brede en ruime
borst en fijne licht gespierde benen, waarvan veel koehakkige- en sabelbenen en
kleine maar harde hoeven. Het kruis was lang, breed en recht. Het paard komt
voor in alle kleuren; de kleur zwart is zeldzaam maar werd als beste en mooiste
gewaardeerd. De huid is fijn en de zachte haren glanzen. Ze zijn levendig, vurig
en zenuwachtig, soms ook omschreven als prikkelbaar en vreesachtig, waardoor
ze makkelijk op hol sloegen. Op Sumba was het de gewoonte de paarden te
merken door middel van het splitsen of het zijwaarts insnijden van de oren
(Stampa 1846:170, Van der Weijde 1860:392-3, D. d. G. 1871).

Foto 2.11. Een Sandelhouthengst.

Bron: Groeneveld en Witjens 1924:7.

Rond 1850 hadden de grootste paarden een schofthoogte van 1,40 m. De
dieren afgeleverd door het remontedepot van Surabaya hadden een gemiddelde
schofthoogte van 1.30 m en een gewicht van 292 kg. Dertig jaar later varieerde de
schofthoogte van de echte Sandelhout van 1,15 tot 1,30 m en waren paarden met
een schofthoogte van 1,40 m zeldzaam geworden.38 Aan het einde van de
negentiende eeuw werd de Sandelhout als beste paard van Indonesië
beschouwd. Helaas hadden de paarden afkomstig van Sumba moeite te
37

Om te zorgen dat het paard zijn staart hoog droeg, werd op de leeftijd van 3 à 4 maanden de staart
ingesneden tussen de zesde en de zevende wervel. Vervolgens werd de wond met een gloeiend ijzer
dicht gebrand. Deze bewerking was niet altijd nodig (Veth 1894:119).
38
Volgens Merkens was het grotere Sandelhoutpaard een kruising met het Australische paard. Eén
maal werden er een paar Australische hengsten op Sumba ingevoerd.
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acclimatiseren op Java. Jaarlijks werden ongeveer 12.000 tot 14.000
Sandelhoutpaarden op Java geïmporteerd. De helft tot tweederde van de
geïmporteerde paarden stierf binnen een jaar aan kwade droes en worm (D. d. G.
1871, Veth 1894:44-5, B. 1898, D. S. 1898, Merkens 1926, Vermast in Merkens
1926:22-5).

De Makassaar
Met de Makassaar werd een paard van Sulawesi bedoeld. Makassar was de
exporthaven voor paarden van Sulawesi (Liedermoij 1854:352, Cultuurrassen
1914:28). Rond 1840 was de Makassaar het beste ras van Indonesië.39 Vooral het
leger toonde grote interesse voor de paarden van Sulawesi.

Foto 2.12. De Makassaar.

Bron: Groeneveld en Witjens 1924:13.

Rond 1860 kwamen de lichaamsvormen van de Makassaar overeen met
de mooiste Javaanse paarden; het hoofd was minder zwaar en de hals beter
gevormd. Vijftig jaar later omschreef Veth (1894) de Makassaar als een krachtig
39

De beste paarden van Sulawesi kwamen uit het district Dorothea, waar de cavalerie veel paarden
remonteerde. In Makassar was een commissie aangesteld voor de remontering van de artillerie en de
cavalerie van Java (Stampa 1846:170, D. d. G. 1871:143).
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gebouwd dier, waarvan de voorhand meestal beter ontwikkeld was dan de
achterhand. Het hoofd was recht en groot met grote zachte ogen en geopende
neusgaten. Het paard had een korte hals, brede borst, rechte schouders en volle
manen. De schoft was laag en breed en ging over in een rechte en korte
gespierde rug en lendenen. Het kruis was hoekig, ingezakt, vaak smal en puntig.
De staart was laag aangezet. Het paard had sterke benen en kromme knieën. De
voornaamste kleuren waren vos, bruin en geel.40 In de eerste helft van de
negentiende eeuw had het paard een schofthoogte van 1,25 tot 1,30 m. De
schofthoogte van de paarden nam af in de loop van de eeuw en in de twintigste
eeuw waren de dieren zelden hoger dan 1,20 m.
De meningen omtrent de bestendigheid tegen vermoeienissen en
ontberingen varieerden van matig tot zeer goed, maar het paard was sterk en
volhardend en zelden ziek.41 Het paard kon tot op hoge leeftijd, tot ouder dan 20
jaar, arbeid verrichten. Het paard had goede en regelmatige gangen. Het
temperament kon variëren van vurig en schichtig tot rustig. De paarden waren
deugdzaam en ze aten indien nodig de bladeren van bomen. De karakteristieken
die de Makassaar sierden vergingen langzaam, volgens verscheidene bronnen
door ziektes en verkoop van de beste hengsten. De paarden die in 1854 nog over
waren wilde de bevolking niet verkopen, ook niet tegen zeer hoge prijzen van wel
100 tot 150 rijksdaalders. Rond 1920 werd beweerd dat de Makassaar praktisch
niet meer bestond (Stampa 1846, Veth 1894, Groeneveld en Witjens 1924:90).

KLEINE LANDBOUWHUISDIEREN
Geiten en schapen werden in Indonesië geïntroduceerd en in zeventiende
eeuwse handelsstatistieken al genoemd (Boomgaard 2004:227). De domesticatie
van schapen en geiten begon waarschijnlijk in Zuidwest Azië, ongeveer acht- à
negenduizend jaar geleden. Geiten en schapen behoren tot dezelfde orde en
familie als het rund, respectievelijk de Artiodactyla en Bovidae. De geit behoort tot
het geslacht Capra en het schaap tot het geslacht Ovis. De gedomesticeerde
geiten behoren tot de soort Capra hircus en het gedomesticeerde schaap tot de
soort Ovis aries. Voor beiden soorten geldt dat er veel onenigheid bestaat over de
classificering van deze dieren. Schapen en geiten vertonen veel overeenkomsten,
maar de verschillen zijn dat een mannelijke geit stinkt, een sik heeft, geen
geurklieren bij de poten en een convex (bolrond) voorhoofd heeft (Walker en
Nowak 1991).
In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd weinig over het
kleinvee geschreven. In deze periode was de bemoeienis met de geiten- en
40

Liedermoij 1854:352, Van der Weijde 1860:396, Veth 1894:50-1, Paarden 1901:775, Cultuurrassen
1914:28.
41
Stampa 1846, D. d. G. 1871:142, Van der Kemp 1890:342, Veth 1894, Groeneveld en Witjens
1924:90.
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schapenstapel gering (Roorda van Eysinga 1838). De kleinveestapel nam tijdens
de twintigste eeuw snel toe en gelijktijdig steeg de interesse van de overheid voor
het kleinvee. Op Java werden weinig kleinveerassen geïmporteerd, omdat maar
een klein aantal geschikt werd bevonden.42 Nu, in de éénentwintigste eeuw,
worden de meeste schapen op West-Java gehouden en geiten vooral op MiddenJava, maar op West- en Oost-Java neemt het aantal toe.
Schapen
Aan het einde van de achttiende eeuw werden enkele prijsvragen uitgeschreven
om hiaten in de schapenkennis aan te vullen en om de import van schapen te
stimuleren. De vragen betroffen Kirmanse schapen (schapen geïmporteerd uit
Perzië en genoemd in bronnen van de V.O.C.)43 en honderd jaar later, in 1861,
het Merinoschaap (Merkens en Soemirat 1926:396-8). De import van
Merinoschapen in 1864 was waarschijnlijk het gevolg hiervan. Later, in de
negentiende en twintigste eeuw, volgden meerdere importen van dit ras. Bekend
is dat particulieren Kaapse schapen, dit zijn schapen op hoge poten,
importeerden.44 Alle geïmporteerde schapen waren in handen van particuliere
importeurs en werden met het Javaanse schaap gekruist.
In 1858 schreef Van der Weijde in zijn rapport dat de schapen van OostJava ‘middelbaar groote, schrale dieren waren die volstrekt op geen bijzondere
eigenschappen aanspraak kunnen maken, aangezien zij buiten besprokene
ontbrekende wolproductie noch in melkafscheiding noch in vetwording uitmunten’.
Het schaap van het eiland Sapudi verdiende wel een aantal goede woorden
omdat dit schaap geschikt was voor de vleesproductie en ‘zeer smakelijk vleesch
bezit’.45
Aan het begin van de twintigste eeuw werd o.a. het Romney-Marsh
schaap geïmporteerd en ter beschikking van de bevolking gesteld.46 Volgens ’t
Hoen (1919a:71) werden deze schapen in 1912 uit Australië (en dus niet uit
42

Enkele kleinveerassen uit India die wel bekend waren, maar niet werden gebruikt voor kruisingen,
zijn de Berbery geit, de Countrygoat uit Gwalior en het Karakoel schaap (Lankhorst 1938:72, 76).
Pers. comm. Boomgaard 5 maart 2003.
44
Het Kaapse schaap is een schaap uit de Kaapkolonie. Dit schaap is ontstaan door de invoer van
Spaanse Merino’s aan het einde van de achttiende eeuw. Ze werd gekruist met het in Zuid-Afrika
aanwezige inheemse vetstaartschaap (B. v. d. 1913:72). Er schijnt geen beschrijving van dit schaap te
bestaan, maar het zou kunnen dat het Afrikaanse vetstaartschaap werd bedoeld. Deze schapen
werden in de achttiende eeuw al op Java, in de buurt van Batavia, gevonden (De Haan in Mason
1980).
45
o
ANRI AP 1129, rapport (N 69 (4225/16)) van Van der Weijde aan de Gouverneur-Generaal d.d.
Surabaya 7 oktober 1858.
46
Het Romney-Marsh schaap is ook bekend onder de naam Kent schaap. Het schaap komt van
oorsprong uit Zuidoost Engeland, Kent. Het ras bestond al in de dertiende eeuw. Door het gure
onaangename klimaat en het geringe voedselaanbod waren het taaie en geharde schapen geworden.
Ze worden omschreven als grote, robuuste, goed uitziende schapen met harde hoeven, waardoor ze
bijna geen last hebben van voetrot en in staat zijn te leven op een moerassige bodem. Het is een
hoornloos schaap, met een witte en brede kop, een zwarte neus en een lok wol op het voorhoofd. Het
dier heeft een compact lichaam, brede nek en schouders en korte witte poten. In Engeland was de
vraag naar de wol van dit schaap altijd hoog. Het schaap is in veel landen geïntroduceerd, waaronder
Nieuw-Zeeland (British 1978:33).
43
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Engeland) geïmporteerd. Volgens ’t Hoen was dit ras onder ongunstige natuurlijke
omstandigheden gefokt, waardoor het schaap geen hoge eisen stelde aan het
onderhoud, de voeding en de verzorging. Tevens bezat het dier een hoog
weerstandsvermogen tegen ziektes. Al deze feiten maakte het schaap uiterst
geschikt om te kruisen met het Javaanse schaap.
Aan het begin van de twintigste eeuw waren er naar schatting één miljoen
schapen in heel Indonesië en werd het grootste aantal in de Preanger
Regentschappen gehouden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog had de overheid
weinig interesse voor het schaap en de boer besteedde weinig tijd aan de
verzorging van de dieren. De schapen graasden overdag en werden ’s avonds
binnengehaald. Na de oorlog werd onderzoek gedaan naar het Preanger, het
vetstaart en het Texelse schaap uit Nederland. Atmadilaga gaf helaas alleen
resultaten van het Preangerschaap (Atmadilaga 1958:3). Het Texelse schaap
werd in 1928 op Java geïmporteerd, maar de vruchtbaarheid bleek onvoldoende.
Het Texelse schaap werd ook gekruist met het Preangerschaap op het
proefstation voor kleinvee. De resultaten waren dusdanig, dat proeven met
andere schapen de voorkeur verdienden (Merkens 1931:364).
In de jaren 70 van de twintigste eeuw werden op West- en Midden-Java
Suffolk, Dormer (Dorset x Merino) en Suffmer (Suffolk x Merino) schapen uit
Australië geïmporteerd en gekruist met Preanger- en vetstaartschapen op enkele
experimentele en privé ondernemingen. De kruisingsproducten presteerden het
best op redelijke hoogte (Mason 1980). Tegenwoordig zijn de bekendste schapen
van Java de Javaanse ‘thin tailed’, het Preangerschaap en het vetstaartschaap uit
Oost-Java, die groter is dan de schapen op Midden- en West-Java (’t Hoen
1919a:50, Mason 1980, Devendra 1987:33). Een bekend schaap uit Sulawesi is
het Donggalo schaap, afkomstig uit de afdeling Donggalo van de residentie
Menado.47
De dracht van schapen bedraagt ongeveer 147 dagen. In tegenstelling tot de
grote landbouwhuisdieren krijgen ooien vaak meer dan één lam. Het aantal
lammeren per worp verschilt op Java per regio en varieert tussen één en drie, met
een gemiddelde net onder twee (Knipscheer et al. 1983:80). Afhankelijk van het
ras, maar jonger dan de grote landbouwhuisdieren, kan een ooi vanaf éénjarige
leeftijd in oestrus komen.

Het Javaanse schaap
Zoals het voor de meeste paardenrassen onbekend is wie de voorouders zijn, is
het ook voor het schaap onbekend uit welke rassen zij is ontstaan. Het Javaanse

47

Het schaap heeft de neiging tot het opslaan van vet rond de staart, vandaar de naam
vetstaartschaap. Het schaap is 0,60 à 0,75 m hoog en weegt 25 tot 50 kg (Cultuurrassen 1914:26).
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Foto 2.13. Het Javaanse schaap.

Bron: KITLV No 39.268
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schaap wordt ook wel de Javaanse ‘thin-tail’ genoemd. Dit schaap wordt
tegenwoordig voornamelijk op West- en Midden-Java gehouden. In de jaren 70
van de twintigste eeuw behoorde 80 tot 85% van de schapen op West-Java tot
het Javaanse schaap (Cultuurrassen 1914:27, Devendra 1987:33).
Het Javaanse schaap heeft zwarte kringen om de ogen en neus en af en
toe ook zwarte kringen op andere plekken. De hoorns krullen vlakbij het hoofd
naar beneden. De oren zijn middelmatig groot en een beetje afhangend. Het
Javaanse schaap heeft een witte vacht van haar. De staart is dun, raakt de
hakken niet en vertoont geen neiging tot vetaanzet (Mason 1980). Het Javaanse
schaap is 0,50 à 0,65 m hoog. Het gewicht van een volwassen ooi varieert tussen
de 20 en 35 kg en een volwassen ram weegt 35 tot 60 kg.
In de periode dat het schaap nog weinig in de belangstelling stond, zocht
het zelf eten. Het schaap nam een belangrijke niche in, omdat het voornamelijk
die planten at die door de overige landbouwhuisdieren niet werden gegeten.
Hierdoor konden de schapen in hetzelfde gebied als de runderen worden
gehouden.48 Het schaap werd met name voor het vlees gehouden.

Het Preanger schaap
Het Preangerschaap is halverwege de negentiende eeuw waarschijnlijk ontstaan
uit een kruising tussen het Kaapse, Javaanse en Merino schaap. In de twintigste
eeuw was Garut hét schapenfokcentrum van Java waar een uniforme fok van
rammen, het type vechtram, plaatsvond.49
De kop van de ram is vrij kort en breed met een convexe profiellijn, de kop
van de ooi is smaller dan de kop van de ram en in de regel zijn ze hoornloos. De
hoorns van de ram zijn stevig, zwaar en spiraalsgewijs gewonden. De oren zijn
matig lang, smal, dun en hangen naar buiten af. In vergelijking met de toenmalige
Europese rassen was de borstdiepte en –breedte klein. De staart is breed maar
kort. Kenmerkend is de vetafzetting bij de staartbasis bij goede verzorging. Toch
kan het ras noch tot de vetstaarten noch tot de vetstuitschapen worden gerekend.
Het haarkleed bestaat uit fijner haar dan wol, in enkele plaatsen werden er kleden
van geweven.50 Er bestaat een grote kleurvariatie van zwart, wit en grijs. In het
Preangerschaap van tegenwoordig is weinig terug te vinden van de Merino.
48

o

ANRI AP 1129, een brief (N 69 (4225/16)) van de Gouvernementsveearts Van der Weijde d.d. 7
oktober 1858 aan de Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië.
49
Tegenwoordig wordt naar dit schaap verwezen als Garutschaap, er schijnt echter weinig verschil te
bestaan tussen het Preangerschaap en het Garutschaap. Deze twee worden dan ook wel als elkaars
synoniem gebruikt.
Op West-Java waren rammengevechten gebruikelijk. Twee rammen worden op een afstand
van ongeveer tien meter tegenover elkaar gezet. De dieren stormen na een teken op elkaar af en
botsen met de voorhoofden tegen elkaar. Daarna lopen de beide rammen enkele meters achteruit en
botsen weer, net zo lang totdat een ram in elkaar zakt en op de grond blijft liggen. Tussendoor worden
de dieren gemasseerd in korte rustperiodes. De dieren worden aangemoedigd met zang en dans.
Fokkers van vechtrammen waren altijd afkomstig uit de gegoede burgerij (Merkens en Soemirat
1926:410-412).
50
Merkens en Soemirat 1926, Jaarverslag BVD 1936:39, Atmadilaga 1958:3-4, Fischer in Atmadilaga
1958:4, Devendra 1987:33.
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De schapen stonden bekend om hun schofthoogte; rammen bereikten
0,75 m en ooien 0,62 m. Het schaap behoorde in Indonesië tot de zwaarste
rassen. Volwassen rammen konden wel tot 80 kg wegen en ooien wogen maar 30
à 40 kg. Eind twintigste eeuw woog een ooi gemiddeld 27-30 kg. Het schaap
wordt tot de laatrijpe rassen gerekend, omdat het tot op late leeftijd nog in gewicht
toeneemt. Het schaap is geslachtsrijp op een leeftijd van tien maanden. Per
dracht worden één of twee lammeren geworpen, gemiddeld drie worpen per twee
jaar. Het gemiddeld aantal lammeren per jaar bedraagt 2,72. Het gemiddelde
geboortegewicht van een lam bedraagt 2 kg na een dracht van ongeveer 148
dagen. In tegenstelling tot de praktijk bij runderen en paarden werd gepoogd het
schaap te verbeteren door raszuiver fokken en goede voeding.51

Foto 2.14. Preanger ram.

Bron: D. W. Robinson in Mason 1980.

Na de oorlog was het aantal Preangerschapen sterk toegenomen, zij
werden voornamelijk op West-Java gehouden. De Waal van Anckeveen
(1902:297) constateerde begin twintigste eeuw dat in die streken waar de
runderen minder melk gaven, de schapen de tegenovergestelde eigenschap
vertoonden. Omdat Java geen melkdrinkende cultuur heeft, werd tot na de oorlog
geen onderzoek gedaan naar de melkproducerende capaciteiten van het schaap.
Het vetpercentage van de melk van het schaap bedroeg ongeveer 5% en de
dagelijkse opbrengst bedroeg gemiddeld 0,35 kg (Atmadilaga 1958).

51

Merkens en Soemirat 1926:408, Merkens en Soemirat 1928:214, 219, Atmadailaga 1958:8, Mason
1980.
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Het vetstaartschaap
Waarschijnlijk is dit schaap door handelaren uit zuidwest Azië meegenomen naar
Indonesië. In 1731 besloot het gouvernement Kirmani schapen te importeren. Dit
is een alternatieve naam voor het vetstaartschaap Baluchi uit Iran. Het schaap
zou in 1754 en in 1779 opnieuw worden geïmporteerd, maar onduidelijk is of dit
idee werd uitgevoerd.
Op Midden-Java bestond in de jaren 70 ongeveer de helft van de
schapenstapel uit vetstaartschapen. Het ras krijgt hier de voorkeur boven het
Javaanse schaap, omdat de smaak van het vlees van het vetstaartschaap beter
wordt bevonden en de leerkwaliteit hoger is. Voor 1940 was dit schaap in grote
aantallen aanwezig in het oosten van Oost-Java en in 1970 werd het
vetstaartschaap nog steeds verkozen boven het Javaanse schaap. Op Madura
behoren alle schapen tot dit ras.
Het dier is wit en beide sexen zijn hoornloos. De oren zijn middelmatig
groot en half gedraaid. Vetstaartschapen zijn groter dan het Javaanse schaap.
Zeer goede rammen wegen tussen de 45 en 50 kg. en de ooien wegen tussen de
30 en 40 kg. De staart is een culinaire delicatesse. Het schaap is bovendien beter
dan de andere schapen aan een droger klimaat aangepast.

Foto 2.15. Het vetstaartschaap.

Bron: D. W. Robinson in Mason 1980.

Een ooi kan voor het eerst gedekt worden als zij tussen de 6 à 12
maanden is. Op Java bestaat geen specifiek lammerseizoen. Bij goed
management kan een ooi iedere zes maanden werpen, maar een interval van
acht tot negen maanden is gebruikelijker. De dracht is gemiddeld 150 dagen. Het
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gemiddelde aantal lammeren dat jaarlijks wordt geboren bedraagt 2,34, dit is
lager dan voor het Preanger schaap (Mason 1980). Uit een onderzoek gedaan in
de jaren 50 bleek dat gemiddeld 1,56 lammeren per keer werden geboren
(Wardojo en Adinata 1956:442). Op een leeftijd van ongeveer vier jaar worden de
ooien verkocht, meestal vanwege onvruchtbaarheid. De oudere ooien zijn lastig te
paren door hun vette staart; hulp kan noodzakelijk zijn. Rammen zijn actief vanaf
zes maanden tot ongeveer vijf jaar, maar worden vaak eerder geslacht vanwege
hun agressieve gedrag.
Geiten
Al lang voordat het Gouvernement zich actief ging bemoeien met de verbetering
van de kleinveestapel, werden geiten geïmporteerd door Arabieren aan de
noordkust van Java, die veel geitenmelk dronken. Dit waren voornamelijk Etawah,
Kashmir en Angora geiten. De Angorageit was waarschijnlijk dezelfde geit als de
Montgomerygeit. Op Oost-Java werden ook Australische bokken geïmporteerd
(Merkens en Anwar Sjarif 1932:446, Provincie 1939:121). De geïmporteerde
Etawah geiten waren veel groter dan de Javaanse geit (de kacang), maar
gevoeliger voor ziektes. Na het kruisen van de Etawah en de Javaanse geit
bleven beide eigenschappen, hoogte en geschiktheid voor het klimaat, behouden.
De kwaliteit van de door het gouvernement geïmporteerde Etawah geiten
in de jaren 20 van de twintigste eeuw uit India viel tegen. Veel dieren stierven op
de reis of bij aankomst op Java. Om die reden en omdat de behoefte aan
geitenmelk steeg werden 16 Hollandse geiten geïmporteerd. Uiteindelijk werden
deze geiten nauwelijks onder de bevolking verspreid door het eigenaardige feit
dat uit 42 nakomelingen slechts 5 vrouwelijke geiten werden geboren (Merkens
1931:365). Tegenwoordig zijn de meest voorkomende geiten in Indonesië de
Peranakan Etawah (PE) en de Javaanse geit (Sodiq et al. 2003).
Geiten worden op Midden-Java voornamelijk in de hoger gelegen gebieden
gehouden, terwijl schapen in het laagland en halverwege de bergen worden
gehouden (Pers. comm. Budisatria 2003). Geiten kunnen het hele jaar door
lammeren geven, omdat de dracht niet aan een seizoen is gebonden. Op Java
bestaat weinig variatie in daglengte gedurende het jaar, terwijl het waarschijnlijk is
dat een veranderend aantal uren daglicht het signaal is voor biologische ritmes
zoals oestrus (Lindsay in Sodiq et al. 2003). Op een leeftijd van negen maanden
worden de dieren ingezet in de fokkerij.
In de jaren 30 bleek uit onderzoek dat de gemiddelde worpgrootte van de
geit twee jongen per jaar bedroeg en de dieren wierpen gemiddeld drie maal per
twee jaar. Zeventig jaar later waren de getallen hetzelfde. Het gemiddelde
slachtgewicht lag in de jaren 30 op 16,5 kg (Merkens en Anwar Sjarif 1932,
Knipscheer et al. 1983:80).

59

Hoofdstuk 2

De kacang
De kacang is de geit die op Java werd gevonden, voordat de geit werd gekruist
met de Etawah. Ook nu nog is er een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen
de Etawah, de kacang en de kruisingen hiertussen, die Peranakan Etawah
worden genoemd.
De kacang is een relatief kleine geit met een compact lichaam, een klein
hoofd, recht neusbeen en betrekkelijk kleine en korte rechtopstaande oren. De
hoorns zijn bij beide sexen weinig ontwikkeld. Indien goed verzorgd heeft het dier
een brede borst en zware achterhand. De mannetjes hebben langere haren dan
de vrouwtjes en zijn wit, zwart of bruin gekleurd.
Aan het begin van de twintigste eeuw waren de dieren 0,50 tot 0,75 m
hoog. De uier van de kacang was niet zo goed ontwikkeld, zij werd niet gemolken.
De capaciteit bedraagt ongeveer 0,2 kg melk per dag per geit (Cultuurrassen
1914:26, ’t Hoen 1919a:50, Sitorus in Djoharjani 1996:4). Het melken van de
kacang is een ontwikkeling van de laatste 20 jaar. Het vlees van de geit is zeer
populair (Tjeppy et al. 1985:81). De leeftijd bij eerste worp varieert sterk. In het
onderzoek van Sodiq et al. (2003) varieerde deze factor van zeven maanden voor
de kacang tot twee jaar voor de PE. De gemiddelde worpgrootte van de kacang,
in een recente studie uitgevoerd op Midden-Java, bedroeg 2,06 met een
overlevingspercentage van 97% bij spenen. Het aantal éénlingen, tweelingen en
drielingen bedroeg respectievelijk 15,3, 63,4 en 21,3%. Het gemiddelde aantal
nakomelingen per jaar bedroeg 3,07 en het gemiddelde interval tussen twee
worpen was 240 dagen.

De Etawah
De Etawah is afkomstig uit de Etawahstreek in India. Etawah is een plaats ten
oosten van de rivier Jumna. Een andere naam voor de Etawahgeit is dan ook
Jumnapari (Merkens en Anwar Sjarif 1932:456, Hoekstra pers. comm. 2003).52
Deze geit werd op Java geïntroduceerd om door kruising de kleinere kacang te
laten toenemen in hoogte en gewicht. Vóór en aan het begin van de twintigste
eeuw importeerden vooral particulieren geiten. De door particulieren
geïmporteerde Etawah stond zelden ter beschikking van de bevolking, waardoor
het dier nauwelijks werd verspreid (Mayer 1904:225, ’t Hoen 1919a:48). Kruising
van de Etawah uit India met de kacang van Java resulteerde in de Peranakan
Etawah (PE). Tegenwoordig wordt deze geit niet meer PE genoemd, maar
gewoon Etawah.
Het hoofd wordt hoog gedragen en de neus is convex. De Etawah heeft
lange, brede en slappe afhangende oren. De hoorns zijn nauwelijks ontwikkeld en
52

De Jumnapari geit komt uit het gebied van de Jumnaparirivier, één van de grootste zijrivieren van de
Ganges. De twee rivieren verenigen zich bij Allahabad. Begin twintigste eeuw waren maar weinig
Etawahgeiten te vinden in de streek Etawah, maar in Chakarnagar waren voldoende dieren. Merkens
en Anwar hebben een vrij nauwkeurige studie van de Etawahgeit gemaakt (Merkens en Anwar Sjarif
1932:456).
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naar achteren gericht. Vanaf de kinhoek aan de onderzijde van de hals is een
goed ontwikkeld kossem aanwezig. Deze geit heeft stug lang haar op de
achterkant van de dijen en rug, iets korter haar op de schouders en gekruld haar
op het voorhoofd en de hals. De Etawah is groot, zwaar en breed van bouw en is
een gedrongen en platribbig dier, staat hoog op de benen en is iets overbouwd.
Deze laatste eigenschap werd in India positief gewaardeerd; een
schoonheidskenmerk. De geit heeft een sterk maar niet te grof beenwerk. De
Etawah kan één-, twee- of driekleurig zijn. De voorkomende kleuren zijn wit, zwart
en bruin.

Foto 2.16. De Peranakan Etawah.

Bron: Barwegen 2000.

Indien dit ras is volgroeid, is de bok 0,90 tot 1,04 m hoog en de geit is dan
net onder 0,80 m. Het gewicht van vrouwelijke volwassen dieren bedraagt 46 ± 7
kg. In Wlingi werden jaarlijks gemiddeld 1,82 lammeren geboren in een periode
waarin ook mond- en klauwzeer regelmatig voorkwam (Raabe 1927:245, Merkens
en Anwar Sjarif 1932:457-62, Lankhorst 1938:71). De gemiddelde jaarlijkse
worpgrootte van de PE op Oost-Java is 2,7. Uit het recente onderzoek van Sodiq
(2003), bleek dat het aantal éénlingen, tweelingen en drielingen respectievelijk
40,8, 55,7 en 3,5% bedraagt. Het percentage drielingen ligt duidelijk lager dan bij
de kacang. Het overlevingspercentage bij spenen ligt op 92% (kacang 97%). In de
studie van Sodiq bedroeg het tussengeitinterval 320 dagen.
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Pas na de Tweede Wereldoorlog werd meer gebruik gemaakt van het
melkproducerend vermogen. In India geeft de volbloed Etawah tegenwoordig
gemiddeld 3 kg melk per dag, met een productie variërend van 60 tot 360 kg per
lactatie. Op Java varieerde de melkgift tussen 0,10 en 1,35 kg per dag, met een
gemiddelde van 0,36 kg per dag (Djoharjani 1996). De geit heeft de potentie meer
melk per dag te produceren. Aan het begin van de twintigste eeuw kon de PE,
indien goed verzorgd, tot 2,25 kg melk per dag produceren (’t Hoen 1919a:50,
Merkens en Anwar Sjarif 1932:441). Het eiwitpercentage van de melk varieert van
3,0 tot 3,5%, met een gemiddeld vetpercentage van 5,2% (Astuti et al. 2000). De
PE is een goed vleestype (Tigelaar 1938:66).
PE geiten zijn sterk en hebben niet al te veel verzorging nodig
(Jaarverslag BVD 1937). Een voordeel van de Etawah is, dat hij minder stinkt in
vergelijking tot de kacang (Merkens 1931:366). Helaas is de Etawah in India een
uitstervend ras door continuerende export van met name vrouwelijke dieren,
ontbossing en kruising. Het aantal geiten bedraagt nog maar 6.000 en neemt met
2,5% per jaar af.53

SAMENVATTING & DISCUSSIE
In tabel 2.1 is weergegeven welke soorten en rassen wanneer en in welke
hoeveelheid op Java aanwezig waren in de periode 1850 tot 2000. De uitgebreide
uitleg van de onderlinge verschuivingen tussen de diersoorten en de rassen komt
in hoofdstuk 5 aan bod. De verschuiving is zeer complex en hangt nauw samen
met het gebruik van de dieren en de economische, ecologische en demografische
ontwikkelingen.
De rassen in Indonesië werden in de negentiende eeuw onderscheiden
op basis van geografische verspreiding, waarbij met name de grenzen van de
eilanden de scheidingslijn vormden. Wel kwamen er meerdere typen per eiland
voor. Ieder ras had rasspecifieke kenmerken, maar ook overeenkomsten met
andere rassen, zoals bijvoorbeeld het kleurenpatroon van het Balivee en de
banteng. Aan het begin van de éénentwintigste eeuw werden de rassen
onderscheiden op basis van uiterlijke kenmerken als gevolg van de invloed van
de mens.
Van de in tabel 2.1 aanwezige soorten en rassen die in het jaar 2000
slechts in geringe aantallen aanwezig zijn op Java, wordt de banteng en het
Javavee direct met uitsterven bedreigt. Het Balivee is nog in grote aantallen
aanwezig op Bali en het Maduravee op Java en Madura en worden daarom nog
niet met uitsterven bedreigd. Echter, op Madura zijn onlangs de grenzen voor de
import van nieuwe rassen opengegaan, waardoor het Maduravee wel onder
bedreiging kan komen te staan. De grenzen op Bali zijn nog gesloten voor de
import van andere rassen. Omdat steeds meer veehouders op Java overgaan tot
53

http://etawah.nic.in/famthings.htm, http://www.businessstandard.com/archives/1999/aug/50310899
.003.asp (23 maart 2004).
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het kruisen van de Peranakan Ongole met vleesrassen is het goed mogelijk dat
ook dit ras in de nabije toekomst met uitsterven zal worden bedreigd. Door de
groeiende vraag naar melk neemt mogelijkerwijs de vraag naar het Grativee toe,
tenzij rassen uit Australië geliefder zijn. De buffel wordt in grote aantallen in
Aziatische landen gebruikt, waardoor een eventuele verdwijning van Java niet tot
bedreiging van het ras zal leiden. Slechts de banteng heeft sinds 2002 de status
‘endangered’ toegewezen gekregen van de IUCN, de overige rundveerassen
kennen geen speciale status tot bescherming.

Tabel 2.1. De aanwezigheid van de soorten en rassen op Java van 1850 tot 2000.
1850
1880
1910
1940
Buffel
●●●
●●●
●●●
●●
Banteng
●●
●
●
●
Balivee
●
●
●
●
Maduravee
●
●●
●●
●●
Javavee
●●●
●●●
●●
●
PeranakanOngole
●
●
●●
●●●
Europese en
●
●
●
●
Australische rassen
Grativee
●
Javaans paard
●●●
●●
●
Preanger paard
●●
●●
●●
Kuningan paard
●●
●
Sumbawa paard
●
●
●
●
Sandelhout
●
●
●
Makassaar
●
●
●
Nieuwe Javaanse
●
paard
Javaans schaap
●
●
●
●●●
Preanger schaap
●
●
●
●●
Vetstaartschaap
●
●
●
●
Kacang geit
●
●
●
●●
Peranakan Etawah
●
●
●
●●
geit
●●●
aanwezig en regelmatig in gebruik op heel Java
●●
aanwezig en soms gebruikt op gedeelten van Java
●
aanwezig in geringe aantallen op Java

1970
●
●
●
●●
●
●●●

2000
●
●
●
●
●
●

●

●●

●

●

●

●

●●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●●

●●

●●●

De paardenstapel neemt op Java snel af doordat zij steeds vaker als
gevolg van toenemend gemotoriseerde voertuigen uit het verkeer wordt geweerd.
Ook het gebruik van het paard door de boeren op Java is beperkt. Het is goed
mogelijk dat het paard van Java zal verdwijnen indien het paard niet beschermd
gaat worden. Op Java verdwenen types paarden. Hoe het met de rassen is
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gesteld die op Java werden geïmporteerd (Sumbawa paard, Sandelhout en
Makassaar) op het eiland van herkomst verdient nader onderzoek.
In de twintigste eeuw ontstond de Peranakan Etawah zonder dat de
kacang onder dreiging van uitsterven is komen te staan. Wel gaat de voorkeur uit
naar de Peranakan Etawah geit, waardoor verwacht kan worden dat de kacang
geit in aantal zal afnemen. Ook het Javaanse schaap neemt in aantal af, maar
wordt (nog) niet bedreigd. De kleinveestapel op Java is nog groeiende en alle
rassen zijn nog in grote mate aanwezig, waardoor op korte termijn geen
bedreigingen van één van de rassen wordt verwacht. Een speciale status is dan
ook niet nodig.
Volgens Buchanon en Dolezal (1999:669) worden rassen beschermd op basis
van economische, wetenschappelijke en culturele gronden. Dit betekent dat het
belangrijk is om te weten onder welke ecologische omstandigheden een soort, ras
of type het beste functioneert en om de soort, ras en type specifieke kenmerken
zoals het vetpercentage in de melk te kennen. Tegenwoordig kan met behulp van
DNA-analyse de afstamming van de verschillende rassen en de relaties tussen de
rassen worden nagegaan en kunnen de specifieke kenmerken in de genenbank
worden bewaard. Omdat deze DNA-analyse alleen verschillen in het DNA
opspoort, zullen specifieke kenmerken die veroorzaakt worden door de cultuur en
de omgeving moeten worden opgespoord in het veld. Wellicht moeten deze
rassen op een andere manier worden beschermd dan middels opslag in een
genenbank.
De voorkeur voor bepaalde dieren in een bepaald gebied en in een
bepaalde tijd als gevolg van economische ontwikkelingen heeft niet tot raszuivere
fokkerij geleid. Gevolg was dat rasspecifieke kenmerken (zoals resistentie tegen
ziektes) belangrijk voor culturele doeleinden en overlevingskansen van een soort
onder bepaalde ecologische omstandigheden (zoals klimaat) verloren gingen. In
Indonesië zijn al veel rasspecifieke kenmerken verdwenen, zonder dat bekend is
welke omdat dit niet wetenschappelijk werd onderzocht.
In de loop van de geschiedenis werden rassen naar Java gebracht, waardoor de
aanwezige rassen op Java veranderden. In sommige gevallen veranderden ook
de rassen in de exporterende gebieden. Zo heeft op Java het systematisch
kruisen met de Ongole geleid tot een nieuw ras, de Peranakan Ongole. Mede
door de exporten naar Indonesië degenereerde de Ongole in India. Niet alleen
Indonesië importeerde grote hoeveelheden dieren, maar de Ongole werd ook
uitgevoerd naar Afrika en Zuid-Amerika. Omdat het Nederlands-Indische
gouvernement wist dat ook andere landen de beste dieren opkochten in India
(genetische erosie), zette zij een Ongole-fokkerij op op het eiland Sumba.
Andere voorbeelden van genetische erosie zijn de Montgomery en de
Etawah geit, die ook afkomstig zijn uit India en de Makassaar van het eiland
Sulawesi. Voor het kruisen van de paarden op Java werden de beste dieren uit
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Sulawesi uitgevoerd, met als gevolg dat de paardenfokkers uiteindelijk de
paarden niet meer wilden verkopen omdat ook zij hadden gemerkt dat onder
andere de schofthoogte van de paarden in een kort tijdsbestek was afgenomen.
Export van rassen leidt dus niet alleen tot nieuwe rassen maar kan ook leiden tot
degeneratie en zelfs bedreiging van rassen in het gebied van herkomst.
Voor de Nederlanders waren met name de hoogte en het gewicht van het vee van
belangrijk. Om de rassen van Java tot grotere dieren te fokken werden rassen uit
India geïmporteerd. De nakomelingen verschilden in omvang, gewicht, kleur,
hoogte, hoornstand en lichaamsvormen. De kruisingen hadden kenmerken van
beide rassen en kon daarom niet tot één van de bestaande rassen worden
gerekend. Twee nieuwe rassen die op Java zijn ontstaan zijn de Peranakan
Ongole en de Peranakan Etawah. Het kruisen van het paard op Java heeft
uiteindelijk geleidt tot het nieuwe Javaanse paard, maar andere types zijn
verdwenen.
Volgens de Nederlands-Indische bronnen degenereerde het Javavee in
dezelfde periode dat het werd gekruist met de Ongole en tegelijkertijd ontstond
een nieuw ras. Wellicht werd met de beste onder het Javavee gekruist.
Degeneratie van het Javavee betekende bijvoorbeeld het afnemen van de
borstomvang, het verslechteren van de beenstand waardoor beengebreken vaker
optraden of het kleiner worden van het vee. Maar belangrijke fenotypische
kenmerken als kleur, kleurenpatroon en hoornstand veranderden niet. De
conclusie is dat er sprake is van een nieuw ras als er zichtbare veranderende
uiterlijke kenmerken zijn, zoals in de Peranakan Ongole. Hieronder vallen niet
hoogte, omvang en gewicht, maar wel kleur, hoornstand en lichaamsvormen.
In de praktijk kreeg de buffel van het gouvernement weinig aandacht. Het beleid
richtte zich vooral op de industrie, zoals bijvoorbeeld de suikerindustrie, waardoor
het vee nodig in de agrarische sector werd ‘vergeten’ (zie hoofdstuk 5). In de rest
van Azië werd de buffel wel uitgebreid bestudeerd en kan het uitgangspunt
vormen voor onderzoek en ontwikkeling van de buffelstapel in Indonesië. Het
hiaat in het onderzoek naar de buffel in Indonesië neemt niet weg dat de
Javaanse buffelhouder uitermate goed bekend was en is met de eigenschappen
van de buffel. Helaas werd met de kennis van de Javaanse veehouder nog weinig
gedaan.
De kennis van de in Europa gestudeerd hebbende Gouvernementsveeartsen bepaalde in belangrijke mate wat fenotypisch werd geprefereerd evenals
het doel waarvoor het vee werd ingezet. Deze westerse kennis en cultureel
bepaalde voorkeur voor het uiterlijk bepaalden uiteindelijk welke rassen nodig
waren tot verbetering van de veestapel van Indonesië en in het bijzonder van
Java. Op Java werd voor de ontwikkeling van de paarden- en rundveestapel
weinig tot geen gebruik gemaakt van zuivere teelt. Later, misschien omdat het
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importeren te duur was, werd deze techniek wel in grotere mate op de
kleinveestapel toegepast.
Belangrijke vragen die opkomen in de ecologische geschiedenis van Java zijn: in
hoeverre hebben ‘natuurlijke veranderingen’ geleid tot veranderingen in rassen en
in hoeverre heeft de menselijke hand richting gegeven met behulp van fokkerij?
Welke kenmerken zijn een gevolg van fokken en kruisen en welke kenmerken zijn
van natuurlijke oorsprong? Een belangrijk probleem is dat er weinig informatie
beschikbaar is. Kenmerken als bijvoorbeeld de dikte van de huid (belangrijk i.v.m.
teken), hitteresistentie, klauw- of hoefhardheid (belangrijk voor dieren gehouden
op stal of voor transportdoeleinden), vleeskwaliteit en -smaak zijn vooralsnog
grotendeels onbekend. In dit hoofdstuk werden slechts enkele specifieke
kenmerken per ras gevonden en genoteerd, ongetwijfeld zijn er nog veel meer.
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“De veestapel in Indië is geworden, wat bodem, klimaat, de economische toestanden en
het intellectueel begrip van de inlanders van hem hebben gemaakt. […]. Kennis van de
desatoestanden en van den gedachtengang der inlandsche fokkers sta boven de wijsheid
der Westerse begrippen” (Van der Schroeff 1916).
“In vroeger dagen bestond noch verschil van gevoelen over de vraag: of de
veeartsenijkunde als vak van wetenschap recht van bestaan had. [...]. Dat recht heeft zij
veroverd door het leveren van de wetenschappelijke grondslagen, waarop maatregelen
konden genomen worden tegen de geduchte veerampen die in de 18de eeuw zulke
vreeslijke verwoestingen onder den veestapel van Europa aanrichtten; grondslagen, die
den staat de middelen aan de hand deden om een belangrijk deel van den nationalen
rijkdom te beschermen en, waar de pogingen van enkelen noodwendig moesten te kort
schieten, door samenwerking, dikwijls slechts met dwang verkregen of afgeperst, de
gevaarlijkste veeziekten tot staan te brengen, te beteugelen en te doen verdwijnen. De
wetten in de verschillende beschaafde staten van Europa zijn daar om te bewijzen welk
een overwegenden invloed de veeartsenijkunde als wetenschap op de oekonomie van land
en volk uitoefent...” (Driessen 1881:311).

INLEIDING
Sinds de oprichting van de BVD kreeg een beleid gericht op alle
landbouwhuisdieren stukje bij beetje gestalte. De overheid toonde allereerst
belangstelling voor de paardenstapel. Die was belangrijk voor de cavalerie, voor
de verplaatsing van het leger en voor het transport van mensen en goederen.
Speciale gouvernementspaardenartsen stonden het leger ter beschikking; zij
moesten zorg dragen voor een goede verzorging en mogelijke verbeteringen van
de paardenstapel. In 1822 werd de eerste poging tot oprichting van een
‘Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst’ (BVD) ondernomen en uiteindelijk in 1853
met succes bekroond. Dit was een eerste stap in de richting van gecontroleerde
veefokkerij in Indonesië.
Maar ook de BVD richtte zich sinds de oprichting voornamelijk op de
paardenstapel. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw, 80 jaar nadat de
eerste veearts in Indonesië verscheen, werd het belang van een gezonde en
bloeiende veestapel voor een groeiende economie ingezien. De verzamelde
kennis werd gebruikt om de ‘nationalen rijkdom’ te beschermen. De woorden van
Driessen (1881) waren duidelijk. De veearts moest zorg dragen voor de nodige
(wetenschappelijke) kennis, zodat maatregelen genomen konden worden om
veerampen te voorkomen. Immers, de veestapel leverde een grote bijdrage aan
de economische ontwikkeling en groei van Indonesië.
Het doel van dit hoofdstuk is de vorming van het beleid na te gaan en de daaraan
verbonden effecten op de veehouderij. Hiertoe is het hoofdstuk in tweeën
opgedeeld, namelijk het beleid in de koloniale periode en het beleid na de
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Tweede Wereldoorlog. Vanaf de Japanse bezetting tot enkele decennia nadien
werd gebruik gemaakt van wetten uit de koloniale periode. De ontwikkelingen in
de periode 1942-1970 worden gekenmerkt door een kortetermijnvisie. Vanaf de
jaren 70 richtte het beleid zich op de langere termijn.

HET KOLONIALE BELEID
Omdat kennis belangrijk was bij het opstellen van het beleid wordt als eerste de
scholing van het personeel, de gouvernementsveeartsen en de mantri’s
besproken. Daarna wordt het gevoerde beleid beschreven en als laatste enkele
details betreffende hygiëne en dierziektes. Deze drie factoren tesamen geven een
redelijk beeld van het gevoerde beleid van het gouvernement.
Scholing van het personeel
In de laatste jaren van de achttiende eeuw werden in Europa veterinaire scholen
geopend. Eén van de redenen was de toenemende ruïnerende invloed van de
besmettelijke veeziektes op zowel de vee- als de paardenstapel. In de achttiende
eeuw stond de agrarische economie voortdurend onder grote druk als gevolg van
regelmatige uitbraken van ernstige veeziektes waarbij grote aantallen vee
bezweken. Nationale overheden, toenemend bezorgd om hun economische
welvaart en de problemen waar de landbouwwereld mee te kampen had,
realiseerden zich langzamerhand de economische invloed van de (besmettelijke)
veeziektes en dus de noodzaak om het probleem te erkennen en op een
systematische wetenschappelijke basis te bestrijden. In Nederland werd de eerste
veeartsenijkundige school in 1820 in Utrecht gevestigd, 60 jaar na de oprichting
van de eerste school in Europa (Numans 1951:6, Swabe 1997:77-8).
Ondanks het feit dat Java te kampen had met gelijksoortige problemen
als Europa, werd maar één enkele veearts in dienst gesteld voor heel Indonesië.
In 1820 arriveerde de eerste civiele dierenarts, Coppieters. Hij stierf reeds in 1822
en een opvolger liet lang op zich wachten. Het besluit tot opvolging van
Coppieters werd pas in 1838 genomen, maar in 1839 weer ingetrokken.54
Onduidelijk is of na 1839 één of meerdere veeartsen werden benoemd, maar tot
1851 was de burgerlijke veeartsenijkunde als bijtaak aan de militaire
paardenartsen opgedragen; een korps van 5 man (Boeke 1923:332, Kraneveld
1958:97-8). De eerste militaire paardenarts was in 1814 op Java verschenen
(Achilles 1990:75).
Uiteindelijk werd in 1853 de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst (BVD)
opgericht. De BVD viel onder de Directie van Cultures en werd in 1867 geplaatst
bij het ‘Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid’. Weer later viel de
BVD onder het ‘Binnenlandsch Bestuur’ en sinds 1904 onder het Departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel. In 1934 viel de BVD samen met de
54
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GB 13 januari 1838 N 19 en GB 10 augustus 1839 N 7. De genomen besluiten die betrekking
hebben op de veestapel van Indonesië zijn samengebracht in bijlage 1.
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Nederlands-Indische veeartsenschool en het veeartsenijkundig instituut onder het
‘Departement van Economische Zaken’.55
Bij de oprichting van de BVD werden twee veeartsen benoemd en binnen
één jaar werd de derde aangesteld. Gezien de geringe mankracht was de BVD bij
de oprichting alleen actief op Java. Per afdeling, namelijk West-, Midden- en
Oost-Java, werd één veearts gestationeerd. Het beperkte aantal veeartsen
maakte het onmogelijk geheel Java te voorzien van veeartsenijkundige zorg.
Aangezien de veeartsen in de hoofdplaatsen van de afdelingen hun standplaats
hadden, waren de afstand, de begaanbaarheid van de weg en de mogelijkheden
tot communicatie een groot obstakel om binnen afzienbare tijd op de gewenste
plek te arriveren in geval van calamiteiten buiten de stad.

Tabel 3.1. Overzicht van het personeel van de BVD op Java en Indonesië, 18531936.56
1853 1869 1876 1884 1888 1890 1898 1906 1909 1913 1921 1928 1934 1938
Gvts
veearts
Java
Adj gvts
veearts
Ind
veearts
Java
Militaire
paarden
arts
Vee
mantri’s
Java
Gmnt
veearts
Part
veearts1

1
2
3

3

5

3

3

7

7

15

26

20

11

--

19

--

17

22

28

35

17

19

18

14

9

13

4

42

43

35

17
22

42

3

49

58

2

5

8

--

--

--

--

--

--

10

--

--

--

--

--

--

10

10
24

32

60
32

13

75

242

207

173

142
79

4

2

43

Dit zijn het aantal Europese veeartsen in Indonesië niet in Staatsdienst.
Eén in Surabaya, één in Jakarta, één in Semarang en één in Medan.
Eén in Bindjai, één in Medan en twee in Surabaya.

De grootste beperking was onvoldoende mankracht, geruime tijd bleef die
steken op slechts drie veeartsen. Pas in 1869 werden twee veeartsen aan het
korps toegevoegd, maar op Sumatra en op Sulawesi geplaatst.57 Hierdoor bleef
55
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Indisch Staatsblad 1933 N 510.
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Genomen besluiten omtrent het aantal Gouvernementsveeartsen: GB 12 augustus 1853 N 4, 25
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oktober 1869 N 8, KB 8 september 1870, Indisch Staatsblad 1876 N 348, Besluit 18 maart 1885 N 2,
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o
Indisch Staatsblad 1890 N 44, Indisch Staatsblad 1897 N 99, GB 13 januari 1900 N 18 (Indisch
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o
Staatsblad N 32), GB 12 januari 1908 N 5 (Indisch Staatsblad N 36), GB 22 januari 1909 N 20
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o
o
(Indisch Staatsblad N 52), GB 30 januari 1909 N 9, GB 27 januari 1910 N 23 (Indisch Staatsblad
o
o
o
o
N 76), GB 9 februari 1910 N 21 (Indisch Staatsblad N 116 en 494), GB 3 januari 1911 N 55 (Indisch
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o
o
o
Staatsblad N 26), Indisch Staatsblad 1911 N 496, GB 11 januari 1913 N 48, GB 17 mei 1913 N 27,
o
o
o
Indisch Staatsblad 1913 N 45, GB 20 januari 1914 N 86 (Indisch Staatsblad N 60). Aantal militaire
paardenartsen: Formatie 1910:240.
57
o
GB 25 Oktober 1869 N 8.
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de situatie op Java onveranderd. Sindsdien groeide het aantal
gouvernementsveeartsen gestaag en nam ook het aantal op Java toe (tabel 3.1).
De opvallende toename in mankracht tussen 1884 en 1890 was het resultaat van
de veepestuitbraak in 1878, die grote schade onder de veestapel aanrichtte en
veel geld had gekost (hoofdstuk 4). Niet alle posten waren onafgebroken bezet.
Posten bleven vaak onbemand omdat bijvoorbeeld de desbetreffende veearts met
verlof naar Nederland was vertrokken of door ziekte niet kon werken.58 Bovendien
bestond in Nederland weinig animo om als gouvernementsveearts in Indonesië te
werken (Jaarboek Landbouw 1909:263, 1915:217). Daar stond tegenover dat er
in Nederland in 1876 ook maar 140 afgestudeerde dierenartsen waren in geheel
Nederland (Numans 1951:8). Door de bepalingen te herzien werd gepoogd
nieuwe geïnteresseerden voor het korps in Indonesië te vinden.59
In de twintigste eeuw werden in acht plaatsen naast de gouvernementsveeartsen
gemeenteveeartsen benoemd, die werden belast met de keuring van melk en vee
en vlees bestemd voor de slachterijen (Koloniaal Verslag 1920:282). Tevens
waren er particuliere veeartsen in Indonesië actief. Daarnaast hadden de
Gouvernementsveeartsen vaak een praktijk aan huis, omdat het loon in
vergelijking tot onder andere de militaire paardenartsen, vrij laag was. Al in 1854
werden de tarieven voor deze praktijken in de wet vastgelegd.60 In 1910 werd het
voor de ambtenaren verbonden aan het veeartsenijkundige laboratorium en de
cursus tot opleiding van inlandse veeartsen in Buitenzorg verboden particuliere
veeartsenijkundige praktijken uit te oefenen.61 Vermoedelijk omdat deze groep
veeartsen door hun extra taak meer verdienden dan de andere
gouvernementsveeartsen. De militaire paardenartsen hadden de verzorging van
de veestapel van de bevolking als bijtaak, maar daar kwam weinig van terecht.
Door het voortdurende gebrek aan veeartsen raakte het fundamentele
wetenschappelijke onderzoek in de verdrukking, waardoor de basale kennis over
de veestapel maar langzaam groeide.
Omdat het na de oprichting van de BVD al snel duidelijk was dat het aantal
Europese veeartsen onvoldoende was, werd in 1860 een proef genomen om vijf
Javanen tot veearts op te leiden, de zogenaamde ‘inlandsche veeartsen’.62 De
inlandse veearts was slechts de hulp van de Europese veearts (Van der Kemp
1885:138). Het experiment voldeed niet, gezien het feit dat in negen jaar slechts
acht inlandse veeartsen werden afgeleverd. In 1876 werd de school te Surabaya
gesloten en werd het aantal Europese veeartsen van vijf naar zeven verhoogd.63
Omdat de school werd geliquideerd werden aan iedere veearts één of meer
58

Jaarboek Landbouw 1912:259, Verslag BVD 1913:1, Verslag BVD 1914:4.
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KB 5 juli 1890 N 22, KB 25 juni 1914 N 60 (Indisch Staatsblad N 697), KB 31 januari 1919 N 11.
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Indisch Staatsblad 1854 N 48.
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GB 7 september 1910 N 35, Indisch Staatsblad N 473.
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o
GB 6 augustus 1860 N 1.
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Indisch Staatsblad 1876 N 348.
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geschikte Javanen toegevoegd, het was de bedoeling dat de veearts deze
inlandse veeartsen zou opleiden. Door de grote werkdruk van de
gouvernementsveearts was het idee onuitvoerbaar. Daarom werd erop
aangedrongen een nieuwe school op te richten. Het resultaat was de oprichting
van de ‘Nederlandsch-Indische Veeartsenijkundige School’ (NIVS) in 1904, waar
met goede resultaten Inlandse veeartsen werden opgeleid.
Naast veeartsen was er ook lager geschoold personeel nodig om de
veearts terzijde te staan. In 1898 werd de eerste machtiging verleend tien
veemantri’s op te nemen in de BVD ter versterking van het veeartsenkorps.64
Veemantri’s waren opgeleide Javanen die de last van de veearts moesten
verlichten en daarom verscheidene taken kregen toebedeeld, waaronder het
bijhouden van de veeregisters (Jaarboek Landbouw 1912:287). Een veemantri
was de assistent van de veearts, in het Engels ook wel aangeduid met de term
paravet.
Aan het begin van het tweede decennium in de twintigste eeuw werd de
opleiding tot mantri’s en keurmeesters van vee en vlees opgeheven (Koloniaal
Verslag 1921-22). Sinds 1911 werd in Buitenzorg een vier maanden durende
cursus verzorgd, maar wegens onvoldoende belangstelling ook weer opgeheven
(Ballot 1897, Boeke 1923:332-6). Er bestond een onderscheid tussen de mantri’s
in gemeentedienst en de mantri’s in dienst van het Gouvernement. De mantri in
dienst van het Gouvernement verrichtte meer buitenwerk dan de mantri in
gemeentedienst, die voornamelijk in het abattoir werkzaam was.
In de jaren 20 van de twintigste eeuw studeerden jaarlijks acht
Indonesische veeartsen af. Het was de bedoeling dat het aantal Europese
veeartsen in de loop der jaren zou verminderen door een stijging van het aantal
Indonesische veeartsen (Bubberman 1923:253-5). Helaas werd als gevolg van de
crisis van de jaren 30 ook op scholing bezuinigd en werden de afgestudeerde
veeartsen niet langer door het gouvernement als Inlandse Gouvernementsveearts
in dienst genomen. In 1933 werden zelfs geen nieuwe studenten meer
aangenomen en werd er bezuinigd op het aantal leerkrachten. In Indonesië
werden niet alleen mensen opgeleid tot Indische veearts, maar sinds de jaren
twintig van de twintigste eeuw werden ook Indonesiërs in Nederland opgeleid. Dit
was een algemene ontwikkeling in het scholingsbeleid, die niet speciaal de
veeartsenijkunde betrof. In 1920 werden 10 studenten in Nederland opgeleid.65
In 1888 werd in Weltevreden het eerste medisch onderzoeksinstituut, het
‘Laboratorium tot het doen van onderzoekingen op het gebied der pathologische
anatomie en de bacteriologie’ opgericht.66 Pas in 1897 werd de eerste opdracht
gegeven om veeziektes te bestuderen. Om beter onderzoek te kunnen verrichten
naar veeziektes werd in 1907 het ‘Laboratorium voor Veeartsenijkundig
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Februari 1898 Indisch Staatsblad N 89 en 314.
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o
KB 31 januari 1919 N 11 (Indisch Staatsblad 1919 N 359 en 1920 N 58).
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Onderzoek’ in Bogor opgericht. Dit was het initiatief van Melchior Treub en J.F.K.
de Does.67 Hiermee werd de fase van preventieve diergeneeskunde ingeluid
(Kraneveld 1958:102-3). Aan dit laboratorium werd een kliniek en een cursus tot
opleiding van inlandse veeartsen verbonden.68 Het bestond uit vier afdelingen,
namelijk een afdeling voor malleus en tuberculose (tbc), een afdeling voor sera en
entstoffen, een afdeling voor entomologie en een afdeling voor ‘binnenkomend
onderzoek’, zoals sectie en het onderzoeken van bloedmonsters (Bubberman
1923:253-5). De school werd in 1919 zelfstandig en kreeg eveneens de opleiding
van veemantri’s en keurmeesters toevertrouwd. Volgens Kraneveld (1958:98-100)
heeft deze school in sterke mate de diergeneeskundige organisaties gevormd en
behoort zij tot de belangrijkste ontwikkeling in de veterinaire geschiedenis van
Indonesië.
Het doel van het veeartsenijkundig laboratorium was het verrichten van
praktijkgericht diagnostisch onderzoek en het bestuderen van besmettelijke
ziektes. Dit was ook van belang voor de algemene gezondheid van de bevolking,
aangezien het ging om ziektes als anthrax, malleus en rabiës (hoofdstuk 4). Men
begon met de bereiding van sera en entstoffen die al bekend waren, maar nog
niet in voldoende hoeveelheden geproduceerd. Er werden verschillende
methodes tot de bereiding van de sera en entstoffen op dit laboratorium beproefd.
Het beleid tot de Tweede Wereldoorlog
Het beleid richtte zich in eerste instantie op de paardenstapel en pas tegen het
einde van de negentiende eeuw nam door economische nood, dus min of meer
gedwongen, de interesse voor het rundvee toe. Nog later, pas in de twintigste
eeuw, werd de kleinveestapel ook interessant.
Om deze paragraaf overzichtelijk te houden is het beleid tot aan de
Tweede Wereldoorlog opgedeeld. Het eerste deel beschrijft het beleid in de
negentiende eeuw, het tweede deel richt zich op de twintigste eeuw tot aan de
Tweede Wereldoorlog.

Het beleid tot de twintigste eeuw
In 1656 werd een verbod tot het slachten van voor de fokkerij geschikte
vrouwelijke runderen en buffels uitgevaardigd. Het besluit werd in 1801, 1806,
1828, 1836 en 1905 vernieuwd en in 1801 werd het uitgebreid met een verbod op
de slacht van witte buffels en de slacht van vrouwelijke buffels die nog konden
dienen als trekdier. In 1836 werd aan het verbod op de slacht van koeien die nog
gebruikt konden worden voor de fokkerij, ook jonge vrouwelijke kalfjes en vaarzen
toegevoegd. Dit betekende dat de handelswaarde van het vee dat viel onder het
verbod daalde (Vraagbord 1886).
Het belang hiervan bleek uit de zware straffen bij overtreding van de wet.
Er werd dan namelijk een boete van 50 gulden opgelegd, en indien de beklaagde
67
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GB 24 januari 1907 N 63 (Indisch Staatsblad N 66).
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niet in staat was het verschuldigde bedrag te betalen dan werd ‘denzelve voor
den tijd van twee maanden in de ketting geklonken en aan de gemene werken
[openbare werken] ten arbeid gesteld’. In 1905 werd het slachtverbod enigszins
gewijzigd; de slacht van witte buffels en vrouwelijke dieren werd toegestaan mits
goedgekeurd door een Gouvernementsveearts of een andere deskundige. De
regelgeving werd soepeler omdat het verbod te zwaar drukte op de prijzen van de
vrouwelijke dieren. Bovendien was het nadelig voor de fokkerij om het vrouwelijke
vee dat niet aan de gewenste kenmerken voldoet niet te mogen slachten, wat
betekende dat ook de koeien met minder gewilde uiterlijke en fysieke kenmerken
werden ingezet in de fokkerij.
In de negentiende eeuw was het gouvernement ertoe overgegaan de ambtenaren
bestuurlijke bemoeienis met de rundveestapel te verbieden, omdat de veehouder
dat zelf moest en kon doen. Desondanks bemoeide eind negentiende eeuw het
plaatselijk bestuur in enkele gebieden zich toch met de rundveestapel (Merkens
1922:19). Maar het beperkte aantal wetten, de summiere regelgeving, geeft de
geringe aandacht van het gouvernement voor de rundveestapel weer. Dit zegt
echter niets over de belangstelling voor noch over de kennis van de bevolking
over de veestapel. Deze is af te lezen aan het feit dat enkele belangrijke
fokkerijgebieden op Java aanwezig waren. Rond 1880 bevonden de voornaamste
rundveefokkerijen zich op West- en Midden-Java, maar zij verschoven eind
negentiende eeuw langzaam naar het oosten (Koloniaal Verslag 1888-9). Op
West-Java bevonden de rundveegebieden zich in de Preanger Regentschappen
en Banten en op Midden-Java in Jepara.69
Ondanks het feit dat het verbod tot slachten in het besluit van 1656 ook
de buffels betrof, was de aandacht van bestuurlijke zijde voor deze stapel vrijwel
nihil. En dat terwijl de buffelstapel tot aan de twintigste eeuw groter was (zie
hoofdstuk 1, grafiek 1.2). De buffelstapel concentreerde zich evenals de
belangstelling voor de paarden- en rundveefokkerij op West-Java waar de
bestuurlijke centra waren gehuisvest. Hoewel het bestuurlijk centrum zich ook op
West-Java bevond, lukte het de buffel niet de aandacht van de overheid te
trekken. Simpele vragen als duur van de dracht en de leeftijd waarop de buffel
volwassen is, bleven tot het einde van de negentiende eeuw onbeantwoord
(Praatje 1894).
Aan het begin van de negentiende eeuw was er volop aandacht voor de
paardenstapel, maar het beleid vertoonde een gebrek aan consistentie. De
geschiedenis begint bij de oprichting van een stoeterij door de Gouverneur
Generaal Van der Capellen te Cipanas. De stoeterij moest voorzien in voldoende
paarden voor de posterijen, de paardenwisselposten (jayang segar) en het leger.
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Bekende fokkerijgebieden waren Rarahan en Argalingga (meer dan 2500 runderen) in de Preanger
Regentschappen, Gunung Puntang, Cikadu (zowel buffels als runderen), Cisele en Lebakparei in
Banten en Aren Maron en Pulu Panjang in Jepara.
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Tegelijkertijd kreeg de stoeterij ook de opdracht een bijdrage te leveren aan de
paardenfokkerij in het algemeen. In 1820 bestond zij uit 20 merries en één
hengst.
De stoeterij werd verplaatst naar Pasir Ayam bij Cianjur, waar meer
ruimte en voldoende weidevelden waren. In 1826 werd zij uitgebreid met de
paarden van de Resident van Surabaya. Maar, in 1831 hief Commissaris
Generaal Du Bus zonder overleg of advies van de Raad van Indië de stoeterij
op.70 De veertig dekhengsten die toen op de stoeterij aanwezig waren, werden
over Java verspreid.
Zeven jaar later, in 1838 werd een nieuwe stoeterij te Cikeumeuh, vlabij
Buitenzorg, opgericht. Vanuit Europa werden acht grote paarden aangevoerd om
het hengstendepot aan te vullen.71 In deze periode werden dekhengsten nog niet
regelmatig verspreid. In 1839 werd de stoeterij overgebracht naar Pasir Ayam.
Helaas werd ook deze stoeterij vroegtijdig – na vier jaar – opgeheven, omdat de
behaalde resultaten onvoldoende werden bevonden.72 Er valt te betwijfelen of dit
na zo een korte tijd wel beoordeeld kon worden. De hengsten werden andermaal
over Java verspreid.
De bemoeienis van de overheid met de paardenstapel en de particuliere
initiatieven concentreerde zich voornamelijk op West-Java, wat zeker niet
betekende dat elders geen goede paarden(rassen) te vinden waren. Dit houdt
verband met de in de Preanger Regentschappen aanwezige graslanden.73
Weidegronden waren immers van belang voor een rendabele fokkerij en waar
graslanden schaars waren, was de belangstelling voor de fokkerij gering.
Langzaamaan ontstonden tekorten in de laaglanden op West-Java en verschoven
de fokkerijcentra naar het oosten (Koloniaal Verslag 1888-9).74
Het leger beschikte over eigen middelen om de paardenfokkerij te
bevorderen. In de jaren 60 van de negentiende eeuw ontving het jaarlijks 15.000
gulden, te gebruiken voor het uitbetalen van premies en de aankoop van
dekhengsten, maar er werd van dit geld maar weinig gebruik gemaakt. Ongeveer
tien jaar later drong het Militaire Departement aan op de oprichting van enkele
stoeterijen, maar zonder resultaat.
De aandrang tot de oprichting van nieuwe stoeterijen op en buiten Java
hield van verscheidene zijden aan. In 1874 volgde een voorstel van de Directeur
van het Binnenlands Bestuur gericht op de langere termijn. Men zag in dat van
structurele verbetering van de paardenstapel niet kon worden gesproken. Het
voorstel omvatte ook het rundvee, de schapen en de varkens. Het plan werd door
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Besluit 16 augustus 1831 N 25.
o
Besluit 23 maart 1839 N 1.
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Besluit 21 april 1843 N 49.
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Paardenfokkerijen kunnen in verschillende vormen worden gevonden, namelijk de tamme, half wilde
(of half tamme) en wilde stoeterijen. Bij de half-wilde en wilde stoeterijen komen de paarden niet
dagelijks in aanraking met mensen en verwilderen de paarden gedeeltelijk of geheel. Deze vormen
bestaan ook voor de rundevee- en buffelhouderij.
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Andere streken van belang waren Karang Kobar, Malang, Yogyakarta, Solo en Pati (Jepara)
(Koloniaal Verslag 1893-4, Koloniaal Verslag 1896-7).
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te hoge realisatiekosten van de hand gewezen. Vervolgens vond een mislukte
poging plaats een stoeterij voor de Sandelhoutpaarden op te richten.
Eind jaren 70 van de negentiende eeuw volgden proeven waarin jaarlijks
enkele Sandelhout-, Makassaar-, Batak- en Sumbawadekhengsten aan geschikte
Javaanse landbouwers in de Preanger Regentschappen ter beschikking werden
gesteld. In 1878 werden nogmaals 24 dekhengsten en in 1879 negen Sandelhouten negen Sumbawahengsten in de Preanger Regentschappen geplaatst
(Koloniaal Verslag 1879-80, Ballot 1897). Ondanks behaalde succesjes werd ook
deze uitgifte van dekhengsten in 1885 gestaakt.
Wegens het inconsistente beleid van het gouvernement troffen drie
particulieren in 1881 een overeenkomst om met behulp van een renteloos
voorschot een stoeterij in de Preanger Regentschappen op te richten. Vanaf het
zesde bestaansjaar zouden jaarlijks 50 paarden worden geleverd. Na één jaar
had de ervaring reeds geleerd dat de paarden niet tegen de vastgestelde prijs
geleverd konden worden en de overeenkomst werd ontbonden.
In 1888 richtte het gouvernement alsnog een remontedepot op in
Purabaya (ten zuiden van Sukabumi), dat goed draaide. Tegelijkertijd ontstonden
er enkele kleine particuliere fokkerijen in de Preanger Regentschappen, waar
redelijk goede dieren werden gefokt (D.S. 1898, Groeneveld 1910). Tegen de
eeuwwisseling werd geopperd een halfwilde stoeterij ter ontwikkeling van de
Makassaar en Sandelhout in zuidoost Indonesië op te richten. De mogelijkheden
hiertoe werden door een commissie bestaande uit de hoofdofficier van de
cavalerie, een militaire paardenarts en een gouvernementsveearts onderzocht.
Het rapport werd twee jaar later aan het Binnenlands Bestuur aangeboden, maar
of er daadwerkelijk een fokkerij werd opgericht bleef onduidelijk (Koloniaal
Verslag 1896-1900). Al met al had de paardenfokkerij te kampen met veel
mislukkingen, kortlopende projecten en afgekeurde voorstellen, daarbij moeten
we bedenken dat de gegeven opsomming wellicht incompleet is.75
In de negentiende eeuw beschikte de overheid naast de oprichting van fokkerijen
over andere middelen om de veestapel in de gewenste fokrichting te sturen. Er
werden markten gehouden om de bevolking te interesseren voor de fokkerij,
zodat zij kon voorzien in het gewenste en benodigde veeaanbod. Langzaamaan
werden in nagenoeg alle gewesten veemarkten en -tentoonstellingen gehouden.
Er werden ook markten georganiseerd waar premies werden uitgeloofd voor de
beste dieren in verschillende categorieën. In 1833 werd het uitloven van deze
75

Ter vergelijking; in Nederland geschiedde de remonte aanvankelijk (1814) door middel van publieke
en onderhandse aanbestedingen. Op deze wijze kon niet aan de benodigde aantallen paarden worden
gekomen, waarop door Koning Willem I in 1820 en 1822 één hengstendepot in te Wolferdange in
Luxemburg en één te Borculo opgericht. Door gebrek aan animo werden beide hengstendepots in
1839 opgeheven. Nadien werd overgegaan op het systeem van militaire commissies, die jaarlijks de
benodigde paarden moesten aankopen. Daar ook deze commissie het aantal benodigde paarden niet
kon aanschaffen, werd opnieuw overgegaan op aanbesteding. Ook in Nederland werd voortdurend
naar paarden gezocht die pasten bij de wensen van het leger. De paarden werden steeds verder weg
gezocht, tot aan Hongarije (Bartels 1987).
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premies gestaakt, waarschijnlijk omdat het resultaat te miniem werd bevonden,
om twintig jaar later, in 1853 opnieuw te worden ingevoerd. Na drie jaar werd het
besluit weer ingetrokken. Sinds 1859 werd in de Preanger Regentschappen
jaarlijks 500 gulden besteed aan premies voor de paardenstapel. In 1864 en in
1865 werd 15.000 gulden ter beschikking gesteld om de paardenfokkerij op Java
te stimuleren. De hiermee behaalde resultaten werden te mager bevonden zodat
de proef in 1866 mislukt werd verklaard. Vervolgens werd het beschikbare geld
voor premies in zijn geheel in de Preanger Regentschappen werd uitgekeerd. In
1871 en 1872 werd ook geld besteed aan de uitgifte van premies in Batavia en
Buitenzorg, wat tot weinig resultaat leidde.
Naast premies waren de wedrennen een optie om de paardenfokkerij te
stimuleren. De overheid loofde prijzengeld uit. De Preanger wedloopsociëteit
ontving jaarlijks 2.000 gulden en de wedloopsociëteiten in Buitenzorg jaarlijks
5.000. Tevens bestonden er in Japara een raceclub, de Japarasche raceclub, in
Malang (Oost-Java) een harddraverij, de Malangse harddraverij en in Sidoarjo
een wedloopsociëteit (Ballot 1897). Vaak hadden de races meer weg van ‘eene
gelegenheid [...] tot dobbelen en pretmaken’ (Vrijburg 1907a:38). Tegen beter
weten in duurde het al met al tot ver in de twintigste eeuw voordat openlijk werd
erkend dat met de wedrennen geen enkele resultaat te behalen viel in de
bevolkings-paardenfokkerij. Op de wedrennen waren niet het soort paard te zien
dat in het dagelijkse leven werd ingezet. Waarschijnlijk hebben de races, net als
in Europa, wel voor vermaak gezorgd.
Een derde mogelijkheid om de fokkerij naar een hoger niveau te brengen,
was de castratie van ongeschikte hengsten en stieren. Al vroeg in de negentiende
eeuw, 1828 en later in 1855 en 1865, werd dit idee geopperd. Het idee werd
onder de aandacht van de veehouder gebracht. Om de castratie van hengsten te
stimuleren werd het voorstel gedaan belasting te heffen op hengsten maar niet op
ruinen. Deze belasting diende als drukmiddel. Het voorstel werd door de overheid
van de hand gewezen. In 1890 herleefde het idee van ‘vrijwillige’ castratie en de
belastingheffing op hengsten. Voorts zou het de hengstenhouders worden
verboden de hengsten zonder toezicht te laten grazen. Het idee werd in 1892
aangenomen.76 Wegens succes in de Preanger Regentschappen werd de proef
voortgezet in het daarop volgende jaar (Koloniaal Verslag 1892-3, Ballot 1897).

Het beleid tot de Tweede Wereldoorlog
Na 1900 werden steeds meer besluiten uitgevaardigd die betrekking hadden op
de veestapel. Het gouvernement bemoeide zich intensiever met het rund dan
voorheen. Eén en ander was het resultaat van de oprichting van het Departement
van Landbouw in 1905, wat een continuïteit in de regelgeving en de
ondersteuning van de genomen maatregelen betekende. Het was de bedoeling
om de ongestructureerde en de verwarrende regelgeving te ondervangen,
76
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Merkens noemde dit zelfs de eerste fase van bemoeienis van de regering met de
veehouderij (Merkens 1922:22). Voorheen werd te veel vastgehouden aan de
theorie, voornamelijk gebaseerd op kennis uit Europa, en te weinig rekening
gehouden met de praktijksituatie, waardoor de uitvoering van de genomen
beslissingen veel te wensen overliet (Oudgast in Vrijburg 1907b).
De pogingen om paardenfokkerijen buiten Java op te zetten, waren tot dan toe
mislukt. Door een toenemend tekort aan weidevelden op Java kregen de
fokkerijen op de overige eilanden een kans. Op eilanden als Sumba en Sumbawa
waren graslanden ruimschoots voorhanden. De daar gefokte paarden konden
naar Java worden geëxporteerd. Op Java waren de resterende paardenfokcentra
gesitueerd in de Preanger Regentschappen, in het zuiden van Cirebon, in het
noorden van Kedu en in enkele gebieden in Yogyakarta, Solo en Madiun en in de
Tengger (Ballot 1897, Jaarboek Landbouw 1920a:279).77
Ondanks het geringe animo van de Javaanse bevolking voor de
paardenfokkerij in de twintigste eeuw, ondernam de overheid toch nog enkele
pogingen tot stimulering. In 1905 werd de tamme stoeterij te Padalarang
opgericht, als aanhangsel van het aldaar gevestigde remontedepot, ter
verbetering van het gebruikspaard van de bevolking. In 1911 werd de stoeterij
zelfstandig.78 Het Gouvernement leverde de aldaar gefokte dekhengsten in
huurcontract aan de bevolking op voorwaarde dat de dieren uitsluitend als
dekhengsten werden ingezet tegen een vastgesteld maximumtarief. Helaas
werden de dieren slecht verzorgd waarop in 1907 met het huurcontractstelsel
werd gebroken. Als oorzaak van de slechte verzorging werd de onkunde van de
toenmalige hengstenhouders opgegeven. Men hoopte dat de oprichting van de
opleiding tot hengstenhouders in Padalarang uitkomst zou bieden;
afgestudeerden zouden de hengsten op speciale dekstations in beheer nemen.
Van de 62 aanwezige hengsten werden er 29 in eigen beheer genomen en
verdeeld over 23 dekstations. De hengsten werden geheel voor de rekening van
het gouvernement onderhouden en de dekgelden werden in de landskas
gestort.79 Omdat deze methode wel voldeed werd in 1908 de goedkeuring
verkregen om alle dekhengsten in eigen beheer te nemen. Eind 1909 waren er 52
dekstations met 87 hengsten, waarvan het merendeel Sandelhouthengsten.80
Tot aan het begin van de twintigste eeuw handelden de discussies
voornamelijk over het mannelijk deel van de veestapel. Hierin kwam verandering
toen in de twintigste eeuw de vraag naar het gebruikspaard het aanbod overtrof.
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Enkele plaatsen in de Preanger Regentschappen waren Tasikmelaya, Bandung en Cianjur,
belangrijke stoeterijen werden gevonden op de ondernemingen Tenjoaya, Parakan Salak en Siangar.
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GB 27 augustus 1905 N 7, GB 12 maart 1906 N 2, GB 13 juli 1911 N 32, Bijblad N 7422.
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In 1905 was het dekgeld 2,50 gulden en voor een Arabische halfbloedhengst zelfs 10 gulden
(Jaarboek Landbouw 1906:522). In sommige gebieden was het erg moeilijk om het gestelde dekgeld
te innen, daarom werd het dekgeld verlaagd maar met de voorwaarde dat de geboren
hengstenveulens zouden worden gecastreerd (Jaarboek Landbouw 1912:276).
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Jaarboek Landbouw 1908:341, Jaarboek Landbouw 1909:264-5, Jaarboek Landbouw 1911:274.
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De fokkerij was op Java op de achtergrond geschoven, onder andere het gevolg
van het afnemende areaal weidevelden, waardoor een tekort aan
gebruikspaarden ontstond. De merries die vroeger als fokdier werden gebruikt,
werden door de verhuurbedrijven opgekocht, waardoor zij onherroepelijk voor de
fokkerij verloren gingen. Door het toekennen van ‘aanhoudingspremies’ trachtte
men de eigenaren te stimuleren de beste fokmerries niet te verkopen, maar deze
premies konden de eigenaren niet overtuigen. Het resultaat in 1917 was de
opname van een keur in de ‘Javasche courant’, waarin het verbod op het gebruik
van merries als trekdier werd vastgelegd.81
Omdat ondanks de aansporingen van de overheid de interesse voor de
paardenfokkerij toch verder afnam, werd in 1918 een proef met de zogenaamde
‘paardenkeur’ voorgesteld. Dit hield in dat jaarlijks in elke desa de paardenstapel
werd geteld en geselecteerd, zodat de hengsten die niet de juiste kenmerken van
een dekhengst bezaten, konden worden gecastreerd. Dit plan werd nooit
uitgevoerd (Jaarboek Landbouw 1920b:281). Wel werd 20.000 gulden
geïnvesteerd in castratieproeven in de Preanger Regentschappen (Jaarboek
Landbouw 1920a:280). Ook deze proeven behaalden geen enkel resultaat. Tien
jaar later verkochten de paardenhouders nog steeds de goede fokmerries.82
Alleen in Solo nam de paardenstapel nog in omvang toe, ‘doch van
slechte kwaliteit’. Er waren slechts twee grote fokcentra over, namelijk Sukabumi
en Bandung op West-Java. Door de afnemende animo en de slechte
dekresultaten, zelfs de geroemde Sandelhoutfokkerij verkeerde in slechte staat,
werden de hengstenstations geleidelijk ingekrompen. Daardoor nam de
bereikbaarheid af, met als gevolg dat minder paardenfokkers in staat waren een
station te bezoeken. In Padalarang voldeden veel hengsten niet meer, omdat de
fokkerij niet gebaseerd was ‘op de landhuishoudkundige verhoudingen in de
verschillende streken en op hetgeen de wetenschappelijke teelt de laatste jaren
geleerd had’. De stoeterij zou omgetoverd kunnen worden tot een proefstation
voor de veeteelt in het algemeen.83 Echter, de stoeterij te Padalarang werd op 1
januari 1922 opgeheven. De fokkerij met de Sandelhout, de Australische merries
en de Arabische hengsten was mislukt. De Sandelhoutfokkerij zou worden
voortgezet door middel van contracten met particulieren, waarbij het
gouvernement de beschikking bleef houden over de gefokte Sandelhouthengsten
(Jaarboek Landbouw 1922b:133-4). Het gouvernement hield ook de beschikking
over de Sandelhouthengsten op de boerderij ‘Generaal de Wet’, waar in 1928 de
Sandelhoutfokkerij werd opgeheven (Jaarverslag BVD 1929:70).
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Een constatering was dat ‘wat in Westerse landen zou leiden tot opbeuring van de fokkerij, dit in
Indonesië juist een tegenovergestelde werking had’. Er werd geconstateerd dat bij gebrek aan
paarden niet meer werd gefokt maar de merries juist ook als gebruiksdier werden ingezet. De
opbrengst van de gefokte veulens was lager dan de verkoop van merries.
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De slinkende interesse voor de paardenstapel was gedeeltelijk een gevolg van
een toenemend tekort aan weidegronden. Daarbij kwam dat de luxe paarden, de
legerpaarden en de paarden gebruikt voor de lange afstand door auto’s en
vrachtwagens werden vervangen. Doordat het areaal weidegrond afnam en de
afzet lastiger zag de fokker zijn opbrengsten dalen, waardoor de interesse van de
paardenfokker steeds verder afnam. Ook de interesse van de overheid verslapte.
Alleen waar de bevolking nog belangstelling toonde, hielp de overheid in de
fokkerij, zoals in de bergstreken van Madiun en Malang op Oost-Java, Magelang
en Yogyakarta. Na de crisis van de jaren 30 was de belangstelling naar een
absoluut dieptepunt gedaald, ondanks een kleine opleving op West- en OostJava.84
In tegenstelling tot de afnemende vraag naar grote paarden bleef de
vraag naar goede kleinere dieren met veel massa, een goed beenwerk en goede
gangen gehandhaafd. Het besef dat de Javaanse boerenbevolking wel baat had
bij een goede paardenstapel was aan het begin van de twintigste eeuw al
gedeeltelijk ontwaakt. Als bewijs dient de oprichting van de tamme stoeterij te
Padalarang. De boerenbevolking vroeg om gebruiksdieren, de boer wenste
kleinere dieren om te gebruiken als draag- (pikul-), trek- en tuigpaard.
In de jaren 30 van de twintigste eeuw was het Gouvernement van mening
dat het fokken van gebruikspaarden geen speciale aandacht vereiste. Er werd
geopperd de bemoeienissen geheel te staken. De laatste bemoeienissen
betroffen de verlaging van het dekgeld, in sommige gebieden werden de
dekgelden geheel afgeschaft, en de slachtbelasting.85 Men verwacht dat door de
slachtbelasting te verlagen een groot aantal versleten paarden zouden worden
opgeruimd, wat met een slachtbelasting van acht of vier gulden voor huisslacht
onmogelijk was.
Tegenover de afnemende interesse van het gouvernement voor de paardenstapel
aan het einde van de negentiende eeuw, steeg de interesse voor het grootvee. De
overheid ging zich intensiever met de rundveestapel bemoeien, maar de
buffelstapel werd geen aandacht geschonken.
In de negentiende eeuw verschoven de rundveefokkerijen langzaam naar
het oosten en bevond het zich aan het begin van de twintigste eeuw voornamelijk
op Midden-Java. Bekende streken waren Kedu, Banyumas (waar het beste
Javavee huisde), Semarang en Rembang (Jaarboek Landbouw 1908:343). In
1906 waren in Kebumen goede Javaanse stieren aanwezig. Op Oost-Java werd
voornamelijk gebruik gemaakt van het Java-, het Madura- en het Balivee. De
veestapel van Besuki bestond voor een groot deel uit Balinees en gekruist
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Jaarverslag BVD 1922:49-51, 57, Jaarverslag BVD 1926:68, Jaarverslag BVD 1937:31, Jaarverslag
BVD 1939:31-2.
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In Bandung werd het dekgeld verlaagd tot één gulden en voor de Australische dekhengst tot tien
gulden, in Solo tot 25 cent. Een jaar later werd het dekgeld verder verlaagd (Jaarboek Landbouw
1920a:279-82, Jaarboek Landbouw 1920b:279-80, Jaarverslag BVD 1924:42, Jaarverslag BVD
1933:54, Jaarverslag BVD 1934:38, Jaarverslag BVD 1935a:43-45).
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Balinees vee. In Pasuruan en Surabaya werd voornamelijk het Madura- en het
Javavee gehouden. Westwaarts werd nagenoeg uitsluitend het Javavee en
enkele buitenlandse stieren, zoals de Ongole en het Australisch- en het
Hollandsevee, gehouden (Jaarboek Landbouw 1909:261). Hoewel het Javavee
bekend stond om zijn enorme kracht, voldeed het Javavee niet aan de eisen van
de landbouwondernemingen op Midden-Java. Zij prefereerden voor de
transportdiensten de grotere Ongole (Merkens 1922:24).
In 1904 importeerde het gouvernement Ongole dekstieren uit India. Deze
werden in het regentschap Karanganyar in de residentie Kedu uitgegeven. In
1909 en 1910 verstrekte de BVD in totaal 1250 Ongolefokstieren, waarvan de
meeste terecht kwamen in Semarang, Banyumas en Kedu. Rembang en Kedu
werden tot de beste Ongole fokstreken van Java gerekend. Vanaf toen vonden
geregeld importen plaats, zowel door particulieren als door het Gouvernement
voorbereid. Op Java werden ook Madurese stieren geplaatst, maar het
Gouvernement en de industrie vonden de Ongole een beter fokdier, omdat zij
groter en zwaarder en daardoor een beter mest- en trekdier waren. Bovendien
kon de Ongole eventueel voor de melkproductie worden ingezet.
Aan het begin van de twintigste eeuw was op heel Java het Java- en het
Maduravee het overheersende type. In 1909 werden op Java 2677 dekstieren in
dienst, waarvan 1290 volbloed Javaans (48,2%) en 1387 geïmporteerde dieren
(51,8%), waarvan 1049 Ongole (39,2%). Het percentage geïmporteerde stieren
was zeer hoog in vergelijking tot het percentage van de veehouders die niet het
Java- of het Maduravee hielden. In de loop van de tijd zou het percentage Ongole
dekstieren (met een onderbreking in de Eerste Wereldoorlog) sterk toenemen ten
koste van het aantal Javastieren. In 1916 was het aantal dekstieren gestegen tot
3649, waarna het aantal weer afnam. In 1929 bedroeg het aantal dekstieren 2092
waarvan 75,7% Ongole.86 Op dat moment bestond op Oost-Java nog steeds
weinig interesse voor de Ongole, wat de overige 25% van het aantal fokstieren
verklaart. In Solo was de veestapel nog vrij zuiver Javaans en op Oost-Java
bestond de stapel voornamelijk uit Madurees-, Javaans- en Balineesvee en hun
kruisingen. West-Java vormde überhaupt een buitenbeentje aangezien de
bevolking weinig aandacht voor de rundveefokkerij had.
Af en toe werden Shorthorns en Herefords uit Australië geïmporteerd.
Deze dieren konden redelijk goed acclimatiseren in de koelere bergstreken en
dienden als melk- en slachtvee. De Ongole dekstieren waren voornamelijk
bedoeld voor de lager gelegen gebieden. Een bekende fokker aan het begin van
de twintigste eeuw was de heer M.E. Bervoets te Klaten, die zuiver Hollandse
dieren fokte en af en toe stamboekdieren uit Nederland importeerde. Tevens werd
geregeld beroep gedaan op de boerderij “Generaal de Wet” van de heren
Hirschland en Van Zijl.87 In 1914 werd een contract gesloten met de boerderij
Generaal de Wet voor de levering van Hollandse stieren. Er werden
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goedgekeurde zwartbonte stierkalven gefokt en voor 250 gulden aan het
Gouvernement verkocht. Dit bedrag werd in 1921 verhoogd tot 400 gulden.88 Het
doel was om de veeteelt in de hoger gelegen gebieden van stieren te voorzien,
zodat een zwaar trekras zou ontstaan dat tevens melk gaf (Merkens 1922:46).
Goede koppels Hollands vee waren ook in de Preanger op West-Java en in de
Tengger en Grati op Oost-Java te vinden. Met name in het Semongkrong-gebied
werd gebruik gemaakt van volbloed of gekruiste Europese stieren, veelal FHkoeien van boerderij Generaal de Wet, terwijl ook in Nederland jonge FH-stieren
werden besteld.
Plaatselijk werden door de verspreiding van dekstieren goede
nakomelingen geboren. Deze werden op de markt verhandeld en voornamelijk
naar andere streken verkocht. Dit had tot gevolg dat er ter plaatse nauwelijks voor
vervanging van de ouder wordende Ongole dekstieren werd gezorgd, waarop
nieuwe dieren uit India aangevoerd dienden te worden. Door de voortdurende
aankoop van Ongole, niet alleen door Nederlands-Indië, degenereerde de Ongole
populatie in India. Bovendien was de aankoop van nieuwe dieren in India prijzig.
Hierop besloot het Gouvernement de fok van de volbloed Ongole in eigen hand te
nemen. In 1914 werd op Sumba een proef gestart om de Ongole raszuiver te
fokken. Men begon met 42 stieren, 496 koeien en 70 kalveren. Reeds in 1917
leverde Sumba een redelijk aantal stieren aan Java; in 1917 90 en in 1921 al 342.
De Ongole die aan het begin van de proef op Java werden verstrekt waren
halfbloed. Deze werden geleidelijk vervangen door volbloed Ongole stieren. Op
Java had het gouvernement een fokkerij in Cepoko (residentie Pekalongan,
geliquideerd in 1923), die in 1920 de eerste volbloed Ongolestieren leverde. Ook
de Gouvernementsfokkerijen in Pengalengan (Bandung) en Pengarasan (Tegal,
voldeed als doorvoerstation van de Sumba-Ongole dekstieren) leverden stieren,
naast de landsfokkerijen in Pekalongan (Bandar) en Semarang.89
Sinds 1906 werd in de grote plaatsen bijna ieder jaar wel één of meerdere
tentoonstellingen gehouden, maar niet ieder jaar in iedere plaats. Omdat de
tentoonstellingen sporadisch voorkwamen, was de bevolking niet bekend met het
fenomeen en wisten zij niet wat er van hen verwacht werd. Hierdoor liepen de
tentoonstellingen uit op een mislukking (Merkens 1922:49). De tentoonstellingen
waren bedoeld om de bevolking de beoogde richting van de fokkerij te laten zien.
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Het doel was groot en sterk trekvee, omdat zowel de overheid als de industrie van
mening waren dat het vee op Java over onvoldoende inhoud beschikte.
Dat de veehouder niet altijd belangstelling toonde voor de ideeën van het
gouvernement was niet meer dan logisch. Tentoonstellingen en markten waren
lang niet voor iedereen bereikbaar en bovendien was het voor de boer geen
noodzaak de beste, de sterkste en de grootste dieren aan te houden indien
kleinere dieren hetzelfde werk konden doen. Op Oost-Java werden naast de
tentoonstellingen de aduan sapi (stierengevechten) en de kerapan-races
aangemoedigd in de hoop dat dit de fokkerij van grote en sterke dieren kon
stimuleren. Grote stieren zijn vaak onhandelbaar en daarbij komt dat grotere
dieren meer veevoer nodig hebben. Voor een veehouder was de opbrengst
behaald bij de verkoop van minder belang, hoewel bepaalde groepen, zoals
bijvoorbeeld de transportsector, meer betaalden voor grotere dieren. De
veehouder zette zijn vee over het algemeen tot het einde van zijn werkbare leven
in, waarna het dier werd geslacht. De veehouder kreeg bij de slachterij per dier in
plaats van per kg uitbetaald. Hierdoor was het lichaamsgewicht van het dier van
minder belang (hoofdstuk 5).
De grotere bemoeienis van de overheid met de rundveestapel sinds 1905
zwengelde de discussie over de kwaliteit en de kwantiteit van de veestapel aan.
Er werd beweerd dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de veestapel
verminderde en dat daarom moest worden gewerkt aan ‘de verbetering van de
veestapel’.90 De winnende Javaanse stier op de tentoonstelling in Kebumen woog
370 kg en had een schofthoogte van 1,29 m en de winnende Bengaalse stier
woog 415 kg en had een hoogte van 1,40 m. In Karanganyar had de winnende
Javaanse stier een gewicht van 450 kg en een schofthoogte van 1,37 m, de
winnende Bengaalse stier had een gewicht van 450 kg en een schofthoogte van
1,35 m.91 In Kebumen was de Javastier beduidend lichter en kleiner dan de
Bengaalsestier, maar in Karanganyar was het gewicht van de stieren gelijk en de
schofthoogte van de Javastier zelfs hoger. De Javastier deed, gezien de wenzen
van de overheid, namelijk grote en zware dieren, niet onder voor de Bengalees.
De castratie van stieren werd naast het houden van de tentoonstellingen
en de stimulering van de aduan sapi en de kerapan-races als een mogelijkheid tot
doorvoering van de ideeën van het Gouvernement gezien. Door middel van
castratie konden de stieren die niet aan de gestelde eisen voldeden, voor de
fokkerij worden uitgeschakeld. De stimulatie van castratie vond ingang in de
twintigste eeuw, hoewel in sommige bronnen werd beweerd dat in de negentiende
eeuw castratie al bij de bevolking bekend was en regelmatig werd toegepast. Het
Gouvernement ging zelfs zover de vleesleveranciers drie cent per kg meer te
betalen voor het vlees van Javaanse ossen dan van de Javaanse stieren. De
90
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maatregel werd nodig geacht, omdat de veehandelaren (belantik) de bevolking
trachtten wijs te maken, dat het vlees van ossen minder goed was, waardoor
ossen goedkoper werden verkocht en de belantik meer winst maakte (Jaarboek
Landbouw 1906:536-7). In de periode 1906-1913 steeg het aantal castraties,
maar nam vervolgens weer af. Volgens Merkens kwam dit omdat de castratie niet
wettelijk werd vastgelegd (Merkens 1922:47).
In sommige streken leek de castratie vruchten af te werpen. Na een
periode van implementatie steeg het aantal castraties en in verscheidene
plaatsen werd een numerieke en een ‘kwalitatieve’ vooruitgang en stijgende
veeprijzen gemeld.92 In 1915 werden op Java bijna 50.000 dieren gecastreerd
waarvan de meerderheid op Midden- en Oost-Java. Na 1915 nam aan het aantal
castraties af tot minder dan 25.000. Omdat het aantal castraties te gering was en
daarom niet de gewenste invloed op de fokkerij van de veestapel had, werd
besloten een verbod uit te vaardigen op het zonder toezicht laten rondlopen van
stieren. Wat niet gelukt was in de paardenfokkerij vond wel ingang in de
rundveefokkerij. Het verbod bleek echter nutteloos, simpelweg omdat controle
onmogelijk bleek.93
Op Oost-Java werkte de castratie negatief (o.a. Banyuwangi), omdat de
veehouder ook zijn beste stieren liet castreren. Hierdoor werden nog steeds de
beste stieren niet voor de fokkerij ingezet. De veehouder vond zijn grote stieren
onhandelbaar, maar na castratie bleken het goede werkkrachten. De stieren
namen na de castratie nog in gewicht toe en op de markt werden goede prijzen
voor ossen betaald. Op grond van gewestelijke ordonnanties werden stieren
aangewezen, die niet mochten worden gecastreerd. De verkoop van deze stieren
zonder goedkeuring van het bestuur werd verboden (Jaarverslag BVD 1926:78).
Omdat het vrouwelijke deel van de veestapel minstens zo belangrijk is
voor de ontwikkeling van de veestapel, werd dit in de ontwikkelingsplannen
betrokken. Het dagelijks gebruik van de koeien door de veehouder had volgens
het gouvernement een nadelig effect op de fokkerij, omdat daardoor de beste
koeien werden uitgesloten van de fokkerij. Het Gouvernement besloot in enkele
gebieden het vrouwelijke vee geregeld te keuren op de geschiktheid voor de
fokkerij. Dieren die niet geschikt werden bevonden werden gemerkt en mochten
worden geslacht, ongemerkte dieren niet.94 Echter wanneer de huidenprijzen
hoog waren, werd een groot aantal niet afgekeurde koeien toch geslacht
(clandestiene slacht). In 1936 was het nog steeds verboden ongekeurd vrouwelijk
grootvee te slachten.95
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Sinds 1920 nam op West-Java de interesse voor de rundveefokkerij toe, behalve
in Bandung, Cirebon en Tegal. De rundveefokkers van West-Java waren
afkomstig uit Banyumas en Kedu, wat de toenemende interesse gedeeltelijk
verklaarde. Hoewel de fokkers uit Banyumas en Kedu kwamen waar de Ongole
bekend was, kwam de fokkerij met de Ongole op West-Java niet veel eerder op
gang dan op Oost-Java, namelijk rond de jaren dertig van de twintigste eeuw.96
Pas eind jaren 30 zette de fokkerij met de Ongole in deze streken echt door.
De verstrekking van dekstieren moet voldoende succes hebben geboekt,
gezien de doorlopende uitgifte van stieren aan de bevolking. Men
experimenteerde met de manieren van verspreiding. Op West-Java werden sinds
1930 de stieren kosteloos aan de bevolking ter beschikking gesteld, terwijl in
Rembang proeven werden genomen waarin de eigenaren van een
bevolkingsdekstier (een dekstier die door iemand in de desa werd verzorgd)
werden vrijgesteld van desadiensten of op andere wijze schadeloos werden
gesteld. De verstrekking van dekstieren was niet altijd op vrijwillige basis. Voor de
residenties Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Zuid-Malang en Besuki werd
namelijk vastgesteld dat uitsluitend met het Ongolevee mocht worden gefokt.97
Naast de verstrekking van dekstieren werd hier en daar ook een selectie gemaakt
van de beste stieren onder de bevolkingsveestapel. Op Midden-Java
bijvoorbeeld, werden in de jaren 30 102 stieren geselecteerd die gedurende één
jaar werden aangehouden tegen een premie van 15 gulden.
In vergelijking tot de rundveestapel kreeg de ontwikkeling van de buffelstapel
weinig steun van de overheid. Enkele malen werd met de hulp van de overheid
fokmateriaal aangekocht. In het eerste decennium van de twintigste eeuw
steunde de overheid de aankoop van buffels in oost Semarang waar door voeren watergebrek duizenden buffels waren omgekomen. En in Ciancur heeft de
overheid in 1921-1922 de aankoop van buffels gesteund om de Ciheavlakte weer
voor de landbouwbedrijvende bevolking bewoonbaar te maken (Merkens
1927:168-9).
De overheid zorgde voor de keuring van de buffelkoeien, maar de
castratie van buffelstieren werd middels gewestelijke verordeningen bepaald,
zoals in Banten. De koeien werden gekeurd op inzetbaarheid voor de fokkerij. De
buffelstieren werden minimaal één maal per jaar bij elkaar gebracht en gekeurd.
De afgekeurde stieren werden gecastreerd. Ook de Preanger Regentschappen
beschikte over een verordening voor de castratie van buffelstieren. Ontwikkeling
door middel van fokkerij werd behalve door particulieren, meestal de
suikerfabrikanten, ook door de gouvernementsveearts in Pekalongan
gestimuleerd (Merkens 1927). Het veefonds in Demak (‘Veefonds Demak’) heeft
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wel eens dekstieren verstrekt. Later gaf het fonds buffelkoeien in deelwinning uit
(‘marobati’ systeem).98
Soms werd op Java een superieure buffelstier geïmporteerd van één van
de andere eilanden die Indonesië rijk is. Dit resulteerde in 1921 tot de
uitvaardiging van een verbod om stieren te exporteren. Dit om te voorkomen dat
alle goede stieren van de eilanden naar Java zouden verdwijnen.
Een belangrijk verschil met de negentiende eeuw is de groeiende belangstelling
voor de geitenstapel in de twintigste eeuw. In tegenstelling tot de grootveestapel,
waren de initiatieven van het Gouvernement grotendeels het resultaat van
aansporingen van de bevolking. Een sterk stijgende interesse voor de
kleinveestapel was waar te nemen op Midden- en op Oost-Java in o.a. Blitar,
Kediri, Kebumen en Magelang en op West-Java in Cirebon en Tegal. Vóór de
jaren 20 van de twintigste eeuw hadden dan ook met name particuliere initiatieven
tot import van uitheemse geitenrassen de overhand. Aan het begin van de
twintigste eeuw werd in de residentie Pekalongan, Midden-Java, de geitenstapel
gekruist met de Etawahgeit.
De overheid probeerde de fokkerij te bevorderen door selectie in eigen
ras. Dit was goedkoper en er waren minder risico’s aan verbonden, zoals sterfte
van dure fokgeiten die op transport van India naar Java werden gezet. Maar, als
gevolg van een stijgend aantal kleinveehouders en een toenemend aantal fokkers
met belangstelling voor de Etawahbokken, werden deze dieren toch veelvuldig
aangekocht en in verschillende gebieden gestationeerd. Ter voorkoming van
degeneratie van de geitenstapel werden steeds opnieuw bokken uit India
ingevoerd. De vraag bleek zo groot dat het onmogelijk en bovendien te duur was,
om te voorzien in voldoende bokken. Het antwoord was de oprichting van
fokstations.
In 1911 werd besloten fokstations in de gewesten Pekalongan,
Banyumas, Kedu, Yogyakarta en Solo op te richten. Vol- en halfbloed Etawah- en
Kashmir geiten zouden gekruist worden met de door het Gouvernement
goedgekeurde bokken.99 De nakomelingen zouden worden verspreid in de desa.
Helaas werden de fokstations in Pekalongan, Yogyakarta en Solo door grote
sterfte in respectievelijk 1913, 1915 en 1915 opgeheven. Waarschijnlijk waren
een wormziekte en schurft de boosdoeners. Vanwege de aanhoudende vraag
ondernam het Gouvernement in 1916 een nieuwe poging en kocht
Montgomerygeiten in India aan. Door grote sterfte direct na aankoop bereikte
geen enkele van de 400 dieren de bevolking. Intussen werden in Pekalongan en
in Cirebon goede resultaten met de overgebleven Etawahgeiten behaald. In 1918
werden weer Kashmir, Etawah en Montgomery geiten in India aangekocht, maar
wederom was de sterfte groot. Niet veel later besloot het gouvernement van India
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dat de Montgomerygeiten niet meer mochten worden verkocht, omdat het aantal
dieren in India te sterk was afgenomen (‘t Hoen 1919b:373-4).
Door de grote interesse van de bevolking werd in 1924 besloten dat de
geitenfokkerij ‘Slumpang’ fokbokken zou leveren tegen een bedrag van 50 gulden
per stuk met 25 gulden subsidie van het Gouvernement. In 1925 werden 23
fokbokken afgeleverd. Helaas werd ook deze fokkerij in 1926 geliquideerd. Een
groot deel van de geiten werd naar Sumbawa overgebracht zodat een
volbloedfokkerij opgezet kon worden die, net zoals de Ongolefokkerij, Indonesië
zou kunnen voorzien van voldoende fokbokken.
Het Gouvernement importeerde in 1928 16 Hollandse Edelgeiten en
stuurde een zending geiten uit India. Een verbetering in het transport, de dieren
werden niet meer samen met het rundvee vervoerd, zorgde voor een afname in
het sterftepercentage. Nadat de dieren enige tijd op Java waren verzorgd, werden
ze doorgezonden naar Sumbawa. Op Sumbawa verliep de fokkerij ook niet
smetteloos. Grote sterfte trad op door wormen en inteelt. Wederom waren
importen uit India nodig. In 1934 werd door middel van het verstrekken van ‘Wire
Worm Remedy’ en het regelmatig controleren van de fokdieren getracht de sterfte
onder de geiten te beperken.100
In de jaren 20 was de belangstelling voor de geitenfokkerij het grootst in
Cirebon, waarop het geitenfokstation te Cirebon (Klagenan) werd uitgebreid. Ook
het fokstation op Sumbawa leverde ondanks de grote sterfte goede dieren af.
Steeds meer gekruiste bokken werden aan de bevolking verstrekt.
Fokverenigingen voor geiten werden opgericht waar gekruiste Etawahbokken ter
beschikking van de bevolking werden gesteld (Jaarverslag BVD 1924:58). Ook
veel particulieren namen initiatieven en leverden goede bokken aan de
bevolking.101 Veel geld werd betaald voor een goede bok en de eigenaar van een
geit was bereid een behoorlijk afstand af te leggen om deze te laten dekken
(Merkens en Anwar Sjarif 1932:444-5).
Om Oost-Java te bevoorraden werden op Madura twee fokstations
opgericht; één in Grujugan (Pamekasan) en één in Pamolokan (Sumenep). Dit
bleek een grote noodzaak toen India de uitvoer van de Etawahgeiten een aantal
jaar niet zou toestaan. Op Oost-Java werden enkele bokken gestationeerd om de
bevolking aan de Etawahgeieten te laten wennen.
De interesse voor de schapenstapel kwam wat later als voor de geitenstapel op
gang, namelijk begin jaren 20.102 Tweederde van de totale schapenstapel van
West-Java bevond zich in Cirebon en Bandung.103 Vóór 1920 had het
Gouvernement een poging ondernomen om het vetstaartschaap uit Sulawesi te
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verspreiden. Dit schaap bleek weinig succesvol op Java. Toch werd in de jaren 30
in de Preanger Regentschappen met het vetstaartschaap gefokt. De
rammengevechten die werden georganiseerd bleken een goede stimulans voor
de bevolking om schapen te fokken. Op West-Java werden in de jaren 30
dekrammen verstrekt, in 1936 betrof het 334 dekrammen (Jaarverslag BVD
1936:30, Jaarverslag BVD 1937). Eind 1938 werd op Madura een fokkerij voor het
vetstaartschaap opgericht omdat de vraag naar dit fokmateriaal toenam (Provincie
1939:121).
Opvallend is de toenemende belangstelling voor de kleinveestapel in de
crisisperiode van de jaren 30. Met name op Midden-Java trad de geitenfokkerij op
de voorgrond. Het was ook in deze periode, midden jaren 30, dat de interesse van
het Gouvernement voor zowel de geiten- als schapenstapel verder toenam.104
Dierhygiëne en dierziektebeleid
Ziekte kan leiden tot sterfte en vermindering van de productie zoals de
vleesaanzet of de te verrichten arbeid. Bovendien kan een uitbraak van ziektes
leiden tot een afnemend handelsverkeer en tot prijsstijgingen. In het verleden
verstoorden ziektes regelmatig de instroom van dieren op Java en beperkten ze
de veehandel binnen Java (hoofdstuk 4).
De eerste gouvernementsveeartsen hadden als belangrijkste taak het
bestrijden van besmettelijk veeziektes. Daarnaast, voor zover de omstandigheden
en technologische ontwikkelingen van die tijd het toelieten, werd de kennis
uitgebreid. Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals miltvuur of veepest
was het de taak van de veearts te voorkomen dat andere dieren en dus een groter
gebied besmet zou raken. Tegelijkertijd verzamelde de veearts zoveel mogelijk
gegevens omtrent de ziekte. De strijd tegen de besmettelijke veeziektes was
lastig door de uitgestrektheid, het slechte wegennet en het kleine aantal
deskundigen, zodat het voor de veearts onmogelijk was alle gevallen te
onderzoeken. Bovendien werden veel ziektegevallen door de bevolking
verzwegen of niet herkend (hoofdstuk 4).
De uitbraak van de veepest rond 1860 in Europa, had in Nederland tot een
wetgeving geleid die beter gericht was op de bestrijding. Dit was een aanzet om
ook in Indonesië de ziektewetgeving in betere banen te leiden, wat inhield dat de
veepestwet klakkeloos werd overgenomen.105 In de jaren 1879-1882 woedde de
veepest met name op West-Java en werd het duidelijk dat de manier van
ziektebestrijding die werkzaam was in Nederland, geen doel trof in Indonesië. De
omstandigheden in Nederland verschilden te sterk met Indonesië. De gevolgen
waren desastreus. Er werden veel tijdelijke wetten om de veepest onder controle
104

Jaarboek Landbouw 1911:285, Jaarboek Landbouw 1920a:296, Jaarboek Landbouw 1920b:291,
Jaarverslag 1926:92-4, Jaarverslag 1927:104, Jaarverslag 1933:91, Jaarverslag 1935a:57,
Jaarverslag 1936:30, Jaarverslag 1937.
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Ordonnantie van 27 december 1869 (Indisch Staatsblad N 122 en N 123).
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te krijgen uitgevaardigd. Pas eind jaren 80 van de negentiende eeuw werd de wet
conform de Indonesische situatie herzien.
Aangezien de veepest een regelmatig voorkomende ziekte was, werden
de naburige landen angstvallig in de gaten gehouden in een poging de import van
de veepest te voorkomen. Dit gold uiteraard niet alleen voor de veepest. In de
loop van de tijd verschenen diverse tijdelijke invoerverboden van vee uit allerlei
landen, waarvan India en Australië wel de belangrijkste waren. Beide landen
waren aangemerkt als potentiële besmettingshaarden. Met een zekere regelmaat
werden zowel runderen als paarden vanuit Australië geïmporteerd. In de
verboden werd geprobeerd rekening te houden met de economische situatie en
de wensen van bepaalde groepen. Zo valt in de ordonnantie van 20 april 1893
(Indisch Staatsblad No 110) aangevuld bij ordonnantie van 17 december 1895
(Indisch Staatsblad No 279) op, dat paarden niet onder de opnieuw gestelde
invoerregels vielen. Paarden werden namelijk door de elitebevolkingsgroep en het
leger gebruikt. De uitzondering werd door een aanhoudende ziekte, de
Texaskoorts (babesiasis, longziekte), in Australië in 1898 toch tijdelijk weer
ingetrokken.106 Hoewel de kans dat Texaskoorts door eenhoevige werd
overgebracht gering was, werd Java uiteindelijk in 1910 toch besmet.
In 1912 werd de wetgeving geheel herzien op het gebied van de
veeartsenijkundige politie en het veeartsenijkundig staatstoezicht.107 Als
besmettelijke veeziektes werden genoteerd de veepest, anthrax (miltvuur),
Septichaemia epizoötica (SE), Aphtae epizoötica (AE, mond en klauwzeer, MKZ),
malleus (kwade droes), saccharomycose, scabiës (schurft), surra, dourine
(kwaadaardige
dekziekte),
piroplasmose,
tuberculose
(tbc),
rabiës
(hondsdolheid),
Lymphangitis infectiosa, Pleuropneumonia contagiosa
(besmettelijke longziekte), varkenspest en borstziekte. Sindsdien konden dieren
besmet met tbc of malleus door de BVD in beslag worden genomen en
afgemaakt. Indien tbc geconstateerd werd, werd de volle waarde en bij malleus
de halve waarde van het dier aan de eigenaar vergoed. Deze maatregel was
bedoeld om de eigenaren van besmet vee ertoe over te halen ziektes aan te
geven. Deze maatregel bracht enige verbetering, maar de situatie bleef verre van
optimaal (Verslag BVD 1913:3, Van der Burg 1924, Preuss 1930). Intussen bleef
Australië één van de grootste ziektehaarden, met name van de veepest,
piroplasmose en longziekte.
De wet van 1912 op het gebied van de veeartsenijkundige politie en het
veeartsenijkundig staatstoezicht werd regelmatig aangepast en aangevuld, maar
tussen 1900 en 1912 werden betrekkelijk weinig nieuwe regels ingevoerd.108
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24 oktober 1898 Staatsblad N 293. Er gold een importverbod vanuit Australië en Nieuw Zeeland.
o
Ordonnantie van 13 augustus 1912 (Indisch Staatsblad N 432, 433, 434 en 435).
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Ordonnantie van 1 maart 1913 (Indisch Staatsblad N 268), ordonnantie van 2 oktober 1913
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(Indisch Staatsblad N 598 en N 599), GB 5 mei 1914 (Indisch Staatsblad N 390), ordonnantie van 2
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juli 1914 N 12 (Indisch Staatsblad N 475 en N 476), ordonnantie van 3 januari 1917 N 26 (Indisch
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Staatsblad N 9 en N 10), GB 17 januari 1917 N 26, ordonnantie van 14 juni 1923 (Indisch Staatsblad
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Regelmatig bleven wetten verschijnen over tijdelijke import- en exportverboden.
Tot aan 1940 deden zich geen bijzondere ziektegevallen, waarvoor speciale
maatregelen nodig waren meer voor.
De veestromen op Java waren - doordat trekvee belangrijk was voor de
binnenlandse handel - groot. Omdat veel vleesvee werd geïmporteerd, vonden
vleesvee-stromen met name van Midden- en Oost-Java (inclusief Madura) naar
West-Java plaats. Daarom moesten op Java de Europese ambtenaren en
beambten geleidebiljetten afgeven bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte,
indien een veehouder zijn vee tussen districten wilde vervoeren.109 Vlees
afkomstig van vee of paarden, die geslacht waren wegens ziekte of op natuurlijke
wijze waren gestorven, mocht niet worden verkocht. Deze maatregel gold als
bescherming van de volksgezondheid (Koloniaal Verslag 1897-8).
In de twintigste eeuw werd vee op Java met name gekeurd op MKZ en
malleus. Vee ingevoerd vanuit Australië werd gecontroleerd op tbc (Jaarboek
Landbouw 1920b:276, Jaarverslag BVD 1925:53).110 Surra eiste de meeste
slachtoffers, maar de ziekte werd nauwelijks gevreesd omdat het ziekteverloop
voornamelijk chronisch was en weinig karakteristieke verschijnselen
tentoonspreidde. Maatregelen werden dan ook pas genomen wanneer de ziekte
een epizoötisch karakter aannam en het sterftecijfer steeg, waardoor de veestapel
grote verliezen leed (Jaarboek Landbouw 1910:342). Economische schade was
het gevolg van importverboden en van het verbod om vee in bepaalde richtingen
te verplaatsen.
Er bestonden verschillende meningen omtrent de schade die de
veestapel leed als gevolg van besmettelijke ziektes. Preuss (1930) bijvoorbeeld,
was van mening dat de schade toegebracht aan de veestapel als gevolg van
besmettelijke ziektes minimaal was, uitgezonderd de veepest van de jaren 18781889. De cijfers geven aan dat in de jaren zonder ernstige ziekteuitbraken
ongeveer 10 tot 20% van het budget van de BVD werd uitgegeven aan de
bestrijding en voorkoming van besmettelijke veeziektes. Deze uitgaven konden
oplopen tot meer dan 100% in gevallen van ernstige uitbraken zoals de veepest
van 1879-1882.
o

o

o

N 289), ordonnantie van 13 april 1925 (Indisch Staatsblad N 163), Indisch Staatsblad 1925 N 432 en
o
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N 434, ordonnantie van 3 december 1926 N 20, ordonnantie van 25 februari 1928 (Indisch
o
o
Staatsblad N 51), ordonnantie van 29 augustus 1928 (Indisch Staatsblad N 369), ordonnantie van 2
o
mei 1936 (Indisch Staatsblad N 205).
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Ordonnantie van 28 mei 1878 (Indisch Staatsblad N 163), Indisch Staatsblad N 181, ordonnantie
o
van 15 december 1902 (Indisch Staatsblad N 449).
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Belangrijk in de strijd tegen de ziektes waren de quarantainegebieden. Op Java werden tien havens
o
aangewezen waar het vee ontscheept mocht worden (GB 7 oktober 1923, Indisch Staatsblad N 499).
De tien havens waren Tanjung Priok, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Surabaya,
Kamal (Madura), Pasuruan en Banyuwangi. Ook werden de exportplaatsen aangewezen.
Quarantaineplekken werden veelal verhuurd door particulieren en voldeden zelden aan de
hygiënische eisen. Veranderingen, zoals bijvoorbeeld de bouwplannen van moderne
quarantainegelegenheden en de vereenvoudiging van de controle, werden maar langzaam
doorgevoerd. Vaak waren herzieningen van de voorgeschreven quarantainemaatregelen in bewerking.
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HET POSTKOLONIALE BELEID
Na de oorlog werd extra aandacht aan de landbouw en de daarbijbehorende
ondersteunende industrie besteed om een stabiele economische en politieke
situatie te bereiken (Zulkarnain 1993:5). Het vee had de potentie om de welvaart,
het welzijn, de levensstandaard en de dagelijkse hoeveelheid door de bevolking
geconsumeerde eiwitten te verhogen. De overheid zag verschillende
mogelijkheden hiertoe, namelijk zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve
ontwikkeling van de veestapel, intensivering van de bedrijfssystemen en
schaalvergroting van de boerenbedrijven. Tevens konden onderwijs en
voorlichting bijdragen aan een verhoogd kennisniveau (Merkens 1949, Tergast
1950:361-4, Wardojo 1952, Lubis 1955:304).
In de jaren 50 was het de taak van de veearts om op landelijk niveau de
veeteelt te ondersteunen en de ziektes te bestrijden. Het voorlichten van de
veehouder was een belangrijke voorwaarde om de veehouderij van Java verder te
ontwikkelen. De veehouder was weinig bekend met de activiteiten van de veearts
en vroeg daarom zelden om zijn hulp. De samenwerking tussen de veehouders
en de veeartsen zou kunnen bijdragen aan een (economisch) gezonde veestapel
(Numans 1951, Titus 1957:104, Ressang et al. 1959).
In de jaren 80 was het beleid zowel gericht op intensiveren als
extensiveren, diversificatie en rehabilitatie. Onder intensivering werd verstaan het
genetisch ontwikkelen van de veestapel in de dichtbevolkte gebieden door middel
van verbetering van het vrouwelijk genetisch fokmateriaal, door de verbetering
van de voervoorziening, door de toegang tot de coöperaties en het verkrijgen van
krediet te vereenvoudigen en door de veeproductie op te schroeven. De
dunbevolkte gebieden, dat waren gebieden buiten Java die werden gebruikt voor
transmigratiedoeleinden, werden voorzien van vee (extensiveren). Het beleid was
gericht op de ‘household farms’ omdat 94% van de veepopulatie zich daar bevond
(Kasryno 1990:31).
In het jaar 2000 werd vastgesteld dat onder het takenpakket van het
Departement van Landbouw onderwijs, voorlichting en coördinatie viel, evenals
het uitvoeren van onderzoek en het toepassen van nieuwe ontwikkelingen. De
directeur van de veterinaire dienst was verantwoordelijk voor het veterinaire
beleid in Indonesië, waaronder taken vielen als het vaststellen van de normen en
de standaarden voor de geneesmiddelen en voor instanties zoals slachthuizen.
De acties tot ondersteuning van de economie werden op Kabupaten-niveau
vastgesteld en uitgevoerd.
De veterinaire dienst heeft net als voor de oorlog nog steeds te kampen
met een gebrek aan staf, een slechte infrastructuur, onvoldoende budget en een
gecentraliseerd planningsysteem. De veterinaire dienst en andere aan de kleine
veehouder ter beschikking gestelde diensten zijn economisch inefficiënt en kosten
de regering in de meeste gevallen meer dan dat ze de veehouder waard zijn.111
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Scholing van het personeel
In 1940 werden de Middelbare Landbouwschool, de Middelbare Bosbouwschool
en de Nederlandsch Indische Veeartsenschool (NIVS) samengevoegd in de
Landbouwhogeschool gevestigd in Bogor. In 1942 werd de Landbouwhogeschool
gesloten. De NIVS ging slechts zes maanden dicht. De naam werd veranderd in
Zui Gakku en de buitenlandse leraren werden door Indonesiërs vervangen. In
1946, na de oorlog, veranderde de naam opnieuw in ‘Perguruan Tinggi
Kedoktoran Hewan’ (PTKH). Gedurende de onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949)
werd de school tijdelijk weer door Nederland overgenomen, waarop de naam
veranderde in de ‘Faculteit der Diergeneeskunde’. De faculteit was een onderdeel
van de ‘Universitas Indonesia’. Na de oorlog keerde een groot deel van de
Nederlandse krachten niet terug, waardoor de in de oorlog aangestelde
Indonesiërs het werk daadwerkelijk overnamen. Er werd geprobeerd op de
belangrijke posten Duitsers aan te trekken, omdat het Duitse universitaire
systeem in veel opzichten met het Nederlandse overeenkwam (Achilles 1990:77).
In 1950 wijzigde de naam andermaal en werd ‘Fakultas Kedoktoran Hewan
Universitas Indonesia’ (FKH). De faculteit in Bogor bood twee richtingen, namelijk
dierhygiëne en veeteelt. In 1960 veranderde de naam in ‘Fakultas Kedokteran
Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia’. Deze naamsverandering werd in
1962 herroepen. Op 1 september 1963 werden de ‘Fakultas Kedoktoran Hewan
dan Peternakan’ en de ‘Fakultas Pertanian’ van de ‘Universitas Indonesia’
afgescheiden en vormden samen het ‘Institut Pertanian Bogor’ (IPB).112 Ook in
Yogyakarta werd een faculteit diergeneeskunde opgericht.
Tegenwoordig zijn de drie belangrijkste veeteeltfaculteiten te vinden op
het IPB en op de ‘Universitas Padjadjaran’ in Bogor en op de ‘Universitas
Brawijaya’ in Malang. De vier bekendste faculteiten diergeneeskunde zijn
onderdeel van de ‘Universitas Indonesia’ in Jakarta, van het IPB in Bogor, van de
‘Universitas Airlangga’ in Surabaya en van de ‘Universitas Gadjah Mada’ in
Yogyakarta.
In de jaren 50 werden 130 veeartsen voor heel Indonesië ingezet, een land met
op dat moment 84 miljoen inwoners en 20 miljoen stuks vee. De bedoeling was te
kunnen beschikken over 1.000 veeartsen. Dit was op de korte termijn onhaalbaar,
omdat in 1959 de faculteit van Bogor 338 leerlingen telde, waarvan het grootste
deel uiteindelijk geen veearts werd. Het gebrek aan veeartsen resulteerde ook in
een tekort aan onderwijzend personeel, materiaal, moderne apparatuur en
instrumenten. Aangezien de studenten ook niet konden worden uitgezonden naar
het buitenland was de schaarste compleet. Door het tekort aan veeartsen was de
mogelijkheid tot specialisatie aan de universiteit verdwenen. De studierichtingen
werden gecombineerd, zodat de afgestudeerde veearts breed was onderlegd. Zo
werd de afdeling interne- en huidziekten samengevoegd met farmacologie en
112

o

Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) N 91 1963, Keputusan Presiden N
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heel- en verloskunde met Kunstmatige Inseminatie. In de loop der jaren werd de
opleiding uitgebreid en werd specialisatie weer mogelijk.
Om het tekort in het veeartsenbestand te overbruggen, werd net als voor
de oorlog gebruik gemaakt van assistenten (paravets). Naast deze assistenten,
die werden opgeleid in Malang, beschikte de veeartsenijkundige dienst ook over
lager technisch veterinair personeel, waarvoor verscheidene opleidingen
verspreid over Java bestonden. In 1952 werd de school ‘Sekolah Kehewanan
Menengah Atas’ (SKMA, de middelbare veeartsenijkundige school) opgericht en
in 1954 werd de ‘Sekolah Pengamat Kehewanan’ (SPK, de school tot opleiding
voor toezichthouders op de veestapel) ingesteld. In 1963 veranderde de naam
van SKMA in ‘Sekolah Peternakan Menengah Atas’ (SNAKMA, de middelbare
veeteelt school). Voor 1975 werd het onderwijs van de visserij, de landbouw en
de veehouderij onder verschillende paraplu’s beheerd, maar sinds 1975 werden
ze onder het ‘Badan Diklatluh Pertanian’ (‘Badan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan’, het orgaan voor onderwijs, training en voorlichting) gevoegd.113 Dit
had een naamsverandering van de SNAKMA tot gevolg tot SPP-SNAKMA (SPP
staat voor ‘Sekolah Pertanian Pembangunan’). Op de SNAKMA wordt het
paramedis kesehatan hewan (het paramedisch veeartsenijkundig personeel)
opgeleid. Dit personeel is normaal gesproken in de publieke sector werkzaam,
maar kan ook privé werkzaam zijn.
Het realiseren van een goed contact en samenwerking tussen de
overheid, de onderwijsinstellingen, de veearts en de boer was na de oorlog was
door een gebrek aan veeartsen en het opnieuw structureren van de verschillende
onderwijsinstellingen lastig. Na de wederopbouw zou meer aandacht aan de
wetenschap en de problemen in de praktijk geschonken kunnen worden (Numans
1951). Voor de oorlog was de verticale organisatie van de verschillende diensten
waartussen weinig horizontale samenwerking plaatsvond kenmerkend. Dat
horizontale samenwerking de productiviteit kan vergroten werd in de jaren 50
onderstreept door de oprichting van een comité. Het hoofddoel was het stimuleren
van een goede samenwerking tussen de veterinaire- en de landbouwfaculteit
(Kunst 1938:20, Ressang et al. 1959).
Onder het Ministerie van Landbouw vallen drie belangrijke onderzoeksinstituten:
het ‘Research Institute for Veterinary Science’ (RIVS, ook wel ‘Balai Penelitian
Veteriner’ (Balitvet) genoemd), het ‘Central Research Institute for Animal Science’
(CRIAS) en het ‘Research Institute for Animal Production’ (RIAP). Alledrie de
instituten zijn in Bogor gestationeerd. Het RIVS is ontstaan uit het in 1907
opgerichte Laboratorium voor Veeartsenijkundig Onderzoek. Dit instituut viel tot
1974 onder het ‘Direktorat Jendral Peternakan’ en sinds 1974 onder ‘Badan
Litbang Pertanian’ (het orgaan voor landbouwkundig onderzoek en ontwikkeling,
beter bekend onder de naam (I)AARD, (Indonesian) Agency for Agricultural
113
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Research and Development).114 Het orgaan heeft de beschikking over zeven
laboratoria, namelijk virologie, bacteriologie, parasitologie, pathologie, toxicologie,
mycologie en biotechnologie. Daarnaast beschikt het Departement van Landbouw
over de afdeling ‘Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian’ met de
onderafdeling ‘Pusat Pengembangan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio
Ternak’ (PUSPITNAK, hoofdstation voor de ontwikkelingen van KI en ET.). Deze
afdeling richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van en het onderzoek naar
de kunstmatige inseminatie en de embryotransplantatie. Een belangrijk doel van
de PUSPITNAK is de ontwikkeling van de dierlijke productie in Indonesië.
In 2002 werden voor de melkrunderen, het vleesvee, de
dubbeldoelrunderen, de varkens, de buffels, de geiten, de schapen, de kippen en
de eenden de Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU, in totaal vijf) en de BBPTU
speciaal voor het melkvee opgericht. Deze organen zijn een onderafdelingen van
het ‘Direktorat Perbibitan’ (zie § 3.2). De hoofdtaken zijn verbetering van de
productie en de verkoop van goede fokdieren. Eigenprestatie en
nakomelingenonderzoek zijn hierin belangrijk.115 Er worden stambomen
bijgehouden en de verspreiding van de dieren wordt verzorgd.
Het fokkerijbeleid
Na de oorlog viel het veebeleid onder de verantwoording van de Kementerian
Kemakmuran (Ministerie van Welvaart), die in 1950 werd omgedoopt tot
Kementerian Pertanian (Ministerie van Landbouw). Tot aan 1950 werden de
activiteiten van de veterinaire dienst ondergebracht bij de Landbouwkundige
Dienst (Jawatan Pertanian). Als in 1950 de verschillende provincies ontstaan
(undang-undang No 11 1950), ontstaat ook de diergeneeskunde afdeling
(kehewanan, diergeneeskunde) waaruit de veeteeltkundige dienst (Dinas
Peternakan) is voortgekomen. In 1960 ontstond het Departemen Pertanian
(Departement van Landbouw), dat tot op heden nog bestaat. 116
De richtlijnen voor de veehouderijsector worden bepaald op het
‘Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan’ (directoraat-generaal dierlijke
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Surat Keputusan Presiden N 44 en 45 1974. Het instituut heeft sinds zijn oprichting in 1907 negen
namen gehad, chronologisch: Laboratorium voor Veeartsenijkundig Onderzoek (1907),
Veeartsenijkundig Instituut (1927), Balai Penyelidikan Penyakit Hewan (BPPH, 1942),
Veeartsenijkundig Instituut (viel onder het Netherlands Indies Civil Administration (NICA), 1947),
Lembaga Penyakit Hewan (LPH, 1950), Lembaga Pusat Penyakit Hewan (LPPH, 1955), Lembaga
Penelitian Penyakit Hewan (LPPH, 1962), Balai Penelitian Penyakit Hewan (Bakitwan, 1980) en Balai
Penelitian Veteriner (Balitvet, 1984). http://www.litbang.depkes.go.id/dirlemlit/18.doc (juni 2005).
115
Eigenprestatie is een waarde die aangeeft wat verwacht kan worden dat een dier bijvoorbeeld aan
melk kan produceren. Deze waarde wordt voor een deel bepaald door de genen van de moeder en
voor een deel door de genen de vader en is tevens afhankelijk van de omgeving waarin het dier
o
gehouden wordt. Keputusan Menteri Pertanian N 290/Kpts/OT.210/4/2002; BPTU Sapi Perah
Baturraden, Midden-Java. Keputusan Menteri Pertanian No 283/Kpts/OT.210/4/2002; BPTU Kambing,
Domba dan Itik Pelaihari, Zuid-Kalimantan. Keputusan Menteri Pertanian No 291/Kpts/OT.210/4/2002,
BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa, Zuid-Sumatra. Keputusan Menteri Pertanian No
288/Kpts/OT.210/4/2002, BPTU Babi dan Kerbau Siborongborong, Noord-Sumatra. Alle stations
moeten geheel Indonesië voorzien.
116
tingkat 1 is het provincieniveau.
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productie) als onderdeel van het Departement van Landbouw. Het directoraatgeneraal is in vijf directoraten onderverdeeld: ‘Direktorat Perbibitan’ (veefokkerij),
‘Direktorat Budidaya’ (productie), ‘Direktorat Pengembangan’ (ontwikkeling),
‘Direktorat Keswan’ (Direktorat Kesehatan Hewan, diergezondheid) en ‘Direktorat
Kesmavet’ (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, de keuringsdienst van
vee en vlees).
Na de oorlog werden er maatregelen genomen om de veehouder te stimuleren
een bijdrage te leveren aan de economie. De veterinaire dienst betaalde een
premie van 90 rupiah per jaar aan de eigenaar van een goede stier, die voor
algemeen gebruik als dekstier ter beschikking werd gesteld. In 1950 werd in totaal
225.000 rupiah aan premies uitbetaald. Prijzen van 200.000 rupiah werden
uitgereikt aan eigenaren van stier- en koeienkampioenen op veeshows (Metcalf
1952:85). Tevens had de veterinaire dienst ongeveer 500 dekstieren in eigen
bezit. De overheid probeerde de veeloze landbouwers te stimuleren vee aan te
kopen door de kredietverstrekking te versoepelen. Er werd geadverteerd met
verbreding en efficiëntie in de landbouwsector. Met verbreding werd bedoeld dat
naast landbouw- ook veehouderijactiviteiten ondernomen konden worden als
aanvulling op het dagelijkse inkomen en als spreiding van de risico’s.
Informatie over de periode na de oorlog is beperkt, tijdschriften waren er
nauwelijks, net zo min als wetgeving. De eerste wet na de oorlog met betrekking
tot de veehouderij werd uitgevaardigd in 1967.117 In deze wet werden de
richtlijnen voor de veestapel voor de langere termijn vastgelegd. Deze richtlijnen
zouden nagestreefd moeten worden met behulp van Repelita’s, waarvan de
eerste in 1969 verscheen.118 Grofweg hebben alle tot nu toe verschenen
Repelita’s gemeen dat ze het voornemen formuleren dat door een numerieke
stijging van de veestapel de voedingstoestand van de bevolking en tegelijkertijd
de levensstandaard verbeterd.
Om de gestelde doelen te bereiken was het nodig een fokdoel te bepalen,
en dat vereist bekendheid met de capaciteiten van de veestapel. Voor de locale
rassen, de geïmporteerde rassen en de kruisingen daartussen was de flexibiliteit,
het productie- en het aanpassingsvermogen onbekend. Omdat er geen I&R117

o

Undang-undang N 6 1967 Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan en
o
Bijblad (Tambahan) N 2824.
118
Repelita = Rencana Pemerintah Lima Tahun = vijfjarenplannen. In de grondwet van 1945 werd
vastgelegd dat de langetermijnidealen werden bepaald door de MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat = het Volkscongres). Deze idealen werden opgeschreven in de GBHN (Garis-Garis Besar
Haluan Negara = hoofdrichtlijnen van het Staatsbeleid). In de GBHN worden de richtlijnen voor
langere (25 jaar) en kortere termijn vastgelegd, die worden nagestreefd in stappen van vijf jaar, de
vijfjarenplannen. De Repelita is dus een afleiding van de GBHN. De richtlijnen worden opgenomen in
de beleidsplannen en zullen door middel van wetgeving tot uiting worden gebracht. Iedere vijf jaar
worden de richtlijnen opnieuw bekeken en gewogen naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgehad.
De vijfjarenplannen worden gedetailleerd uitgewerkt in plannen per jaar tot op projectniveau. De eerste
o
Repelita dateert uit 1969 (Keppres N 319 1968). Het tweede 5-jarenplan werd in 1974 vastgelegd
o
(Keppres N 11 1974). Zo volgde ook de derde tot en met de zevende vijfjarenplan (1999-2004). In
1993 werd het tweede lange termijn ontwikkelingsplan (GBHN) ingediend. De doelstelling is dat
Indonesië in 2018 welvarend is door sociale harmonie, stabiliteit en gelijkheid.
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systeem in gebruik was, was het voor de overheid noodzakelijk proeven te nemen
om de eigenschappen van het lokale vee en de kruisingsproducten met de
geïmporteerde rassen te onderzoeken (Sutisno 1952:546, Atmadilaga 1959:16).
Dit onderzoek werd op zeer kleine schaal uitgevoerd.
De overheid was van mening dat er nieuw fokmateriaal moest worden
ingevoerd om een stijgende dierlijke eiwitproductie te realiseren. Of deze stelling
op onderzoek gebaseerd was of slechts een gevoel, is niet duidelijk. Het
uitgangspunt was dat Indonesië op de lange termijn zelf in het benodigde
fokmateriaal zou kunnen voorzien, net als de situatie die voor de oorlog met de
verspreiding van de Sumba Ongole was bereikt.
In de jaren 70 werden op West-Java, op Oost-Java en op Madura een
fokprogramma voor de schapenstapel opgezet. Het kleinvee zou middels een
goed fokbeleid meer vlees kunnen produceren. Op Oost-Java werden rammen
die al aanwezig waren in de bevolkingsveestapel, geselecteerd op grootte en
exterieur, opgekocht en onder de bevolking in verschillende dorpen verspreid. De
ram kwam na twee tot drie jaar in het bezit van de verzorger, maar moest ter
beschikking van het hele dorp blijven staan. Ooien werden ook gedistribueerd,
maar moesten nadat één of twee lammeren waren geboren worden doorgegeven
aan een volgende eigenaar (Mason 1980).
In 1978 ging een samenwerking tussen de Wereldbank en de ‘Bank
Rakyat Indonesia’ (de Indonesische Volksbank) van start in een poging om de
kleinveestapel van Indonesië verder te ontwikkelen. Uit deze samenwerking
ontstond het RCP, Rural Credit Project. Door verstrekking van kredieten voor de
lange termijn werd beoogd de traditionele systemen te verbeteren.
In de derde Repelita (1979) lag de nadruk op intensivering door gebruik te
maken van de juiste soorten en rassen. Dit betekende ook dat het aantal
nakomelingen per dier per jaar moest stijgen. Kunstmatige Inseminatie (KI) en de
verspreiding van superieure vaderdieren werd gezien als een goed middel om dit
doel te bereiken. Tegelijkertijd moest ‘progeny testing’ (het testen van de
nakomelingen van de geselecteerde superieure vaderdieren) aantonen dat het
ingeslagen pad en de gekozen stieren de juiste waren.119
In de vierde Repelita (1984) werd noodzakelijkerwijs meer aandacht aan
de kwaliteit van de veestapel geschonken. Omdat upgrading van de beschikbare
rassen, namelijk het Bali-, Madura- en Ongolevee, te lang zou duren, werd
besloten vleesveerassen te importeren om een snelle productiestijging te
realiseren. Tegelijkertijd moesten de moederdieren zorgvuldig worden gekozen
om goede nakomelingen te fokken. In deze Repelita bleef het kleinvee zeer
belangrijk en de belangstelling voor de peranakan Etawah (PE, kruisingen met de
Etawahgeit), het Preanger- en het vetstaartschaap nam verder toe.

119

Een plan dat ook daadwerkelijk werd uitgevoerd was de oprichting van 200 grote schapenfokkerijen
met tweejarige ooien op West-Java in Maragawati, vlakbij Garut, in de jaren 70. De productie van
vlees was het hoofddoel. De gefokte schapen werden onder de bevolking verspreid.
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Eind jaren 70 werd al over KI gesproken, maar het belang nam in de jaren
80 toe. KI vereenvoudigd de verspreiding van nieuwe rundveerassen. Met behulp
van KI is het mogelijk met een klein aantal vaderdieren een nieuw ras efficiënt
onder de veehouders te verspreiden en betekende eveneens lagere kosten voor
de overheid. De overheid hoefde minder dekstieren aan te kopen en bovendien
betaalde de veehouder voor het sperma. Op de Balai Inseminasi Buatan (BIB, KIstation) werden fokstieren van verschillende rassen aangehouden. Registratie,
selectie, super-ovulatie en embryotransplantatie (ET) zijn eveneens middelen tot
verbetering van de veestapel, maar werden nauwelijks in de praktijk toegepast.
Naast het gebruik van KI konden veerassen efficiënt verspreid worden via de
zogenoemde ‘breeding centres’.
Op Java zijn twee Balai Inseminasi Buatan , één in Lembang in
Kabupaten Bandung (West-Java) en één in Singosari in Kabupaten Malang
(Oost-Java). De BIB is verantwoordelijk voor de productie en de verkoop van
sperma. De BIB kan zelf de rassen die zij op stal heeft staan kiezen. Er zijn geen
regels van hogerhand. Normaliter zou het systeem van vraag en aanbod de
rassen die op de BIB worden aangehouden bepalen. In het jaar 2000 stonden op
de BIB-Singosari 87 stieren gestationeerd, met een opbrengst van 40.000 doses
per maand. Op dat moment waren negen rassen aanwezig, waaronder Limousin
en Simmental. Deze twee rassen waren de meest gevraagde rassen op Java en
Madura. De overige stieren waren Friesian, Brahman, Angus, Ongole, Bali,
Madura en Brangus.120 In het jaar 2000 werd de PUSPITNAK opgericht, waaruit
de verhoogde verwachtingen van KI en ET duidelijk naar voren komen.121
In het jaar 2002 werd de BIB gedecentraliseerd en zijn haar taken verder
uitgebreid.122 Naast KI kreeg de BIB als taak de nakomelingen te keuren middels
nakomelingenonderzoek. Hierdoor zou het voor de veehouder mogelijk moeten
worden om een stier te kiezen die bij zijn koeien past geselecteerd op de
gewenste overerfbare eigenschappen. Tevens moet in het jaar 2005 de
‘conception rate’ (de kans op bevruchting na de eerste inseminatie) tot 60% zijn
gestegen. Dit kan onder andere bereikt worden door betere scholing van de
inseminatoren, het aanstellen van voldoende inseminatoren en de juiste
bewaarmethode van het sperma.
In de jaren 80 en begin jaren 90 was het beleid op de binnenlandse handel
gericht. De overheid beschermde de handel in melk, vlees en boter. De
120

Bij een bezoek aan het BIB-Singosari werd duidelijk dat de Madurezen geïnteresseerd zijn in
Limousin en Simmental vanwege de kleur. Volgens het BIB wordt het Maduravee al lang niet meer
overal raszuiver gefokt. Daarom werd in 1982 voor het eerst de maten van het Maduravee
opgenomen. Over de periode 1982-1992 (de voorbereidingen voor 2002 waren op het moment van
bezoek in gang) was de gemiddelde schofthoogte van het vee niet afgenomen, het gewicht
daarentegen wel, voornamelijk het aantal dieren met een gewicht hoger dan 600 kg was afgenomen.
Gemiddeld waren 2,2 inseminaties per koe nodig; de ‘conception rate’ (de kans op succes na de
eerste inseminatie) bedroeg 45%.
121
o
Keputusan Menteri Pertanian N 160/Kpts/OT.210/3/2000.
122
o
o
UU N 22 1999 en Peraturan Pemerintah N 25 2000.
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melkindustrie was toen de best beschermde industrie van Indonesië met
importtarieven variërend van 0 tot 40%. Niet alleen werden importtarieven
geheven, ook was de import aan een quotum gebonden, dat afhing van de
hoeveelheid geproduceerde melk in het eigen land. Ook de interregionale handel
werd gereguleerd door een quotasysteem en ieder jaar opnieuw door de ‘Director
General of Livestock’ bepaald (Kasryno 1990:32).
Bij de bescherming van de markt speelden coöperaties een voorname rol.
Premies werden via coöperaties verstrekt, wat met name van belang was voor de
melksector. De melkveehouders genoten een vaste prijs per liter. De Kooperasi
Unit Desa (KUD) heeft een afdeling veehouderij (unit peternakan) waarbinnen
krediet wordt verstrekt tegen een lage rente, terwijl een onderpand niet nodig is.
De coöperaties spelen ook een rol bij de KI en diergezondheid. De oprichting van
coöperaties werd door de overheid gestimuleerd en faciliteiten zoals veemarkten
werden verbeterd.
Uiteindelijk werd in 1998 door het IMF (Internationaal Monetair Fonds)
afgedwongen dat een deel van de bescherming van de lokale melkproductie werd
afgeschaft (liberalisatie van de wereldhandel). De import hing niet langer af van
de hoeveelheid geproduceerde melk in Indonesië. Tegelijkertijd verbood
Indonesië de export van rundvlees en melk, maar de export van kippen-, varkensen geitenvlees werd op kleine schaal toegestaan. De KUD heeft nog steeds een
belangrijke rol bij de verstrekking van bijvoorbeeld melkrunderen en het afnemen
van melk tegen een vastgestelde prijs.
Het veevoerbeleid
In de periode 1850-1942 was er al structureel te weinig aandacht voor het
veevoerprobleem, dat ongeveer tegelijkertijd met de opkomst van het stallen van
vee ontstond gedeeltelijk als gevolg van het verdwijnen van de weilanden. Met de
uitbreiding van de veestapel groeide het probleem en werd het zichtbaarder. Een
goed voorbeeld is de invoering van het Deens rood-melkvee op Madura en OostJava (zie hoofdstuk 2). De proef mislukte door gebrek aan voldoende en
kwalitatief hoogwaardig veevoer. Om de doelstelling het verhogen van de dierlijke
eiwitconsumptie en de levensstandaard van de boerenbevolking te bereiken, was
het noodzakelijk de juiste voorwaarden te scheppen. Het was tijd het
veevoerprobleem onder ogen te zien en aan te pakken.
De veevoerproblemen zijn tweeërlei. Ten eerste komt in een dichtbevolkt
gebied als Java de veevoervoorziening niet op de eerste plaats; de humane
voedselvoorziening treedt op de voorgrond. Dit betekent dat de productie van
veevoer als ondergeschikt aan de productie van gewassen voor de humane
consumptie gezien wordt. Ten tweede bestaat op Java het klimaat in twee
seizoenen, namelijk het natte en het droge seizoen. Vooral het droge seizoen
vormt een probleem. Tegen het einde van de droge periode is het veevoer
schaars, waardoor een groot deel van het vastgelegde kapitaal in de vorm van
vlees weer verloren gaat. Oftewel, in de droge periode vermagert het vee. Soms
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vermagert het vee zelfs zo sterk dat de dood intreedt en het kapitaal geheel
verloren gaat.
In 1950 werd ingezien dat nog maar zeer weinig was ondernomen om het
veevoerprobleem constructief aan te pakken, maar het bleef bij de constatering
van die leemte. Het echte onderzoek en de verbetering van de situatie lieten nog
ruim tien jaar op zich wachten. Het probleem vormde inmiddels een grote
belemmering voor de groei van de veestapel. Er werd een onderzoek gestart naar
het uitbaten van de landbouwbijproducten en het –afval, de verbetering van de
graslanden door middel van bemesting, het stimuleren van de aanplant van
bomen en struiken met bladeren die gegeten kunnen worden door het vee en het
opslaan van veevoer voor gebruik in de droge periode (Lubis 1955:302-5).
In 1969 werd een grootschalig project gelanceerd dat was gericht op het
herstellen van het bos en de bodem van het landbouwareaal, zodat op een
duurzame manier de productiviteit van de landbouw kon worden verhoogd.123
Vooral de kaalgekapte bovenstroomse riviergebieden waren een oorzaak van
landerosie, waar een oplossing voor gezocht diende te worden. De rivierbedding
langs rivieren in lager gelegen gebieden die nog weinig door de landbouw in
gebruik waren genomen, kon efficiënter worden benut door middel van goed
management. In dit programma werden veevoer, erosie en optimaal grondgebruik
nuttig aan elkaar gekoppeld. De mogelijkheid werd gecreëerd de hoeveelheid
veevoer te verhogen, door de teelt van het gewas en het houden van vee beter op
elkaar af te stemmen. Dit project werd door het Departement van Bosbouw geleid,
maar per directoraat-generaal onderverdeeld. In de vijfde Repelita (1989) had het
project voornamelijk een ondersteunend karakter, zodat alleen die regio’s die
extra steun nodig hadden bij de ontwikkeling extra aandacht kregen.124
Gedurende de periode van de derde Repelita, 1979-1984, werd naar
andere mogelijke voerbronnen gezocht als zaden van gras en leguminose.125 Het
gelanceerde programma werd ‘Hijauan Makanan Ternak’ genoemd, of ook wel
‘penghijauan’. Per regio werden zaden verspreid die bij de omgeving pasten. Op
Midden-Java, Baturaden, werd een instituut opgericht dat zich onder andere bezig
hield met de voerkwestie. Gedurende de vierde Repelita werd voortgegaan met
de penghijauan. Extra aandacht werd besteed aan de optimale benutting van
afvalproducten uit de landbouw, zoals het kaf van de rijst en de maïsresiduen.
Daarnaast moest de productie van krachtvoer stijgen. Het gebruik van vlees-,
been- en bloedmeel en andere veevoer gemaakt van vee werd in 2002 verboden
in verband met de verspreiding van Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE,
gekkekoeien ziekte).126

123

Inpres Penghijauan dan Reboisasi, Instructie van de President tot hergroening en herbebossing.
Het programma viel onder het Program Bantuan Pembangunan Daerah (Khusus) Dati II. Een
ondersteunend programma tot de ontwikkeling van de gebieden op het niveau van regentschap.
125
Een plant met peulen als vrucht.
126
o
Keputusan Menteri Pertanian N 471/Kpts/OT.2 (10/5/2002).
124
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Dierhygiëne en dierziektebeleid
Toen de BVD in 1853 werd opgericht was het zaak de veestapel en de veeziektes
in kaart te brengen. Door de toenemende bevolking werden onontgonnen
gebieden opengelegd. Het contact tussen de dorpen onderling nam toe en door
de groeiende handel steeg de activiteit in de transportsector. Een toenemend
contact tussen de dorpen onderling en de stijgende transportactiviteiten leidden
tot een grotere kans op de verspreiding van ziektes. Daarom nam het belang de
verspreiding van ziektes te kunnen bestrijden toe. Middelen tot beheersing waren
het uitvaardigen van wetten en een goede bezetting van de veeartsenijkundige
posten.
Vanwege een groeiende handel binnen Indonesië en een toenemende
deelname aan de handel op de wereldmarkt werd het belangrijk gericht
onderzoek te doen naar de oorzaken en de mogelijkheden tot bestrijding en het
uitroeien van besmettelijke veeziektes. Onderzoek naar en uitbreiding van de
kennis omtrent veeziektes bleef een belangrijk punt op de agenda van de
overheid. Het onderzoek richtte zich op de besmettelijke ziektes, het toedienen
van sera en vaccins aan de veestapel, het voorkomen en het beheersen van
besmettelijke vee- en pluimveeziektes en in het bijzonder de preventie en
beheersing van rabiës (Roza 1956:9).
Toen de eerste Repelita eind jaren 60 werd aangekondigd, was de
veesterfte als gevolg van ziektes nog niet minimaal. Ziektes als malleus en rabiës
waren in enkele landen, maar in Indonesië nog niet uitgeroeid (Vrijburg 1950). Het
aantal ziektegevallen en de aard van de ziektes stond een stijging van de
productie in de weg. In de eerste Repelita werd aandacht besteed aan de
veepest, anthrax, boutvuur en New Castle Disease (NCD).127
De uitbreiding van de veterinaire dienst en de veterinaire posten was een
belangrijke voorwaarde om het veeziektebeleid vorm te kunnen geven en effectief
ten uitvoer te kunnen brengen. Het aantal veterinaire posten moest worden
uitgebreid, zodat de benodigde vaccins en geneesmiddelen probleemloos door de
veehouders konden worden aangeschaft. De vaccinproductie moest worden
opgeschroefd, waaronder vaccins voor Alveolar Echinococcosis (AE), veepest,
anthrax, Brucella en rabiës. Er werd een voorzichtig begin gemaakt met de
bestrijding van bedrijfsziektes zoals onvoldoende vruchtbaarheid. Een stijging van
de productie van de geneesmiddelen ter verbetering van de vruchtbaarheid en de
bestrijding van fasciolasis (leverbot) kon bijdragen aan een stijgende productie.128
De wetgeving zorgde ervoor dat veeziektes Indonesië niet werden
binnengesleept. Bij invoering van vee uit het buitenland moest bewezen worden
dat het gebied van herkomst vrij is van besmettelijke veeziektes. Het verkrijgen
van de veeziektevrije status voor een bepaald aantal ziektes, waaronder de
127

NCD is een besmettelijke kippenziekte met dodelijke afloop.
Fasciolasis is een leverinfectie veroorzaakt door Fasciola hepatica, een veel voorkomende parasiet
in runderen en schapen.
128
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veepest en mond- en klauwzeer (MKZ), is belangrijk voor een land dat wil
deelnemen aan de handel op wereldniveau. Voor honden, katten, apen en wilde
dieren die besmettelijk veeziekte bij zich kunnen dragen, golden dezelfde regels
als voor het vee.
Over het algemeen werd in de wetgeving voornamelijk aandacht besteed
aan de ziektes die op internationaal niveau van belang waren en aan de ziektes
die snel tot grote economische schade kunnen leiden. Tot nu toe werd door de
overheid weinig ondernomen om de nadelen te verminderen verbonden aan
ziektes, zoals bijvoorbeeld mastitis en aan productieremmende gebreken van het
vee
zoals
klauwgebreken.
Deze
gebreken
vallen
eveneens
als
vruchtbaarheidsziektes
en
–problemen
onder
bedrijfsziektes.
Vruchtbaarheidsziektes zijn betrekkelijk nieuw op de agenda van de overheid.
Door middel van voorlichting kan de veehouder zijn productie zonder al te grote
investeringen verhogen of zijn verlies in bepaalde periodes van het jaar beperken.
Wellicht dat de overheid in de toekomst meer aandacht aan deze klasse
productieremmende factoren en bedrijfsziektes kan besteden, nu de eerste grote
productieremmende factoren grotendeels uit de weg zijn geruimd.
Door de toenemende productie van geneesmiddelen, sera en vaccins steeg het
belang van de regelgeving voor de verkoop van geneesmiddelen. De eerste wet
hieromtrent verscheen in 1973 en betrof de regelgeving over het maken, de
verspreiding, het circuleren en het gebruik van vaccins, sera en biologischdiagnostische middelen voor de veestapel.129 Vaccins, sera en de biologischdiagnostische middelen mochten alleen via de veeartsenijkundige dienst, de
apotheek en andere instellingen die toestemming hadden van de minister of de
door hem aangewezen verantwoordelijke, worden verspreid. De toediening moest
onder het toeziend oog van de veearts plaatsvinden.
In 1978 werd in de wet vastgelegd hoe medicijnen geregistreerd konden
worden, namelijk door het invullen van een formulier uitgegeven door het
directoraat diergezondheid.130 Er werden uitzonderingen gemaakt op de plicht tot
registratie voor de geneesmiddelen die door de overheid werden geproduceerd,
voor de geneesmiddelen geproduceerd in het buitenland die in kleine
hoeveelheden ten behoeve van onderzoek worden geïmporteerd en voor de lichte
geneesmiddelen. De zware geneesmiddelen, hieronder vallen alle geregistreerde
geneesmiddelen en ook bijvoorbeeld geneesmiddelen die hormonen bevatten,
kunnen alleen op recept van de veearts worden verkregen. De lichte
geneesmiddelen zijn zonder recept te koop. In 1992 werd vastgesteld dat alleen
de geregistreerde medicijnen verspreid mochten worden.131

129

o

Peraturan Pemerintah N 17 1973.
o
Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan N 358/Kpts/DJP/Deptan/78.
131
o
Peraturan Pemerintah N 78 1992.
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Na de onafhankelijkheid werd ook wat de quarantainewetgeving betrof volstaan
met de vooroorlogse wetgeving. Pas in 1977 werd een nieuwe wet van kracht, die
de wering van insleep van besmettelijke veeziektes betrof.132 De eigenaren van
het vee op transport in Indonesië moesten in het bezit zijn van de zogenaamde
Surat Keterangan Kesehatan (gezondheidsverklaring). Dit gold ook voor het vee,
dat in Indonesië werd geïmporteerd. Dieren op transport binnen Indonesië of voor
de export worden onderzocht door de veearts werkzaam in de
quarantainegebieden (Doktor Hewan Karantina). Indien de eigenaren van de
geïmporteerde dieren niet in het bezit zijn van de vereiste brieven en deze ook
niet binnen zeven dagen overhandigd kunnen worden, dan worden alle dieren
vernietigd. Geïmporteerde dieren die dragers zijn van voor Indonesië nieuwe
ziektes worden direct afgemaakt. In 1978 volgde een uitbreiding, waarin werd
vastgesteld op welke plaatsen vee in- en uitgevoerd mocht worden en de
voorwaarden voor en de uitgifte van de benodigde brieven.133 Dieren aanvoeren
via andere havens dan vastgesteld bij wet, was ten strengste verboden. Zowel de
politie als de pegawai negeri sipil (civiele rijksambtenaar) in de
quarantainegebieden zijn verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving.134
In het jaar 2000 volgde een aanvulling op de quarantainewetgeving.135 De
schriftelijke verplichtingen werden nader toegelicht. Naar aanleiding van het
schrijven van de Gouverneur van Oost-Java werd in 2002 besloten de
quarantaine van Surabaya te renoveren en er één extra in Banyuwangi te
bouwen.136
Havens met quarantainemogelijkheden werden steeds belangrijker omdat
Indonesië zich meer richtte op de wereldmarkt. Ziektes als MKZ en BSE komen
wereldwijd voor en hebben gevolgen voor de import van dierlijke producten en
vee. Naar aanleiding van een MKZ-rapport van de OIE besloot de Indonesische
regering in 2001 een importverbod van dieren en producten afkomstig uit
besmette landen uit te vaardigen. Als de ziekte in de besmette landen onder
controle is, mogen producten die de ziekte niet kunnen overdragen weer
ingevoerd worden. Als de landen vrij van MKZ worden verklaard, vervalt het
importverbod.
Internationale organisaties
Het is belangrijk voor export- en importerende landen om te kunnen voldoen aan
bepaalde gezondheidscriteria, niet alleen voor de export maar uiteraard ook voor
een gezonde veestapel in eigen land. Belangrijke toonaangevende organisaties
zijn de ‘Office International des Epizooties’ (OIE, controleert de handel in vee en
dierlijke producten namens de World Trade Organisation, WTO), de ‘Animal
132
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Peraturan Pemerintah N 15 1977.
Surat Keputusan Menteri Pertanian No 328/Kpts/OP/5/1978
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UU N 16 1992. Bij deze vervallen Staatsblad 1912 N 432, 1913 N 598, 1917 N 9, 1923 N 289,
o
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1926 N 451, 1936 N 205, 1936 N 715.
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o
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Production and Health Commission for Asia and the Pacific’ (APHCA) en de
‘Domestic Animal Diversity Information and Communication System’ (DAD-IS van
de FAO).
In 1924 werd de OIE als reactie op een veepestuitbraak in België, veroorzaakt
door een transit van zebu runderen afkomstig uit India onderweg naar Brazilië,
door 28 landen opgericht. De Verenigde Naties (VN) richtte twee bureaus op,
namelijk de ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO) in 1946 en de ‘World
Health Organization’ (WHO) in 1948.
De OIE streeft zes doelen na, waaronder transparantie in de kennis van
veeziektes en zoönoses wereldwijd en het verzamelen, analyseren en
verspreiden van wetenschappelijke diergeneeskundige informatie. Tevens is de
bescherming van de wereldhandel een belangrijk doel. Tot dit doel worden
gezondheidstandaarden voor de internationale handel in dieren en hun producten
opgesteld en gepubliceerd. Tevens promoot de OIE de veterinaire dienstverlening
en ondersteunt haar door het opstellen van juridische regelingen.
Om hun doelen te bereiken beheert het OIE de ‘world animal health
information system’. Het huidige OIE classificering systeem bestaat uit twee
lijsten, een A en een B. Lijst A bestaat uit overdraagbare ziektes met een potentie
tot snelle verspreiding en zeer ernstige uitbraken, onafhankelijk van de
landsgrenzen. De ziektes kunnen leiden tot grote sociaal-economische problemen
of problemen met de openbare gezondheid. Op lijst A staan ondermeer mond- en
klauwzeer (MKZ) en de veepest. Lijst B bevat overdraagbare ziektes die kunnen
leiden tot sociaal economische gevolgen en invloed kunnen hebben op de
algemene gezondheidstoestand van een land. Landen die willen deelnemen aan
de wereldhandel in dierlijke producten en vee moeten zichzelf vrijwaren van de
ziektes vermeld op lijst A en B. Indonesië is door de OIE vrij van MKZ en veepest
verklaard.137
In 1986 werd de APHCA opgericht en is een onderdeel van de FAO.138 Volgens
de APHCA werd de belangrijke bijdrage die het vee aan de productie in de
landbouwsector levert, zoals het genereren van een verhoogd inkomen van de
landbouwer, erkend. De APHCA coördineerde in samenhang met de introductie
van programma’s en regelgeving het uitroeien van ziektes en de verhoging van de
dierlijke productie die de ontwikkeling van de veehouderij in de weg stonden.
Enkele Aziatische landen hebben gezamenlijk een forum opgericht tot de
ontwikkeling van strategieën, die bijdragen aan de oplossing van de grootste
regionale problemen in de veeteeltsector.
DAD-IS (‘Domestic Animal Diversity Information and communication
System’) is ook een onderdeel van de FAO. Het programma is het
overkoepelende orgaan dat wereldwijd de communicatie bevordert en informatie
137
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102

Beleid

uitwisselt, zodat het implementeren van een mondiale strategie voor het
management van Farm Animal Genetic Resources (AnGR) mogelijk is. In eerste
instantie werd het programma ontwikkeld om de landen en de landennetwerken te
assisteren. Het programma levert de bezoeker van de website een uitgebreide
bruikbare database, richtlijnen, hulpmiddelen, een bibliotheek en contacten en
links met andere gerelateerde websites. De doelen zijn het betrekken,
coördineren
en
assisteren
van
regeringen,
NGO’s,
trainingen
onderzoeksgroepen in alle landen en internationale bureau’s om bij te dragen aan
een beter management van de AnGR. Dit gebeurt in overeenstemming met het
‘World Food Summit Plan of Action’ en de ‘UN Convention’ betreffende de
Biologische Diversiteit. Tot nu toe heeft Indonesië nog geen bijdrage aan deze
website geleverd.139

DISCUSSIE
Ballot wist al dat het van belang is eerst de geschiedenis te bestuderen alvorens
maatregelen in te voeren, zodat ze praktisch in plaats van onuitvoerbaar zijn
(Ballot 1897:86-7). De Nederlandse wetgeving diende als basis voor het koloniale
beleid en de in Europa opgeleide veeartsen hadden een westerse invloed op de
beleidsvoering. Het Indonesische beleid had veel parallellen met het beleid
gevoerd in Nederland, maar nam na verloop van tijd zijn eigen loop door lering uit
de praktijk. Hierdoor was in de eerste jaren na de oprichting van de BVD de
wetgeving weinig toepasbaar, maar dit veranderde in een wetgeving die van
toepassing was op de Indonesische situatie.
Het opzetten van een goed werkende veterinaire dienst, die tevens de
basis voor de regelgeving zou kunnen aanleveren, bleek lastig. In het veterinaire
studieveld werd het een en ander geregeld verkeerd ingeschat. De natuurlijke
verschillen tussen Nederland en Indonesië bleken zo groot dat de wetten die
zonder kritische beschouwingen werden overgenomen, vooral schade
berokkenden, bijvoorbeeld de gehanteerde regelgeving bij de uitbraak van de
veepest in 1878 (zie hoofdstuk 4) of het castreren van de veestapel. Het
ontwikkelen van een veehouderijbeleid was pioniersarbeid. Logischerwijs gaat
pioniersarbeid niet over rozen, maar het in de negentiende eeuw gevoerde beleid,
voornamelijk gericht op de paardensector, leek wel zeer weinig resultaten te
boeken. Het beleid voor de paardenstapel werd hoofdzakelijk voor 1920
gecreëerd, de periode waarin het paard meer werd gebruikt dan later. Niet alleen
volgde de ontwikkeling van de paardenstapel een dood spoor, in de twintigste
eeuw vervingen de technologische ontwikkelingen de paardenstapel, waardoor
deze sowieso onafhankelijk van het inconsistente beleid gedoemd was ten onder
te gaan.
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Eigenlijk is het bewonderingwaardig dat de veterinaire dienst ondanks het
grote en ook chronisch gebrek aan mankracht, erin is geslaagd een beleid op te
stellen en uit te voeren dat minstens voor één van de vier groeperingen, het leger,
de suikerindustrie, de consument of de landbouw, succesvol was. In veel
opzichten lijkt het gevoerde beleid één grote mislukking, maar de succesvolle
transformatie van het Javavee via de Peranakan Ongole naar een gemengd
‘modern’ ras bewijst het tegendeel (hoewel het resultaat was dat het Javavee
verdween). Een consistent beleid geeft wel degelijk resultaat.
Niet alleen de ontwikkeling van de PO was een voortreffelijk resultaat,
maar ook de ontwikkeling van de kleinveestapel. Bij de kwalitatieve en
kwantitatieve ontwikkeling van de kleinveestapel was een mate van
samenwerking tussen veehouder en de overheid waar te nemen. De veehouder
was een gedreven fokker en de overheid vervulde een sturende en
ondersteunende rol, zoals bijvoorbeeld de aankoop Etawahgeiten en het opzetten
van kleinveefokkerijen. De overheid is bij machte de bevolking een bepaalde
richting uit te sturen indien voldoende overtuigingskracht wordt gebruikt en
volharding en geduld wordt betoond. De veehouder is uiteindelijk van
doorslaggevend belang. Voorlichting is een groots instrument bij het overtuigen
van de veehouder en kan in de toekomst een nog grotere rol spelen.
Al sinds de oprichting van de BVD was de communicatie tussen de
overheid, de wetenschap, het onderzoek en de boer minimaal. Het beleid in
Indonesië is ‘top-down’ gekarakteriseerd. De universiteiten hebben vrij weinig
contact met de veehouder, waardoor de kennis waarover de veehouder beschikt
nauwelijks wordt gebruikt. Deze wederzijds stagnerende kennisstroom tussen de
veehouder enerzijds en de veterinaire dienst, de overheid en de industrie
anderzijds kwam de ontwikkelingen in de veehouderijsector niet ten goede. Indien
het veehouderijbeleid en de veehouder nader tot elkaar gebracht kunnen worden,
zal het beleid beter afgestemd kunnen worden op de wensen en de
mogelijkheden van de veehouder waardoor het resultaat sneller kan worden
bereikt en wellicht ook groter is.
In het gevoerde beleid jegens de grootveestapel zijn overeenkomsten te vinden;
zowel tussen de verschillende soorten als ook tussen de verschillende periodes.
Voor zowel de paarden- als de rundveestapel ging de aandacht aanvankelijk naar
het mannelijk fokmateriaal uit. Pas later werd het vrouwelijk deel van de stapel in
de beleidsvoering betrokken. Deze volgorde werd ook na de oorlog gehanteerd.
Een andere overeenkomst tussen de paarden- en de rundveestapel was de
castratie en het houden van tentoonstellingen, die in de paardensector het
karakter van races droegen. Het belangrijkste verschil in de beleidsvoering voor
en na de Tweede Wereldoorlog is het beleid ten aanzien van de
veevoervoorziening. Door een toenemende druk op het land moest er meer
onderzoek naar veevoer plaatsvinden indien de overheid de doelstellingen wilde
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halen. In de beide periodes was het initiatief van de particulier minstens zo
belangrijk als de sturende hand van de overheid.
Helaas is de regering er niet in geslaagd alle veerijkdommen van Indonesië te
beschermen. De paardenstapel van Java is grotendeels verdwenen en de
rundveerassen worden terdege bedreigd. Waarschijnlijk is dit niet alleen het
resultaat van mismanagement, maar ook het gevolg van gebruiksverschillen
tussen Nederland en Indonesië. Het paard wordt op Java nu eenmaal minder als
gebruiksdier ingezet. De bescherming van het paard was grotendeels afhankelijk
van de elitegroep. Een negatieve ontwikkeling voor het behoud van de
paardenstapel was de verdwijning van lokale stoeterijen van vorsten en priayi’s,
waardoor bijzondere soorten en rassen niet meer in stand werden gehouden.
Door de ontwikkeling van de Peranakan Ongole verdween het Javavee.
Niet alleen in Indonesië verdwenen rassen, maar ook in de landen die dienden als
genetische bron, waaronder India. De koloniale overheden van zowel India als
Nederlandsch-Indië waren bekend met het feit dat de kwaliteit van het genetisch
materiaal in India afnam. Dit was geen nieuw of regionaal verschijnsel. Aan het
einde van de negentiende eeuw verdwenen bijvoorbeeld ook in Nederland de
goede fokdieren als gevolg van de gunstige exportprijzen (Jacob 1898:195). De
oprichting van de Ongolefokkerij op Sumba was het antwoord van de
Indonesische regering en exportverboden was de oplossing van de Indiase
regering.
De huidige beleidsvoering moet meer rekening houden met de multifunctionaliteit
van de veestapel. De doelstellingen van het beleid waren en zijn voornamelijk
economisch van aard en tevens gericht op de voedselproductie voor de
Indonesische bevolking, terwijl de doelstellingen van de veehouder niet zuiver
economisch zijn (zie hoofdstuk 5). De veehouder heeft ook rekening te houden
met zijn natuurlijke en sociale omgeving. Daarbij komt dat de functies van het vee
de afgelopen 150 jaar sterk veranderd zijn, waardoor de beleidsvoering van de
veehouder ook veranderd is (zie hoofdstuk 5).
Wat het beleid ten aanzien van dierziektes betreft, heeft de overheid redelijk
gelijke tred weten te houden met de ontwikkelingen in de rest van de wereld. Ook
heeft de overheid een inhaalslag weten te maken na de Tweede Wereldoorlog ten
aanzien van het veevoerprobleem, maar deze kwestie blijft de aandacht vragen.
Daarentegen loopt de overheid achter bij de vorm van aanpak (‘top-down’), het
behoud van genetisch materiaal en de communicatie tussen de verschillende
systeemniveaus. De overheid kan (en wellicht moet) meer gebruik maken van de
kennis bij de veehouders, beter bekend onder de term etno-veterinaire
wetenschap. Als de gouvernementsveeartsen in staat waren om de kennis van de
veehouders te benutten dan hadden ontdekkingen met betrekking tot ziektes
minder lang op zich laten wachten, een voorbeeld is surra (zie hoofdstuk 4).
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Bovendien hadden de veehouders hun eigen middelen en maatregelen om
veeziektes te bestrijden. Ook nu nog wordt de hulp van de veearts vaak niet
ingeroepen. Door een verbeterde samenwerking tussen veehouder en overheid,
kunnen ziektes effectiever worden bestreden. De veehouder kan zijn vee 24 uur
per dag observeren, terwijl veeartsen en onderzoekers slechts passanten zijn.
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Vooral de extensief gehouden veestapel is afhankelijk van de omgeving waarin zij
gehuisvest is. In de extensieve veehouderij zijn de veehouder en het vee
afhankelijk van de hoeveelheid voer voorhanden in de omgeving. De veehouder
kan bepalen waar het vee graast, maar niet wat het vee graast. In de intensieve
veehouderij voorziet de boer in voldoende veevoer en biedt hij zijn vee een
beschermde plek tegen regen, wind en zon. In een intensieve situatie staat de
veevoergift onder controle van de veehouder. Optimale voeding en bescherming
tegen klimatologische omstandigheden dragen bij aan een goede gezondheid van
het vee.
Twee belangrijke verschillen tussen de intensieve en de extensieve
veehouderij zijn dus de voervoorziening en de huisvesting. Op Java, waar vee
rond het midden van de negentiende eeuw voornamelijk extensief werd gehouden,
heeft de hoeveelheid beschikbaar en geschikt veevoer door een toenemende
landdruk in steeds hogere mate moeten concurreren met de landbouw of met
ander grondgebruik, zoals bijvoorbeeld de bosbouw. Zelden kwam voor een
Javaanse boer uit die tijd veevoer op de eerste plaats. Een belangrijk aspect is dat
een jaar maar twee seizoenen kent, waardoor met name in het droge seizoen de
veestapel gewicht verloor. Dit gewichtsverlies leidde soms zelfs tot de dood.
Ziektes en voer zijn nauw aan elkaar verbonden. Enerzijds is een dier door
een afnemende lichamelijke conditie ontvankelijker voor ziektes. Anderzijds
bepalen niet alleen de natuurlijke factoren het veevoeraanbod en dus de
gezondheid van het vee, maar ook de verspreiding en overlevingskansen van de
ziektekiemen; een rivier kan bijvoorbeeld dienen als een natuurlijke barrière waar
teken niet kunnen oversteken, terwijl wilde zwijnen er juist voor kunnen zorgen dat
de ziektekiemen over een groot gebied worden verspreid. Milieufactoren zijn dus
een gegeven waar een veehouder rekening mee moet houden en waarop
strategieën en keuzes moeten worden afgestemd.
De beschikbaarheid van voer en de prevalentie van en vatbaarheid voor ziektes
hebben een grote invloed op de dierlijke productie. Beide thema’s werden
regelmatig in de ‘Veeartsenijkundige Bladen’, die sinds 1887 verschenen,
behandeld, evenwel met één verschil: in het geval van ziektes werd gezocht naar
oorzaken en bestrijdingsmethodes, in het geval van de veevoervoorziening bleef
het doorgaans bij een constatering van het probleem of bij basaal onderzoek.
Beide factoren, voer en ziektes, zijn zeer belangrijk voor de veehouder, omdat
optimalisering van voerstrategieën en ziektepreventie zijn productie verhoogt en
risico’s, zoals sterfte van zijn vee, minimaliseert. Binnen een gemengd bedrijf is de
veestapel het meest kwetsbare onderdeel (Bieleman 1992). Een economisch
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gezonde veestapel is niet alleen het individuele belang van de boer maar ook van
algemeen belang, aangezien de economische gezondheid en groei van Java
evenzo wordt bepaald door een gezonde veestapel (zie hoofdstuk 5).
Het realiseren van een betere voerstrategie is lastiger dan een verlaging
van de frequentie van de meeste ziektes. Vee heeft iedere dag opnieuw voer
nodig, ziektebestrijding daarentegen kan centraal worden aangestuurd door
maatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma. In het algemeen geldt dat in
landbouwbedrijven waar de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn zoals op Java,
voer het voornaamste knelpunt is om te komen tot een verbeterde conditie en een
verhoogde productie van het vee (Udo en Cornelissen 1998:239).
Java beschikte in 1850 voornamelijk over extensieve dierlijke productiesystemen,
die zich ontwikkelden tot intensieve systemen in het jaar 2000. Omdat een goed
dieet, een toereikend veevoeraanbod en ziektepreventie zo belangrijk zijn voor
een gezonde veestapel zal in dit hoofdstuk zowel de veevoervoorziening als de
prevalentie, de preventie en de frequentie van ziektes nader worden
geanalyseerd. Daarnaast zal het effect van veevoer en ziektes op de wijzigingen in
de veehouderijsystemen en vice versa die de afgelopen 150 jaar hebben
plaatsgevonden, worden onderzocht. Ook komen de invloed van de beschikbare
voerbronnen en het effect van de aanwezigheid van ziektekiemen op de
economie, de omgeving en de gezondheid en de ontwikkeling van de veestapel
aan bod.
Als eerste zal het onderwerp veevoer worden behandeld. De bijdrage van
het gedomesticeerd vee aan de ontbossing van Java en het ontstaan van
graslanden is een belangrijk vraagstuk. Toen de bevolking van Java groeide en
zowel het areaal bos als grasland afnam, intensiveerde het veehouderijsysteem;
de verschuivingen in het veevoeraanbod door intensivering zullen worden
behandeld. Daarna zullen enkele ziektes met een hoge prevalentie of ziektes die
tot grote economische schade kunnen leiden beschreven worden. Aan de hand
van twee case studies, namelijk de veepest en Mond- en Klauwzeer, zal de
bestrijding van ziektes in de praktijk duidelijker worden.

VEEVOER
Van goed doorvoed en gezond vee kan optimaal gebruik worden gemaakt. Het
verstrekken van voer dat onvoldoende voedingsmiddelen bevat, überhaupt het
verstrekken van onvoldoende voer of het voeren van grassen besmet met
ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld bloedzuigers, leidt tot een minder gezonde
veestapel. Anderzijds draagt kwalitatief goed en voldoende veevoer bij aan een
gezonde veestapel. Zo werd beweerd dat gras met een hogere concentratie van
bepaalde mineralen leidde tot een lagere gevoeligheid voor tbc, wat bereikt zou
kunnen worden door het bemesten van de weilanden. Een ander voorbeeld is het
voeren van Bengaals gras, dat kan leiden tot een lagere gevoeligheid voor surra.
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Bovendien werd de kans op surra in een bosrijke streek groter geacht dan
bijvoorbeeld grazen op geoogste sawahs.140
Vogel (1860) constateerde in het midden van de negentiende eeuw, een gebrek
aan veevoer. Hij was er namelijk van overtuigd dat goed vee gefokt kon worden
indien er voldoende veevoer beschikbaar was. Het was Vogel (en anderen) ook
opgevallen, dat in de droge periode het voer soms wel tot meer dan 20 km ver
gezocht moest worden. In de negentiende eeuw zocht het vee na het ploegen
meestal zelf voer. Het merendeel van de veestapel graasde langs de kant van de
weg, op de geoogste velden en de weidevelden, in en langs de rand van de
bossen en de rivierbeddingen. Het areaal weiland op Java was in de negentiende
eeuw zeer beperkt. Het percentage weiland werd in 1892 geschat op 3,3% van het
totale oppervlak van Java. Het percentage bos werd geschat op bijna 60%
(Koloniaal Verslag 1892).
De bosranden en de weidevelden leken het vee steeds minder voer te
bieden. ‘De schaarsheid van veevoeder gaat in het latere gedeelte van den
oostmoesson zoo ver, dat iedere desa hare weiden, zo de velden dien naam
mogen dragen, bewaakt tegen het indringen van vee van andere desa, waaruit nu
en dan hevige twisten (perang desa) ontstaan.141
De weidevelden waren niet de beste velden, deze werden gebruikt voor
landbouwdoeleinden. De niet in cultuur gebrachte gronden waren van inferieure
kwaliteit of zeer lastig te bewerken. Deze gronden leverden minder veevoer of
waren moeilijk te bereiken. Deze constateringen waren een bewijs dat er op heel
Java, met uitzondering van de bergachtige grasrijke gebieden en de rivieroevers,
sprake was van een voertekort (Vogel 1860:330, Noordijk en Van der Weijde
1860:175, 181-2, Krediet 1913b, Vrijburg 1921b).
Vogel had in de negentiende eeuw het veevoertekort, of het gebrek aan
aandacht voor een goede veevoervoorziening, onder de aandacht gebracht.
Honderd jaar later, in de jaren 50 van de twintigste eeuw, werd duidelijk dat het
probleem voortduurde. Op Java en Madura werd de situatie zelfs als ‘zeer nijpend’
gedefinieerd, omdat jaarlijks het grootste deel van de veehouders in de problemen
kwam. Lubis (1955) zag een oplossing in het verhogen van de humane
voedselproductie, zodat meer restproducten voor het vee beschikbaar zouden
komen. Andere oplossingen waren het verhogen van de grasproductie (dit was al
ruim 100 jaar mislukt), het verhogen van de consumptie van de struik- en
boombladeren, het planten van droogteresistente gewassen en het voorlichten van
de veehouders over de hooibereiding. Als laatste noemde Lubis het verbeteren
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van het graslandmanagement, maar dat achtte hij van minder belang voor Java en
Madura.142
Ruim honderdvijftig jaar later, in het begin van de éénentwintigste eeuw,
lijkt er weinig veranderd. Het gebrek aan veevoer houdt aan. Desondanks
groeiden zowel de veestapel als de bevolking. Toch is er een belangrijke
verandering te constateren. Door een toenemende vee- en bevolkingsdichtheid
wordt het vee nu voornamelijk op stal gehouden en gevoerd middels het
zogenaamde ‘cut-and-carry’ systeem, ook wel ‘zerograzing’ of stalvoedering
genoemd. In dit systeem wordt het veevoer naar de dieren gebracht. Het gebied,
het seizoen, de hoogte en de diersoort bepalen welke ingrediënten verzameld
worden.
Door wijzigingen in het veehouderijsysteem, van voornamelijk ‘freegrazing’ naar grotendeels ‘zerograzing’, veranderde de interactie tussen het vee
en zijn omgeving. Voorbeelden zijn het verdwijnen van veepaden, een
toenemende aanplant van veevoer door de veehouders, zoals leguminosen en
olifantengras en de opslag van jong plantenmateriaal in een bos werd niet meer
opgegeten of vertrapt. De hoeveelheden veevoer die on- en of-farm worden
verzameld varieert sterk per regio, afhankelijk van het type dier dat wordt
gehouden en de planten die worden geteeld. Off-farm veevoer is afkomstig van
andere in cultuur gebrachte velden, toebehorend aan derden. Tegenwoordig
worden meer dan 50 plantensoorten gevoerd, waaronder gras, leguminosen,
kruiden en ook wel bladeren (Tangendjaja en Wina 2002).
Het ontstaan van graslanden op Java
In 1800 was een groot gedeelte van Java nog bedekt met bos. In het bos zochten
zowel de landbouwhuisdieren als de wilde dieren voer, waaronder vruchten, gras
en bladeren. Junghuhn (in Ledeboer 1934:2) beschreef naast de bossen ook de
grote grasvlaktes op Java. Hij noemde in 1850 het Yang-plateau (Oost-Java) waar
korte grassen groeiden met hier en daar een boom (Casuarina). Duizenden herten
graasden op dit plateau.
Aangezien landbouwhuisdieren altijd in verband worden gebracht met
graslanden is de vraag, die veel historici en milieudeskundigen bezighoudt, of het
bos werd gekapt om graslanden te creëren of dat natuurlijke graslanden op Java
bestonden. Een betere vraag is wellicht wat de wisselwerking tussen graslanden
en grazers is. Zoals Crawley (1987:167), een ‘ecosystem ecologist’, stelde:
“Where would plants like grasses be without the large mammalian herbivores that
stop the grasslands from becoming woodlands?” Volgens Seavoy (1975:51)
moeten natuurlijke graslanden al miljoenen jaren hebben bestaan omdat het
anders onmogelijk is de evolutie van zoveel soorten grazers te verklaren.
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De grasproductie zou kunnen worden verhoogd met behulp van Bengaals gras (Panicum
maximum), Napier gras, teosinte en rijstgras, bomen en struiken die gebruikt zouden kunnen worden,

waren onder andere lamtoro, turi en de regenboom.
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Vaak worden graslanden beschouwd als een ecologisch negatief
resultaat. Graslanden zouden zijn ontstaan uit een degeneratief proces en daarom
een negatief effect hebben op de soortenrijkdom van flora en fauna. In
werkelijkheid echter dragen de graslanden juist bij aan de verscheidenheid van
zowel flora als fauna en zijn daarom te beschouwen als een verrijking van de
natuur.
Het is bekend dat grazers als herten de groei van kruiden op Java
stimuleren (Whitten et al. 1997:811). Vooralsnog ontbreken harde bewijzen, dat
herbivoren de productiviteit, de levensduur en het reproductief vermogen van
enkele plantensoorten verhogen en dat deze verhoging de ‘fitness’ van
graaspopulaties doet toenemen en de co-evolutie van de symbiose tussen eter en
planten stimuleert (Belsky 1986:870). Het is nog onbekend wat de effecten van
herbivoren op de meeste planten zijn (Crawley 1987:168, Rejmánek 1992:455).
Klimatologische variabelen met een aanzienlijke invloed op de aanwezigheid van
natuurlijke graslanden zijn de temperatuur, de regenval, de ligging van het gebied
en de fauna in het gebied. Graslanden komen voor in gebieden, waar jaarlijks
gedurende een periode het grondwaterpeil beneden het niveau staat dat nodig is
voor de ontwikkeling van een bosvegetatie, maar waar in die periode wel
voldoende neerslag valt om de grassen als de dominante vegetatie in stand te
houden. Dit zijn de gebieden waar de jaarlijkse neerslag tussen de 250-1000 mm
en de jaarlijkse gemiddelde temperatuur tussen de 0º en 26º C bedraagt
(Milchunas et al. 1988:88). Savannes komen voor onder een grote range van
klimatologische condities, maar bijna alle grote vlaktes met savanne hebben een
duidelijke droge periode. Droge periodes met een duur van vier tot zes maanden
komen voornamelijk op Oost- en het noorden van West-Java voor (Oldeman
1975). Ook Soepraptohardjo (in Ivory en Siregar 1984:14) gaf aan dat er
voornamelijk op Oost-Java enkele savannes voorkwamen.
Van Bemmelen (1908) mat de regenval in de periode 1879-1905 in meer
dan 700 stations verspreid over Java en Madura. In zijn onderzoeksrapport komen
twee gebieden naar voren waar de jaarlijkse regenval minder dan 1000 mm
bedroeg, namelijk Nguling (914 mm) en Asembagus (855 mm). Beide plaatsen
liggen in het noordoosten van Java. Ook aan de noordkust van de residentie
Rembang en ten oosten van Jakarta zijn enkele relatief droge gebieden te vinden
(<1500 mm per jaar). Hageman (1863:297, 306) beschreef dorre heuvels in
noordoost Java en in het Malangse Kendang gebergte. Appelman (1937:50)
beschreef het klimaat rond de berg Baluran (noordoost Java). De jaarlijkse
neerslag rond deze berg bedroeg ongeveer 800 tot 900 mm en viel voornamelijk in
de maanden januari en februari. Op Java zijn dus een aantal gebieden aan te
wijzen, die voldoen aan de belangrijke criteria, namelijk een regenval tussen de
250 en 1000 mm met jaarlijks een droge periode van enkele maanden.
Droogte kan ook indirect bijdragen aan het ontstaan van graslanden,
omdat droogte een voorwaarde is voor het ontstaan van branden. Vuur is een
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belangrijke ecologische agens in de savanne en ook een hulpmiddel van de mens
om snel dichtgroeiende graslanden in stand te houden. De algemene gedachte is
dat van oorsprong geen graslanden voorkwamen op Java, maar dat deze werden
gecreëerd en in stand gehouden door mensen met behulp van vuur. Door de
velden regelmatig aan te steken, zouden deze niet regenereren tot bos.
Tevens bepaalt de ligging van het gebied, zoals de afstand tot de zee en
de hoogte, de aanwezigheid van savannes. Java is een aaneengesloten keten van
hoge en lage bergen. Op de bergen begint iedere vegetatiezone op een andere
hoogte. Op lagere bergen zijn de vegetatiezones verdicht. Op de berg Aseupan
met een hoogte van 1170 m begint het mosbos op 800 m hoogte, terwijl op de
hoge bergen, zoals de berg Gede (2958 m, West-Java), dit bos alleen boven 1000
m gevonden wordt. Naar de top van de berg Gede dunt het bos uit en maakt plaats
voor alpineachtige weidevelden. Dit zijn grasachtige barre velden. Reizigers
vonden op bergen in het lagere bosgebied vaak sporen van de Javaanse
neushoorn, de Javaanse tijger, de banteng en het rusa hert (MacKinnon 1992:868).
Het dier dat op de savanne leeft is een belangrijk agens voor de
instandhouding of de verdwijning van de savannes. Ieder dier eet een bepaald
deel van een plant, een boom, een struik of het gras als gevolg van anatomische
factoren zoals de stand van de snijtanden en de grootte en de beweeglijkheid van
de lippen. Het effect dat een dier heeft op de structuur van een
plantengemeenschap hangt af van de mate van selectiviteit van het dieet
(Milchunas et al. 1988:88-9). Het opeten van een plant is niet perse destructief.
Door het opeten van nieuwe scheuten van bijvoorbeeld bomen, wordt voorkomen
dat een graslandecosysteem verdwijnt. Ook heeft ieder dier door zijn postuur een
interactie met de omgeving. Grotere dieren zoals de neushoorn of de banteng
zullen sneller kleine planten vernielen door er langs te lopen of deze te vertrappen
dan bijvoorbeeld een hert. Met andere woorden, ieder dier levert een destructieve
maar ook een constructieve bijdrage aan de omgeving.
Graslanden kunnen snel veranderen in bos als er te weinig vee en/ of wild op
graast. Het grasland zal extra snel dicht groeien als het gebied van origine geen
grasland was, maar bijvoorbeeld gekapt bos. Een kenmerk van de gecreëerde
graslanden is de ongeremde groei van Imperata. Daarentegen wordt Imperata in
gebieden die langdurig aan begrazing worden blootgesteld, vervangen door
andere grassoorten (Tromp de Haas 1905:287, Jeronimus 1910, Seavoy
1975:49). Het grasland in het Natuur Reservaat Blambangan in zuidoost Java
bijvoorbeeld, werd intensief begraasd. Dit reservaat werd bewoond door de tijger,
de banteng, het hert en het wilde varken, die vooral in het westelijke deel leefden
omdat daar veel grassen groeiden (Zwerver 1941:18).
De banteng, de neushoorn, de herten en het wilde varken zijn grazers die
van origine op Java voorkomen. Het aantal wilde dieren was onbekend, maar de
verhouding van het aantal wilde versus gedomesticeerde dieren verschoof steeds
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verder naar het gedomesticeerde vee. Er bestond dus concurrentie tussen het vee
en de wilde dieren, met dit verschil dat het graasgebied van het vee aan regels
was gebonden. Het gedomesticeerde vee zocht net als de wilde dieren regelmatig
voedsel in het bos, tot het moment waarop bij wet werd verboden het vee in de
bossen te laten foerageren. De bossen waren grotendeels in beheer bij de
overheid.
Weidevelden en grassawahs
Of de weidevelden nu wel of niet van origine op Java voorkomen, de negentiendeen twintigste-eeuwse Javaanse veehouders die vee lieten grazen op de
weidevelden, hadden met enkele problemen te kampen. Ten eerste vormde
grazend vee een eenvoudige prooi voor tijgers. Om de veiligheid van zijn vee te
garanderen, moest de veehouder zijn velden omheinen.143 Het tweede probleem
was dat door de geringe waarde van het vee, het creëren en in stand houden van
de graslanden een groot risico voor de individuele boer inhield. Graslanden
kunnen niet tevens gebruikt worden voor de verbouw van voedselgewassen. Dit
was voornamelijk een groot bezwaar in dichtbevolkte gebieden (Vrijburg
1907b:87). Het derde probleem was de kwaliteit van de weidevelden. In het droge
seizoen is het grasland meestal kaal door overbegrazing en brand. Bovendien
waren de meeste weidevelden op Java in communaal bezit, wat over het
algemeen ook een matige kwaliteit van de vegetatie betekende. De kwaliteit van
weidevelden neemt toe, wanneer zij in individueel bezit zijn. Een voorbeeld is
Besuki, waar als gevolg van het individuele landbezit, tenminste bestaand sinds
1812, goede trekossen voorkwamen.144 De opbrengst van de weidevelden is
afhankelijk van het seizoen, de klimatologische zone, de topografie, het
landgebruik en de conditie van de grond.
Men zocht oplossingen om de problemen die ontstaan bij het gebruik van
weidevelden te omzeilen. Eén oplossing was de aanleg van grassawahs. Het was
de bedoeling met de opbrengst van deze sawahs het vee dagelijks van voldoende
voer te voorzien. Tegelijkertijd moest voldoende gras geoogst worden voor de
bereiding van hooi als mogelijkheid om de droge periode te overbruggen. Een
verschil met de hooiwinning in Nederland, is dat in Nederland het hooi wordt
gewonnen in de zomer. De zomer is de periode dat het gras goed groeit en de
boer kan rekenen op enkele droge dagen om zijn hooi te winnen. Op Java,
daarentegen, is de ‘zomer’ tevens ook de droge periode, de tijd dat er al een
gebrek aan veevoer is. Het hooi kan ook gewonnen worden in het natte seizoen,
maar de kosten verbonden aan de hooiwinning nemen dan toe in verband met het
extra werk om het gras te drogen. Indien het weer gunstig was, duurde de
bereiding slechts twee dagen. Het tijdstip waarop het gras werd gemaaid, werd
143
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ANRI AP 1129, een rapport (N 69 (4225/16)) van de Gouvernementsveearts Van der Weijde d.d. 6
oktober 1858 aan de Gouverneur Generaal.
144
o
ANRI AP 1131, een extract (N 1507 (3132/16)) uit het inspectierapport van de Directeur van de
Genie over 1860 gemaakt door de Gouvernement Secretaris d.d. 10 juni 1861 aan de Directeur van
Cultures.
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bepaald door de hoogte van het gras. Een ander probleem was de bewering dat
het vee het droge voer niet lustte. Dit kon meestal worden toegeschreven aan de
onbekendheid van het vee met dit voer. Het derde probleem verbonden aan de
hooiwinning was de angst van de veehouder voor brand, niet geheel ten onrechte.
Over het algemeen werd hooiwinning in Indonesië zelden toegepast.
Hoewel hooibergen geen wijd verbreid succes waren, kwamen zij in
enkele streken in Kedu en Banyumas en op Madura wel veel voor. Dit waren de
streken waar het vee op stal werd gehouden. Deze gebieden hadden wel interesse
in hooibergen omdat zij het hele jaar door voor veevoer moesten zorgen. De
gebieden waar het vee nog vrij rondliep, was opgeslagen veevoer alleen nuttig
wanneer de droge periodes langer dan gemiddeld duurden. Dit was ongeveer
eens in de vijf jaar, in de overige jaren achtte de veehouder de opslag van veevoer
niet noodzakelijk. In Kedu en Banyumas werden de soorten rumput grinting
(Cynodon dactylon), kasuran en benggala gebruikt (‘t Hoen 1895:375,
Leembruggen 1904, ‘t Hoen 1905, Tromp de Haas 1905, Merkens 1922:57).
In de negentiende eeuw was het gouvernement niet tevreden over de wijze
waarop de bereden troepen, die zich verplaatsen over land en zee, van vers voer
werden voorzien. Ook de melkveehouders toonden grote belangstelling voor goed
groenvoer. Het leger en de melkveehouders betrokken veelvuldig gras van
grassnijders. De houdbaarheid en kwaliteit van dit veevoer waren afhankelijk van
het gebied en van de snijder en daarom erg wisselend. Bovendien steeg de kans
op insleep van veeziekten wanneer het veevoer afkomstig was uit een uitgestrekt
gebied. Er bestond hoofdzakelijk angst voor de kwade droes (een besmettelijke en
chronische ziekte van het paard). Omdat het hoofdvoer van de paarden bestond
uit vers gras, werd vooral van militaire zijde veel onderzoek gedaan naar gras om
tot een hogere kwaliteit voer te komen.
Onderzoek naar grassoorten in de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw omvatte vooral botanisch onderzoek (Reese et al. 1987:257). Veel
grassoorten in Indonesië werden van onvoldoende kwaliteit bevonden, waaronder
de cypergrassen die veel in de weidegebieden groeiden. Op de weidevelden is het
lastig de grassoorten te veranderen. Op de aangelegde grassawahs konden de
grassoorten wel gekozen worden. Om de beste keuze te maken werd onderzoek
gedaan.
Eind jaren 70 van de negentiende eeuw voerde majoor Boelen een proef
uit op een terrein te Meester Cornelis met twee soorten gras, namelijk tuingras
(een mengsel van verschillende grassen) en kasuran (Isachne globosa, Heyne
1927:210).145 Dit zijn twee soorten die het paard graag at en die verwerkt konden
worden tot hooi of ensilage. De proefpaarden groeiden zo goed, dat bijvoering met
145

De meeste wetenschappelijke namen zijn terug te vinden in Heyne (1927). In dit hoofdstuk zal niet
achter iedere Indonesische naam een wetenschappelijke naam vermeldt staan, omdat het niet altijd
duidelijk is of in de primaire bron de Javaanse (Jv), Maleise (Mal), Madurese (Md) of Sundanese (Sd)
term is gebruikt. Ook geeft Heyne in deel III (p. 1587-1600) de samenstelling van planten die als
veevoer gebruikt kunnen worden.
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gabah (ongepelde rijst) niet meer nodig was. Ook het oplopen van ziektes
behoorde tot het verleden. Helaas bleek geïmporteerd hooi uit Australië
goedkoper, omdat de arbeidskosten verbonden aan de teelt van tuingras en
kasuran te hoog waren. Het gouvernement besloot af te zien van hooiwinning.
Toch berekende Krediet (1913b) dat het gras afkomstig van grassawahs juist
goedkoper was dan het aankopen van gras bij een grassnijder.
Particulieren ten oosten van Batavia teelden met succes grassen op
braakliggende sawahs. In de omtrek van grote steden waren de grassawahs een
bekend verschijnsel. ‘t Hoen probeerde hele dorpen aan te sporen grassawahs
aan te leggen, zodat het vee op stal gehouden kon worden.
In tegenstelling tot de Nederlanders in Indonesië, waren de Engelsen in
India er in geslaagd voor een goede grasvoorziening te zorgen door middel van
‘grassfarms’, die door militairen werden beheerd. Volgens Vogel (1860) was het
bezwaar van het aanleggen van kunstmatige graslanden het onderhoud, dat
bestond in het verwijderen van onkruid en het bemesten van de velden. In
Indonesië werden grassawahs, ook wel vloeiweiden genoemd, meer dan eens
uitgevonden. Nadat de directeur van het Amerikaanse Landbouw Departement in
1912 een bezoek had gebracht aan het remontedepot in Padalarang, ging
Groeneveld, de toenmalige directeur van het remontedepot, over tot een proef met
grassawahs (Leembruggen 1904:90, ‘t Hoen 1905:355-6). Uit de proeven van
Groeneveld leverden de grassen lametah (Leersia hexandra, kolomento Jv),
wawaderan (Jv, Isachne miliacea) en malela (Panucim muticum) goede resultaten
(Oomes 1938:417).146
Aan het begin van de twintigste eeuw waren goede weidevelden alleen nog boven
2.000 m hoogte te vinden in het zuidelijke gedeelte van de Preanger
Regentschappen, aan de zuidkust van Oost-Java en op enkele plateaus (Inspectie
BVD 1912). De dorpsweiden (‘pangonan’) waren in de regel hoog gelegen stukken
grond, die niet geïrrigeerd konden worden. In de Preanger Regentschappen en
Pekalongan waren de grote communale veeweides, ondanks interventies van het
Inlands Binnenlands Bestuur, in wildernissen veranderd (Merkens 1922:57).
Particuliere paardenfokkers probeerden zorg te dragen voor voldoende
weidegronden, maar dat waren veelal niet meer dan kleine stukken afgezet terrein
(D.S. 1898:16).
De groei van de bevolking en de toename van de cultures hadden tot
gevolg dat de gemakkelijk te bereiken goede en zelfs minder goede gronden
werden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Onder weidevelden werden de
enigszins uitgestrekte gebieden verstaan waar het vee dagelijks of een gedeelte
van het jaar op kon grazen, onverschillig welke soorten gras erop groeiden, zoals
droge sawahs, tijdelijk braakliggende tegal-velden, grote kale vlakten en bossen (‘t
Hoen 1905:355). Als weidevelden bleven slechts die terreinen over, die door hun
146

Lametah is een gras met een hoog eiwitgehalte (ongeveer 15%) en weinig cellulose.
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ongunstige ligging of gesteldheid niet voor de landbouw in aanmerking kwamen.
De kwaliteit en de kwantiteit van de grassoorten die op de weidegronden
voorkwamen, was over het algemeen matig. Eigenlijk hadden de slechte gronden
als weide ook geen waarde.
Vooral de suikercultuur leverde de veehouder problemen. In de meeste
streken waar suikerondernemingen voorkwamen was in de nabijheid van de desa
beslist geen gelegenheid het vee te weiden. Bovendien was in de suikerstreken
het communale grondbezit hoog. Grote stukken land werden aan de
suikerfabrieken verhuurd en de communale gronden die eventueel niet voor deze
cultuur werden gebruikt boden het vee weinig voer. Deze situatie betekende dat
de voedingstoestand van het vee, door een beperkt aanbod van veevoer, verre
van optimaal was.
Het areaal bos dat vee veel veevoer bood, nam af na de herorganisatie
van het boswezen. Er werd toen een begin gemaakt met de herbebossing van
verschillende bergstreken en het werd de veehouders verboden het vee in de
bossen te laten grazen. Hierdoor ontstond een wanverhouding tussen de
veestapel, de hoeveelheid veevoer en de benodigde arbeid voor het verkrijgen van
voldoende veevoer. Dit leidde in de twintigste eeuw tot de overgang van ‘freegrazing’ naar stalling (Inspectie BVD 1912, Sohns 1915, Le Coultre 1938:33).
Na de Tweede Wereldoorlog maakte Schoorl (1958:56) onderscheid tussen
graslanden en grastuinen. Grastuinen waren velden waarop verschillende grassen
in rijen werd geplaatst en de tussenliggende grond vrij van onkruid werd
gehouden. Een grastuin komt dus overeen met het idee van een grassawah, maar
op de grastuin werd het gras op droge velden geteeld. Iedere anderhalf tot twee
jaar werd het gras opnieuw gezaaid. Deze velden waren voor de kleine man veel
praktischer dan de grote weilanden gezien de geringe hoeveelheid dieren die een
veehouder bezat. Ongeschikt voor grastuinen waren de grassoorten grinting (Jv,
Cynodon dactylon), wawaderan (in tegenspraak tot Groeneveld), timunan
(Leptochloa chinensis), kolomento (Leersia hexandra), katelan (Jv,
Dactyloctenium aegyptium, Heyne 1927:270), lulangan (Eleusine indica), lamuran
en tetembagaan (Ischaemum muticum). Volgens Schoorl (1958) kwamen wel in
aanmerking het Braziliaanse gras (Volgens Sohns (1915:85) was dit gras alleen
geschikt voor paarden, omdat de kruidige geur van het gras in het vlees en melk
trok), kolonjono of malela (Panicum muticum, door het hoge gehalte aan cellulose
zou deze grassoort beter geschikt zijn voor herkauwers dan voor paarden),
Olifantsgras (Pennisetum purpureum), padi-, Mexicaans- (Euchlaena mexicana)
Australisch- (Paspalum dilatatum, goed tegen droogte bestand en eiwitrijk) en
Bengaals gras (Panicum maximum, hoog eiwitgehalte ±11%). Bengaals- en
Braziliaans gras zijn meerjarig. Braziliaans gras groeit vooral goed in hoger
gelegen gebieden.
Een nadeel van het Bengaals gras is dat het mest nodig heeft, omdat het
de grond binnen drie tot vijf jaar uitput. Omdat het gras laxerend werkt moet het
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vee eraan wennen, maar door het gras in de zon te drogen kan de laxerende
werking worden verminderd (X 1902). Een ander goed gras (hoewel het als
ongeschikt voor grastuinen werd aangemerkt) is grinting (D.S. 1898:16, Krediet in
Sohns 1915). Jonge Imperata is in tegenstelling tot veel negatieve berichten een
goed onderhoudsvoer (Jeronimus 1910). Panicum muticum is een inheems gras
dat tot de moerasvegetatie behoort, maar het kan op alle gronden groeien (Pit
1905, Dekker 1910, Inspectie BVD 1912:87, Melkvoorziening 1918:554).
Van een areaal ter grootte van 900 m2 konden drie tot vier stuks grootvee
een heel jaar gevoerd worden en hooibergen gemaakt (Schoorl 1957:89).
Grastuinen werden met name daar aanbevolen waar meerdere dieren werden
gehouden, zoals op bijvoorbeeld de melkerijen. Agrariërs vlakbij een
melkveehouderij werden aangespoord grastuinen aan te leggen en het voer te
verkopen aan de melkveehouder. De grote melkveehouders werkten samen met
de omliggende kleine agrariërs. De kleine landbezittende boeren leverden gras
aan de melkveehouders en de melkveehouders mest aan de kleine landbezittende
boer.
Het areaal weiland is sinds 1850 alleen maar afgenomen. Tegenwoordig zijn er
nog maar zeer weinig ‘weidevelden’ op Java te vinden. De open ruimtes die er nog
zijn, zijn voornamelijk velden die niet in gebruik zijn voor de teelt van
voedselgewassen. De teelt van voedselgewassen is op deze velden om
verschillende redenen niet rendabel en gebeurt daarom niet. Door specialisatie in
de veehouderij is een enkele veehouder overgegaan op de teelt van gewassen
speciaal voor zijn vee. Zo planten melkveehouders speciale grassen en
leguminosen.
Aangeplant en bereid veevoer
Toen het vee zelf niet meer voldoende veevoer kon vinden door een gebrek aan
beschikbaar areaal, moest naar oplossingen worden gezocht. Eén daarvan was de
aanplant van veevoer op het land waarover het gemengde bedrijf beschikte. Maar,
het aanplanten van veevoer had het risico gemeenschappelijk met de
weidevelden; indien de marktwaarde voor het vee te laag lag, waren de inkomsten
voor de veehouder te gering in vergelijking tot de opbrengst behaald met de teelt
van gewassen voor de consumptie. Een tussenoplossing werd gevonden in het
voeren van restproducten uit de landbouw. Het nadeel hiervan was dat de kwaliteit
te wensen over liet. Over het algemeen neemt de kwaliteit naarmate planten ouder
worden af. De samenstelling van de belangrijkste bestanddelen van een
verouderde plant is minder gunstig in vergelijking tot jonge aanplant of verse
uitlopers aan de planten. Het belangrijkste verschil is dat het percentage ruw eiwit
afneemt en het percentage cellulose toeneemt, waardoor de verteerbaarheid van
de plant en daardoor de opname van de eiwitten afneemt.
Er werden oplossingen bedacht om te voorkomen dat het vee te veel oude
planten(delen) zou worden gevoerd. Planten zoals maïs konden een paar keer
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worden gesneden, zodat het jonge blad kon worden gevoerd. Een andere
oplossing was de plantgeulen dichter in te zaaien, zodat extra veevoer door middel
van uitdunning beschikbaar kwam (Krediet 1913b).
Tegen het einde van de negentiende eeuw was het voor de militairen van
belang om over goed transporteerbaar en lang houdbaar veevoer te kunnen
beschikken. De militairen waren vaak voor een langere periode onderweg en
wilden door middel van gecontroleerde veevoervoorziening de insleep van ziektes
in de stapel zoveel mogelijk beperken. Omdat er nog te weinig afval uit de
industrie ter beschikking van de veestapel stond, werd het vee voornamelijk
gevoerd met wat op en rond het bedrijf kon worden gevonden. Een product
afkomstig uit de fabriek, waren de bungkil-koeken.147 Problemen ontstonden toen
bleek dat niet alle paarden bungkil bereid uit aardnoten (pinda’s) met zin aten.
In de twintigste eeuw werd aandacht besteed aan het aanplanten van
veevoer. Het vee kon worden bijgevoerd met restproducten direct afkomstig uit de
landbouw of na verwerking in de fabriek. Voorbeelden zijn gabah (rijstvrucht) en
restproducten uit de suikerfabrieken. Het probleem met deze voedermiddelen is
dat de voederwaarde vaak te wensen overliet en bovendien bedierf gabah snel als
gevolg van kevers, schimmels en gistcellen. De voederwaarde van gabah was te
laag door een tekort aan mineralen, kalk, vet en eiwit. Afvalproducten uit de
rijstpelmolens, die voor de handel van minder waarde zijn, konden tot een briket
worden verwerkt.148 Door het kaf (eiwit en vet), de vlies (mineralen) en de
gebroken korrel tot een verhouding van 1:2,5:5,5 te vermengen werd een goed
voer verkregen. Hieraan diende melasse toegevoegd te worden om een vaste
briket te verkrijgen en kalkzout om het kalkgehalte te verhogen. Deze nieuwe
briketten zouden gabah en gras in de toekomst moeten vervangen (Van Giffen
1914).149 Met name de veehouders die noodgedwongen, door een toenemend
ruimtegebrek, het vee op stal moesten houden, hadden baat bij een goede
veevoederindustrie.
De invoering van luzerne had uiteindelijk niets dan teleurstelling
gebracht.150 De plant stelt eisen aan bodem en klimaat. Luzerne werd in enkele
proeven verbouwd, maar over het algemeen waren de resultaten te mager. De
belangstelling verschoof naar andere gewassen waaronder turi (Sesbania
grandiflora, een leguminose), teosinte (Euchlaena mexicana), sorghum en
Bengaals en Braziliaans gras.151 De gewassen konden langs de kant van de weg
147

Een bungkil-koek is een perskoek. Bungkil is het residu dat overblijft na persing van bijvoorbeeld
aardnoten, soja of oliepalm.
148
Een briket is een blok geperst materiaal, in dit geval geperst veevoer.
149
Melasse is een dikke stroop die bij de suikerbereiding overblijft.
150
Luzerne (Medicago sativa LINN) komt van oorsprong uit Zuid-Europa (Heyne 1927 II:769).
151
Teosinte behoort tot de familie van de Gramineae. Teosinte is waarschijnlijk de voorouder van maïs.
De maïskolf zou de equivalente zijn van teosinte’s minieme op maïskolf gelijkend zaden
(http://members.cox.net/biome/ EES142OriginsFarming.html, 14-02-2005). Turi behoort tot de familie
der Leguminosae. Het is een eenjarig boompje en werd op Java veelvuldig aangeplant. Turi groeit het
best op een hoogte onder de 250 m. Er bestaan twee variëteiten; de eerste variëteit heeft een witte
bloesem en de tweede variëteit heeft een rode bloesem.

118

Voeding & gezondheid

of als heg worden aangeplant. Turi produceert een blad met het zeer hoge
eiwitgehalte van ongeveer 40%. Helaas levert de boom weinig blad en is zijn
levensduur beperkt. Het gewas werd ook als geneesmiddel, zeep en groente
(peulen) gebruikt (Pit 1905, Boorsma 1910, Dekker 1910:97, Inspectie BVD
1912:87, Heyne 1927:769). Teosinte produceert meer blad dan turi en kan binnen
vier à vijf maanden een lengte van wel drie meter bereiken. Andere belangrijke
leguminosevariëteiten waren de kacang dadap (Vigna catjang, éénjarig), kacang
panjang, kacang bengkok, kacang cina (Arachis hypogaea) en kacang kedeleh .
Kacang dadap wordt ook als groenbemester gebruikt, omdat het blad van de
kacang dadap een hoog eiwit- en kalkgehalte heeft (Dekker 1910, Krediet 1913b).
Maïs was onder de bevolking bekender dan teosinte en werd daarom liever
geteeld. In streken waar veel maïs werd geplant, kon de maïs met rode rijst
worden gemengd tot veevoer en werd het gemengd met keukenzout aan het
melkvee gegeven. Bengaals en Braziliaans gras zijn overjarig, waardoor het niet
ieder jaar opnieuw geplant hoeft te worden. Braziliaans gras is vooral goed in de
hoger gelegen streken. Kolonjono of malela (Panicum muticum) is een inheems
gras dat behoort tot de moerasvegetatie, maar het blijkt op alle gronden te
groeien. Er kon geen tweede Indonesisch gras aangewezen worden dat op
verschillende gronden zulke goede opbrengsten behaalde (Pit 1905, Dekker 1910,
Inspectie BVD 1912:87, Melkvoorziening 1918:554). Belangrijke redenen om
gewassen aan te planten van op het landbouwareaal waren het hoge eiwitgehalte
en de mogelijkheid het gewas ook voor de menselijke consumptie te gebruiken.
Deze eigenschappen werden steeds belangrijker naarmate de ruimte een steeds
grotere beperking werd.
Naast bovengenoemde gewassen werden bomen als veevoer ingezet.
Ook bomen konden op de randen van de velden worden geplant, langs de huizen
en langs de weg. Belangrijke bomen waarvan de bladeren dienen als veevoer,
waren lamtoro (Leucaena glauca, Heyne 1927:716) en dadap (Erythrina spp.).
Belangrijke bijkomende kenmerken van de bomen zijn de grondverbeterende
eigenschappen.
Een bijzonder experiment uitgevoerd in het kader van het veevoertekort
was het gebruik van de cactus als veevoer. De uit Mexico afkomstige cactus
Opuntia cochinellifera werd met succes in tijden van veevoergebrek gevoerd en in
Zuid-Europa werd de Opuntia ficus-indica, een verwante soort, als veevoer
gebruikt. Deze plant kwam op Madura ook veel voor. Fischer besloot een proef
met deze cactus te nemen. Als bijvoer voldeed de cactus uitstekend, het vee
groeide goed. Het enige probleem was dat de dieren in eerste instantie het voer
niet lekker vinden en daarom niet willen eten. De cactus is eiwitrijk en werd zonder
nadelige bijeffecten gevoerd (Fischer 1903).
Naast het verhogen van de kwaliteit van de bestaande producten zoals
gabah, het verhogen van de restproductie uit de landbouw en de aanplant van
veevoer, werden aan het begin van de twintigste eeuw proeven genomen met
inkuilen. Inkuilen is een conserveringsproces, waarbij de bestanddelen van de
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originele plant door fermentatie kunnen veranderen. Een deel van het eiwit kan
bijvoorbeeld worden afgebroken tot ammoniak, waardoor het voor het vee verloren
gaat. De gewassen die sinds de twintigste eeuw voor inkuilen in aanmerking
kwamen waren maïs, gras, jonge Imperata en restanten van een mislukte
rijstoogst (‘t Hoen 1905). Na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe proeven
genomen tot het maken van kuilvoer. Het bleek dat het maken van een
hoeveelheid ensilage in de tropen van minder dan 7.000 kg heel erg lastig was.152
Bovendien had het maken van kuilvoer gezien de hoeveelheid arbeid alleen nut in
die gebieden waar voldoende arbeidskrachten aanwezig waren en op melkerijen
(Leeuwen en Lubis 1953).
Sinds 1950 werd veel aandacht besteed aan de introductie van nieuwe planten,
aan het snij- en snoeimanagement van grassen en aan de effecten van bemesten
met stikstof, fosfor en kalium. Begin jaren 80 van de twintigste eeuw stond het
onderzoek naar veevoer nog in de kinderschoenen. Ivory en Siregar (1984) waren
van mening dat meer onderzoek gedaan diende te worden naar de symbiose van
leguminosen met Rhizobium, de integratie van veevoer met landbouwgewassen
en het gebruik van agro-industriële afval.153 Nitis (1987 en 1999) noemt tevens de
mogelijkheid om veevoer te verbouwen op de dijkjes van de velden en ander
weinig gebruikte gebieden zoals op steile hellingen en geërodeerd land.
Daarnaast noemt hij het clusteren van bepaalde bomen en leguminosen, het telen
van veevoer in de achtertuin, het telen van leguminosen tussen
landbouwgewassen en het drie strata veevoersysteem.154
Nog steeds wordt over het algemeen het groenvoer niet ingekuild, droog
bewaard of op andere wijze opgeslagen, hoewel de veehouder het voertekort
tegen het einde van het droge seizoen als een van de grootste problemen
beschouwt (Teleni et al. 1993:26-7). Het onderzoek naar geschikt voermateriaal,
waaruit nieuwe conclusies voortkomen, wordt voortgezet. In 1995 droeg de
‘Directorate General of Livestock Service’ een steentje bij om het probleem te
verlichten en verspreidde het 2,4 miljoen jonge bomen, waarvan de bladeren als
veevoer kunnen dienen (Nitis 1999). Midden-Java ontving het leeuwendeel.155
Naast de aanplant van bomen, struiken, grassen en gewassen kan de productie
van krachtvoer een bijdrage leveren aan het reduceren van het
152

Sappig en vochtig voer, gemaakt door het bewaren/ opslaan van gewassen in een silo. Veevuldig
gebruikte gewassen voor het maken van ensilage zijn maïs, sorghum, zonnebloemen, peulvruchten en
grassen. Tegenwoordig is ensilage in de tropen beter te maken door het gebruik van kleinere plastic
zakken.
153
Rhizobium is de algemene naam voor enkele genera van bacteriën die beschikken over de
capaciteit de wortels van leguminosen te infecteren en tot produceren van knoesten. Iedere rhizobiumsoort beschikt over de mogelijkheid enkele leguminosen te infecteren maar niet alle.
154
Het drie strata veevoersysteem is het systeem waarbij grassen en leguminosen (eerste stratum),
struiken (tweede stratum) en bomen (derde stratum) worden geteeld om de teelt van voedselgewassen
heen.
155
Welke soorten bomen werden verspreid, werd helaas niet vermeld.
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veevoerprobleem.156 De productie van krachtvoer werd pas na de oorlog belangrijk
en de totstandkoming van lokaal geproduceerd krachtvoer verliep niet vlekkeloos.
In Indonesië werd niet betaald naar de inhoud van het krachtvoer zoals in de
ontwikkelde landen maar naar kg, omdat voeranalyses niet of zelden werden
verricht. De verschillende voeren hebben een grote range aan voedingswaarde en
de classificatie van de verschillende voerbronnen werd vaak foutief weergegeven.
Dit betekent dat de prijzen betaald voor de verschillende soorten voer niet
overeenkwam met de voedingswaarde (Hutasoit 1958).
Dierlijke productieverschillen tussen gebieden kunnen vaak worden herleid tot het
voerniveau en de –kwaliteit (Reese et al. 1987:257). Over het algemeen is de
dichtheid van het vee in de bergstreken hoger dan in de vlakte. De zuidkust van
Kedu maakte hierop een uitzondering. De reden hiervoor was de grotere
uitgestrektheid bouwgrond per man in wisselcultuur, waarbij veel afval als veevoer
ter beschikking komt. De hoeveelheid beschikbare veevoer is van overwegende
invloed op de sterkte van de veestapel en wordt bepaald door de locatie en het
seizoen. Planten zijn gevoelig voor onder andere de grondsoort, de hoogte, het
vochtgehalte en de vruchtbaarheid van de bodem. De locatie en het seizoen
schrijven voor welke gewassen geteeld kunnen worden en welke er van nature
voorkomen. Ondanks het feit dat het meeste vee nu op stal wordt gehouden, wordt
voornamelijk ‘gras’ gevoerd. In de lage streken wordt veel Sesbania grandiflora en
in hogere streken worden voornamelijk landbouwrestproducten zoals bladeren van
cassave en bananenbomen gevoerd (Tangendjaja en Wina 2002).
De toegang tot de veevoerbronnen, namelijk de mogelijkheid om veevoer te
verbouwen, de afhankelijkheid van de restproducten en de gelegenheid bomen
aan te planten, hebben invloed op de dierkeuze van een veehouder. In één gebied
zijn de conditieverschillen tussen runderen en buffels of tussen runderen en geiten
soms erg groot.
Het verschil tussen groot- en kleinvee is dat kleinvee vaak minder (of niet)
belangrijk is in het draaiende houden van een agrarisch systeem. Een geit
bijvoorbeeld, wordt niet voor de ploeg gespannen. Hierdoor hangt het succes van
kleinvee voornamelijk van de integratie in het landbouwsysteem af. Het is
belangrijk dat het kleinvee kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
landbouwsystemen, zonder de bestaande situatie te storen. Dit is mogelijk indien
het voersysteem zo wordt opgezet, dat dit niet interfereert met het hoofdbedrijf
(Ivory en Semali 1987:94). Dit is dan ook meteen het voordeel van kleinvee.
Groot- en kleinvee hebben als gevolg van een verschillend
verteringssysteem een ander voerpatroon (tabel 4.1), waardoor geiten goed naast
156

Krachtvoer is geconcentreerd voer. Krachtvoer wordt vaak als aanvulling op het dieet gegeven
indien de veehouder van mening is dat het overige voer onvoldoende voedingsstoffen bevat. Door de
vele soorten krachtvoer wordt de veehouder in staat gesteld die soort te kiezen die het aanwezige
veevoer van zijn vee completeert.
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het landbouwsysteem gehouden kan worden. Het voer voor geiten bestaat voor
een groot deel uit de bladeren van bomen en struiken. De aanplant hiervan vraagt
een zeer kleine ruimte in verhouding tot de aanplant van grassen. Bovendien
neemt in de loop van het droge seizoen het aandeel van struik- en boombladeren
in de hoeveelheid beschikbare veevoer toe, waardoor de situatie gunstiger voor
het kleinvee dan voor het grootvee is.

Tabel 4.1. Het aandeel van de verschillende bestanddelen in het voer van
rundvee, buffels en geiten.
Gras
Leguminose
Struiken en bomen
Stro
Boomstam
Anders

Rundvee
78
3
15
2
1
1

Buffel
87
5
1
2
1
3

Geit
37
2
61
1

Bron: Nitis et al. (1980) in Nitis 1987:107.

Het type bladeren dat aan geiten wordt gevoerd, wordt niet alleen door de
klimatologische zones en de topografie bepaald, maar ook door het landgebruik en
de conditie van de grond. Het percentage ruw eiwit in boom- en struikbladeren is
hoger dan in gras. Leguminosen die in de zomer het blad verliezen kunnen twee
tot drie maanden voor het begin van het droge seizoen worden gesnoeid, zodat in
het droge seizoen de nieuwe spruiten voldoende veevoer bieden (Nitis 1987).
Er bestaan niet alleen verschillen tussen groot- en kleinvee, maar ook
binnen de soort. Een nadeel van de PE bijvoorbeeld, is dat zij in de droge periode
meer voer nodig hebben dan de kacang. Dat betekent dat in een al moeilijke
periode extra veevoer moet worden gezocht (Djoharjani en Udo 1986).

ZIEKTES
Aan het begin van de negentiende eeuw richtte het beleid ten aanzien van ziektes
zich hoofdzakelijk op de paardenstapel. Door de introductie van het Cultuur Stelsel
in 1830 nam het belang van de runderen en de buffels in de samenleving toe.
Vooral het bedrijfsleven had er baat bij te beschikken over een goed depot
trekvee. De introductie van het Cultuur Stelsel en de oprichting van de BVD in
1853 maakten het mogelijk de aandacht op ziektes te vestigen die grote schade
konden toebrengen aan de Indonesische economie. Het ging voornamelijk om
ziektes die de grootveestapel besmetten. Kleinveeziektes werden pas in de jaren
80 van de twintigste eeuw onder de loep genomen, maar aan het begin van de
jaren 90 was er nog steeds erg weinig bekend omtrent de oorzaken, de gevolgen
en de genezing, ondanks het feit dat ziektes één van de belangrijkste
productiebeperkende factoren zijn (Syamsul en Adjid 1993).
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Op de A lijst van de Office International des Epizooties (OIE) worden alle
overdraagbare ziektes vermeld die de potentie hebben zich zeer snel te
verspreiden en tot een ernstige situatie leiden, ongeacht de landsgrenzen. Op lijst
B staan de minder snel verspreidende overdraagbare veeziektes vermeld. De
ziektes op zowel lijst A als B hebben sociaal-economische gevolgen en/ of vormen
een bedreiging voor de publieke gezondheid en de internationale handel van
dierlijke producten.
De ziektes aangaande de kleinveestapel worden in drie categorieën
verdeeld. De eerste categorie is de groep van ziektes die kunnen leiden tot grote
economische schade (vooral gastro-intestinale nematoden en fascioliasis). De
tweede groep is de groep van ziektes met een onbekende schadepost en de derde
categorie bestaat uit de ziektes waarbij kleinvee een belangrijk epidemiologische
rol kan spelen, zoals MKZ en boosaardige catarraal koorts (BCK).157
Ziektes op Java
Sinds de oprichting van de BVD werden ziektes ontdekt en sinds het begin van de
twintigste eeuw tevens geregistreerd. De voorkomende gevallen van ziektes die in
de wet als besmettelijk waren aangemerkt, werden geteld, waaronder MKZ,
Anthrax, kwade droes, de veepest, schurft, surra en hondsdolheid. Voor enkele
ziektes wordt in tabel 4.2 de prevalentie gegeven. De ziektestaten die sinds 1906
in de verslagen van de BVD verschenen waren verre van betrouwbaar, maar
gaven in enige mate de verhouding weer waarin de verschillende ziektes
voorkwamen (Preuss 1930:302). Vooral Mond- en Klauwzeer kwam veelvuldig
voor. Voor de overige ziektes zijn de getallen in verhouding tot het aantal dieren
zeer laag. In de jaren 50 werden miltvuur, pasteurellosis, ‘blackleg’, MKZ, malleus,
tbc, brucellosis, hondsdolheid en ‘New Castle Disease’ (NCD) als de belangrijkste
ziektes aangemerkt.158 Tegenwoordig worden in de statistische jaarverslagen van
Indonesië geen ziektestaten meer bijgehouden.
In deze paragraaf worden enkele ziektes besproken die al in 1850 op Java
voorkwamen. Het betreft ziektes van zowel lijst A als B en dus voor Indonesië van
belang indien het wil deelnemen aan de internationale handel in dierlijke
producten. Er is voor gekozen de ziektes die een grote invloed op de ontwikkeling
van de veestapel op Java hebben gehad te beschrijven. Dit zijn voornamelijk
ziektes met een hoge prevalentie en ziektes die nu op wereldniveau van belang
zijn. Voor de gekozen ziektes zullen de achtergronden worden gegeven en zo
mogelijk een kort verslag over het verloop van de ziekte en de ontwikkeling van de
kennis van de desbetreffende ziekte in Indonesië sinds de oprichting van de BVD.
De veepest en MKZ zullen uitvoerig als twee separate case studies worden
157

Andere namen voor BCK zijn ‘malignant catarrhal fever’, ‘snotsiekte’ (Zuid-Afrika) en ‘coryza
gangraenosa bovum’. Het is een acute en in de regel fataal verlopende ziekte die vooral runderen,
buffels en herten treft.
158
NCD is een zeer besmettelijke kippenziekte met een hoge mortaliteit.
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besproken. Hierbij worden met name de veterinaire ontwikkelingen en de
besluitvorming onderzocht.

Tabel 4.2. Het aantal gevallen van enkele besmettelijke veeziektes op Java en
Madura in de periode 1906-1938.
Veepest

Septicaemia
haemorrhagica

Mond- en
Klauwzeer
Anthrax
Surra
Kwade Droes

1906
0

1912
0

1918
0

1924
0

1930
0

1934
0

1938
0

g.g.

g.g.

0

0

g.g.

g.g.

g.g.

13.009

9.596

10.310

35.396

10.606

25.167

14.052

27
630
1.700

g.g.
1.227
1.627

44
6.905
1.090

573
1.514
1.131

286
627
943

80
1.906
710

45
1.468
648

g.g. = Geen gegevens
Bron: Jaarboek Landbouw, Verslag BVD, Jaarverslag BVD

De veepest159
Ongetwijfeld is de veepest één van de meest beschreven epizoötische ziektes.160
Dit is zonder twijfel het gevolg van de spectaculair hoge mortaliteit en de snelheid
van verspreiding; de ingrediënten voor een sociale- en economische ramp. De
eerste beschrijvingen van de veepest dateert van 2130 VC (Blancou 2003:161).
De veepest (rinderpest) wordt veroorzaakt door een virus, ontdekt in 1902
door Nocolle en Adil-Bey. Het virus bestaat in vele varianten, maar die brengen
dezelfde immunologische reactie teweeg. Het virus komt voor bij herkauwers en
varkens. Runderen, buffels en wilde herkauwers worden vaak het zwaarst
getroffen. De gevoeligheid van runderen voor het virus hangt samen met het ras.
Schapen en geiten zijn relatief resistent, maar kunnen de ziekte overdragen op
andere dieren. Mensen en dieren kunnen de ziekte overbrengen zonder zelf ziek
te worden. Infectie vindt plaats door direct contact met een besmet dier,
waarschijnlijk via de ademhaling. Herstelde dieren zijn geen dragers van het virus,
waardoor eradicatie van een viruspopulatie slechts afhankelijk is van de
organisatie van de vaccinatieprogramma’s.
Het virus kan overleven bij vriestemperaturen waardoor vlees een
gevaarlijk medium is voor het overbrengen van de ziekte. Ook overleeft het virus
enkele uren buiten het lichaam van het dier. Het virus wordt vernietigd door hitte,
droogte en desinfecterende middelen. Tegenwoordig is in veel landen de ziekte
geëlimineerd en in de andere landen is het mogelijk deze snel onder controle te
krijgen wanneer de ziekte opduikt (Hall 1977:30-2).
159

De veepest wordt tegenwoordig runderpest genoemd. In dit boek wordt de term veepest
aangehouden.
160
Een epidemie is een besmettelijke ziekte die zich zeer snel en op grote schaal verspreidt. Een
endemie is een inheemse ziekte of een ziekte die in een bepaalde streek veelvuldig voorkomt. Een
pandemie is een zich over een heel land of continent verbreidende ziekte. Een epizoötie is de
benaming voor een epidemie die dieren treft. En een enzoötie is een ziekte die constant aanwezig is in
een dierenpopulatie, maar meestal slechts enkele dieren tegelijk aantast.
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De mortaliteit bij besmetting varieert en kan oplopen tot ruim 90%.
Immuniteit wordt verworven indien een dier de ziekte overleeft. Bij de ziekte ‘is het
geheele digestiekanaal van de lippen tot aan den anus geërodeerd, evenals de
wangvlakten door overvloedige traanafscheiding, waarbij neus en mond met vuil
riekende secretieproducten en afgestooten epitelium verontreinigd zijn, zoodat ze
door zwermen vliegen worden bezocht [...]’ (Penning 1892:22-3).
Verschillende veeartsen waren van mening dat de buffel zwaarder dan het rund
werd getroffen door de veepest (Driessen 1895, Proehner-Fulda 1902:126). Door
Meeng (1883:306) werd het omgekeerde beweerd; namelijk dat het rund
gevoeliger is voor de veepest dan de buffel. De banteng zou, op zijn beurt,
gevoeliger voor de ziekte zijn dan het gedomesticeerde vee. Helaas is omtrent het
aantal getroffen wilde dieren op Java in de negentiende eeuw niets bekend. Van
het geïmporteerde vee werd het Bengaalse Melkras niet besmet met het
veepestvirus (of hier de Ongole werd bedoeld is de vraag), maar de kalveren
geboren op Java werden wel besmet. Om deze reden werd sinds de
veepestuitbraak van 1879-1882 dit melkvee in Batavia gebruikt (Driessen
1895:20).
De veepest kwam in de negentiende en aan het begin van de twintigste
eeuw regelmatig voor. Een zeer grote uitbraak trof West-Java in 1878. Kleine
uitbraken van veepest hielden aan in heel Indonesië. In 1911 werd Indonesië vrij
van de veepest verklaard (Kraneveld 1949:10). Dit bleef zo tot in de jaren 70, toen
de veepest zich nog een keer liet zien op Bali en Madura (Hall 1977:30, Laporan
1976:13). Nu wordt gestreefd naar een veepest vrije wereld in het jaar 2010,
samengevat in het Global Rinderpest Eradication Programme (GREP). Een wereld
vrij van veepest bevordert de voedselveiligheid en de internationale handel in vee.
Bovendien draagt de uitroeiing van deze ziekte bij aan een verhoging van de
levensstandaard van de arme boeren. Volgens de lijst van de OIE van mei 2003,
de ‘OIE official disease-free status’ die bestaat sinds 1991, is Indonesië vrij van
veepest. Het verloop van de veepest op Java wordt uitgebreid in § 3.4.1
besproken.

Septicaemia haemorrhagica
Een andere naam voor Septicaemia haemorrhagica (SH) is pasteurellosis. Het
eerste verslag over pasteurellosis bij rundvee verscheen in 1761 van de hand van
Trutta. In 1817 werd de ziekte beschreven door Metaxa die de ziekte waarnam bij
buffels en in 1878 door de Duitser Bollinger. Van Eecke was de eerste die SH in
Indonesië omschreef in 1891 (Eecke 1891, Van Eecke 1895, Esser 1892, Fischer
1895). De veroorzaker van de ziekte werd in 1885 door Kitt geïsoleerd. In deze
periode werden ook andere ziektes als kippencholera en konijnen Septicaemia
ontdekt. De Duitse patholoog Rauppe zag gelijkenis tussen deze ziekten en stelde
respectievelijk de namen Septicaemia haemorrhagica en Bacillus Septicaemia
hemorrhagica voor. Oreate en Armanni voegden de ziekte Barbone,
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geconstateerd bij buffels in Italië, in 1887 aan de lijst toe. In 1900 beschreef
Ligniers de gehele groep en gaf de naam Pasteurella. Nadien leken de termen
pasteurellosis en Septicaemia haemorrhagica synoniemen te worden. Na de
beschrijvingen van Ligniers werd duidelijk dat veel infecties veroorzaakt door
pasteurellas geen SH veroorzaakten. SH wordt veroorzaakt door een soort
pasteurella, zoals werd voorspeld door Roberts in 1947 en Ochi in 1952, waarna
definitievere bewijzen werden geleverd (Bain 1982). De specifieke naam
Bacterium multocidum verscheen in 1899, maar de discussie omtrent de
nomenclatuur duurt voort (Bain 1982, Blancou 2003).
SH is een acute infectie gekarakteriseerd door longontsteking en
bloedinfecties. Als de Pasteurella zich via de amandelen naar de longen en het
bloed verspreidt kan dit leiden tot bloedvergiftiging en verspreiding van de bacterie
in het weefsel. De symptomen zijn in het begin erg vaag en kunnen zich uiten in
een lichte depressie en/ of anorexia. De ziekte komt het meest voor onder
runderen en buffels. Er is een hoge mortaliteit onder klinische gevallen
veroorzaakt door de types 6B of 6E Pasteurella multocida. De mortaliteit hangt of
van de diersoort en het stadium waarin het dier zich bevindt als de diagnose SH
wordt gesteld. Factoren als stress en kleine infecties worden verondersteld de
besmetting met deze ziekte te stimuleren (Bain 1982). De morbiditeit onder
runderen kan oplopen tot 35%.
Vlak voor de twintigste eeuw ontstond een discussie of SH ook in Indonesië
voorkwam. Deze ziekte scheen lastig te onderscheiden van de veepest. Sommige
veeartsen deelden de mening dat enkele voor veepest gehouden uitbraken feitelijk
SH zou zijn geweest. Van Eecke poogde in 1895 aan te tonen dat voor die tijd een
deel van de voor veepest gehouden uitbraken feitelijk SH was (Van Eecke 1895).
Echter, het aantal sterfgevallen bij een uitbraak van SH ligt over het algemeen
lager dan bij uitbraken van veepest. In Indonesië werd SH aan het begin van de
twintigste eeuw ook met Barbone verward.
In 1895 werd een uitbraak van SH in Buitenzorg en in Meester Cornelis
geconstateerd. In Buitenzorg waren 62 kampongs besmet en in totaal stierven 499
buffels. In Meester Cornelis waren 32 kampongs besmet en 159 buffels overleden.
In een poging om hun kapitaal te beschermen hielden de veehouders de ziekte zo
lang mogelijk geheim. Zo werden nog veel aangetaste dieren geslacht en ter
consumptie aangeboden. Na de ontdekking werden de kampongs afgesloten waar
SH was geconstateerd ter preventie van verdere verspreiding. Fischer (1895:162)
bleef het antwoord schuldig op de vraag op welke manier SH werd overgebracht,
maar was van mening dat het afsluiten van de kampongs er niet toe had
bijgedragen de ziekte te stoppen.
In de verslagen van de BVD, beschikbaar sinds 1906, werd tot aan de
Tweede Wereldoorlog geen enkel geval van SH genoteerd. Dit betekent echter
niet dat de ziekte in die periode niet voorkwam. Het feit dat SH wel op de lijst stond
om evenals het aantal dieren besmet met de veepest, MKZ en andere ziektes
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geteld te worden, geeft aan dat de ziekte als belangrijke schadepost werd gezien.
Het was te danken aan de beperkte detectiemogelijkheden dat de teller bleef
steken op nul. Hoe vaak SH op Java voorkwam en hoeveel dieren hieraan zijn
gestorven is volstrekt onduidelijk.

Mond- en klauwzeer
Mond en klauwzeer (MKZ, Foot- and Mouth Disease (FMD), of Aphtae
epizooticae) is een zeer besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus van de
familie Picornaviridae, genus Aphtovirus, die alle tweehoevige dieren aantast
waaronder de varkens. Het virus werd in 1897 ontdekt door Löffler en Frosch en
de verschillende serotypes (O en A) werden in 1922 geïdentificeerd door Vallée en
Carré (Blancou 2003). Het virus kan één maand, afhankelijk van de temperatuur
en de pH-waarde, in de omgeving overleven. Het virus wordt geïnactiveerd als de
pH-waarde onder 6 daalt of boven 9 uitkomt en bij een temperatuur boven de
50ºC. Het kan geruime tijd overleven in het vlees en het karkas van een besmet
dier. Het virus kan via materiële zaken zoals kleren en auto’s, maar ook via de
lucht (wind-borne, tot 60 km over land en 300 km over zee) door vogels worden
overgebracht. Ook dieren en mensen zijn een belangrijke vector. Het virus wordt
meestal via het voedsel opgenomen.
De mortaliteit onder het oudere vee dat met MKZ wordt besmet is laag,
maar het is hoger onder het jongvee. De mening was dat het rund gevoeliger voor
de ziekte is dan de buffel. De besmetting van varkens met MKZ werd in veel
landen geconstateerd en lijkt zich te vermeerderen, terwijl gevallen van geiten en
schapen zelden worden waargenomen (Charutamra 1980). Dit is het gevolg van
het feit dat de uiterlijke kenmerken van de ziekte veel lastiger zijn waar te nemen
bij klein- dan bij grootvee.
De ziekte wordt gevreesd om de snelheid van verspreiding over een groot
gebied en om de grote economische schade die de ziekte tot gevolg heeft. De
directe kosten voor de intensieve veehouder zijn enorm (de groei en de
melkproductie stagneren), maar de inkomensschade is nog groter, indien de
landsgrenzen onmiddellijk voor de export van vee en zijn producten worden
gesloten. Dit was vroeger niet het geval, omdat vee nauwelijks intensief werd
gehouden en de internationale handel in vee(producten) beperkt was (Blancou
2003:53). Bij een uibraak van MKZ wordt de bewegingsvrijheid van de dieren
beperkt en in bepaalde landen worden de besmette dieren en de dieren in een
bepaalde diameter om de besmettingshaard heen, geruimd. De meest effectieve
bestrijding van MKZ in de gebieden waar deze niet enzoötisch voorkomt is door
middel van slacht (Hall 1977:36-9).
Sinds 1986 is Indonesië vrij van MKZ en sindsdien door de OIE ook MKZvrij verklaard.161 In de Indonesië omringende landen komt MKZ nog vrij regelmatig
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http://www.aphca.org/items/Major_disease.htm (2003). APHCA = Animal Production and Health
Commission for Asia and the Pacific.
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voor (Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Filippijnen). Hieronder bevinden zich ook
landen die al geruime tijd MKZ vrij zijn geweest, zoals Japan (was vrij verklaard
sinds 1908) en Zuid-Korea (was vrij verklaard sinds 1934). Het verloop van MKZ
op Java wordt in § 3.4 besproken.

Anthrax
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat miltvuur sinds mensenheugenis in
Europa en andere delen van de wereld voorkwam, is het lastig om de
geschiedenis van deze ziekte te reconstrueren. Dit geldt ook voor Indonesië.
Lange tijd bleven de feiten dat anthrax een zoönose is en dat de agent kan
overleven in de bodem onbekend. Ook nu nog worden deze feiten regelmatig uit
het oog verloren, waardoor het mogelijk is dat de ziekte nog steeds wereldwijd
voorkomt en af en toe zorgt voor een ernstige uitbraak onder zowel mens als dier
(Blancou 2003:79).
Anthrax, tevens bekend onder de naam miltvuur, is een ziekte die alle
dieren kan aantasten.162 Anthrax wordt veroorzaakt door de anthrax bacil (Bacillus
anthracis) die in 1850 door Davaine en Rayer werd ontdekt. Het directe bewijs
werd pas in 1876 door Koch en Pasteur geleverd. Karakteristieke kenmerken van
anthrax zijn de anthrax-tumor (gelatineachtige amberkleurige oedeem om de lymfe
knopen in de geïnfecteerde delen heen), donker en slecht stollend bloed,
vergroting van de milt, hematurie (plassen met bloed in de urine) en
darmontsteking (Blancou 2003).
In een gunstige omgeving kunnen de sporen 10 tot 20 jaar overleven in
het weiland of in de bodem. Dieren worden geïnfecteerd door het eten van besmet
materiaal, waaronder vlees met virulente bacillen. Pas door de eerste
therapeutische sera (Sclavo 1895), gevolgd door salvarsan (Becker 1911) en
uiteindelijk antibiotica werd de Bacillis anthracis overwonnen (Blancou 2003).
Het eerste bericht van anthrax op Java dateert uit 1824 en heerste voornamelijk
onder de buffels (Driessen 1895:8). In 1861 meldde Van der Weijde in één van zijn
rapporten dat op Oost-Java in de residenties Japara, Semarang en Rembang
epizoötiën van miltvuur onder de buffels en runderen waren gezien. Hij noemde
het opmerkelijk, dat in de veerijke streken ten oosten van Surabaya zelden
miltvuur werd geconstateerd. Hij vond een reden in het feit dat ten oosten van
Surabaya minder buffels werden gehouden. Buffels zouden door ‘hun omvangrijke
poortaderstelsel, meer dan de runderen, praedispositie voor antrax bezitten’.
Bovendien bevonden zich in dat gebied minder moerasstreken, wat de ideeën van
de deskundigen, dat moerasmiasmata (besmettelijk deeltje of microbe dat in de
lucht hangt) de voornaamste oorzaak is van het miltvuur leek te bevestigen.163 Het
162

Anthrax was op Oost-Java bekend onder de naam sakit poothoo (Noordijk en Van der Weijde
1856:198).
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ANRI AP 1131, een brief (N 1 (185/16)) van Van der Weijde waarin de ziektestaat van de in 1860
behandelde paarden wordt aangeboden d.d. 1861.
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was Noordijk en Van der Weijde (1856:198) bovendien opgevallen dat de ziekte
zich vooral bij langdurige droogte en aan het begin van het regenseizoen
voordeed.
Miltvuur was een veel voorkomende ziekte op Java, maar werd
waarschijnlijk verscheidene keren zodanig met de veepest verward, dat de
veepest niet werd opgemerkt. Anthrax was een ziekte die regelmatig voorkwam en
niet zelden werd een groot gedeelte van de veestapel getroffen. Op Java leek het
erop dat de ziekte seizoensgebonden voorkwam en afhankelijk was van het
klimaat en de omgeving. In geheel Indonesië kwam miltvuur onder de herkauwers
vaak voor, maar in welke delen van Indonesië de ziekte zich aldoor voordeed was
in 1881 nog onbekend. Slechts enkele jaren werd de regel gehanteerd dat aan
miltvuur lijdend vee moest worden afgemaakt, maar deze regel werd in 1871 weer
ingetrokken (Driessen 1881:314-5).
Volgens Vrijburg (1921b:176) kwam in Indonesië de ziekte weinig voor.
Volgens tabel 4.2 werden er jaarlijks ook maar zeer weinig gevallen getraceerd.
Daarentegen was Driessen (1881:314) van mening dat de ziekte altijd en overal
voorkwam. De bronnen spreken elkaar tegen omdat in de negentiende en een
groot deel van de twintigste eeuw de symptomen volstrekt onduidelijk waren en
een groot deel van Java nog nooit door een veearts was bezocht. Op de website
van de OIE is te lezen dat sinds 1997 wederom gevallen van anthrax bij runderen
werden waargenomen. Data van voor 1997 zijn niet beschikbaar. Het ging jaarlijks
om enkele gevallen, maar vanaf het jaar 2000 werden als reactie op de
geconstateerde gevallen grote aantallen gevaccineerd.164 Voor anthrax bestaat
geen ‘OIE official disease-free status’.

Surra
De naam Trypanosomiasis (surra) werd gegeven aan een groep van ziekten
waaronder surra, in Indonesië veroorzaakt door de Trypanosoma evansi. Een
soort van dit parasietengeslacht was sinds 1841 al bekend, maar het werd tot
1880 voor onschadelijk gehouden. In Brits-Indië ontdekte in 1880 Griffith Evans de
Trypanosoma evansi. De parasieten worden trypanosomen genoemd om hun
borende beweging; trypanos betekent boor en soma lichaam (Schat 1903:291-2).
Op Java was het de Gouvernementsveearts Penning die de Trypanosoom voor
het eerst waarnam in 1897 in de residentie Semarang en hij publiceerde als eerste
in de Veeartsenijkundige Bladen voor Nederlandsch-Indië over surra.
De ziekte wordt overgebracht door vliegen (Hall 1977:164). Volgens
Kempski (1924:34) is de overbrenger van deze veeziekte in Indonesië de Tabanus
tropicus en Stomoxys calcitrans. De mortaliteit onder getroffen éénhoevigen is
100%. Ook muizen, katten, ratten, honden, konijnen, marmotten, apen, schapen,
geiten, herten en wilde en tamme varkens worden besmet (Penning 1904:3).
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In het jaar 2000 werden 400.000 vaccinaties uitgevoerd, in 2001 261.000, in 2002 800.000 en in
2004 200.000. http://www.oie.int/hs2/zi_pays.asp?c_pays=87&annee=2001&ord=1 (15-02-2005).
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Volgens Bakker (1930) raakte het grootste deel van de buffels en de runderen
geïnfecteerd zonder dat het werd opgemerkt. De buffels verkeerden als dragers in
goede gezondheid, maar de mortaliteit onder de zieke buffels was zeer hoog
(Penning 1903). Het paard bezweek binnen één à twee maanden aan uitputting
(mortaliteit 100%), terwijl de buffel en het rund de ziekte wel één jaar lang konden
overleven (Bakker 1930). Trypanosomen worden in de latente vorm in veel
soorten wilde en gedomesticeerde dieren gevonden.
Op Java werden in de negentiende en twintigste eeuw als gevolg van besmetting
met surra grote verliezen onder de veestapel geleden. Penning vermeldde grote
sterfte als gevolg van besmetting met surra in de residentie Banten (1886-1888 en
1893), Tegal (1886) en Cirebon (1888). Vrijburg maakt melding van een ziekte in
1898 die aan de symptomen van surra voldeed. In korte tijd stierven 500 buffels
van een stapel van 7.000 dieren (ruim 7%). De Gouvernementsveearts Schat
beschreef een grote epizoötie in de jaren 1900 en 1901 in Pasuruan, waar het
aantal sterfgevallen als gevolg van de genomen maatregelen gering bleef. Op
Midden-Java heerste een epizoötie in de jaren 20, waarbij duizenden dieren
stierven (Bakker 1930). De suikerfabrikanten meldden dat de dieren niet met
tientallen maar met honderden tegelijk stierven (Schat 1903:278).
In Indonesië werd surra vóór het jaar 1897 steeds met andere ziektes
verward omdat het ziekteverloop in de rundvee- en de buffelstapel nog onduidelijk
was. De ziekteverschijnselen bij het paard waren duidelijk terwijl het eerste
symptoom bij het rund en de buffel vaak vermoeidheid was (Penning 1903:119-30,
Penning 1904). Van Lier (1905) verwarde surra met de boosaardige kopziekte.
Beide ziektes hebben een aandoening aan het oog gemeen.
Sinds het begin van de twintigste eeuw kwamen de speculaties over de
ziekte op gang. Ten eerste werd beweerd dat met name in de gebieden waar
voedsel schaars was en er grote inspanningen van het vee werden geëist het
percentage aangetaste dieren toenam. Bijvoorbeeld ten tijde van de
suikercampagne kwam surra regelmatig voor en veel vee stierf. Mulder meldde dat
onder zijn Madurese trekrunderen in 1900 slechts enkele sterfgevallen waren
voorgekomen, terwijl veel Javaans vee was gestorven. De vraag rees of het
Madurese ras een vorm van resistentie tegen surra bezat (Schat 1903:286). Ten
tweede werd geconstateerd dat in gebieden waar het vee voornamelijk op stal
werd gevoerd, surra minder vaak in de epizoötische vorm optrad. De relatie tussen
surra en het weiden van vee werd gelegd. Er was opgemerkt dat weideplaatsen
een cruciale rol speelden bij de verspreiding van de ziekte (Penning 1903, Schat
1903:291). De dorpen die dicht bij de bossen en de bergen lagen hadden geen
last van de ziekte, terwijl de ziekte zich snel over een grote afstand verspreidde in
de dorpen die dicht bij de zee lagen. Als laatste werd regelmatig genoemd dat de
ziekte ieder jaar op hetzelfde tijdstip uitbrak. Dat enkele ziektes in de buurt van de
zee voorkwam had waarschijnlijk van doen met het feit dat daar de veedichtheid
hoger was, het klimaat vochtiger en de voedingstoestand van het vee matig.
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Van Lier (1905) was van mening dat de ziekte door een vlieg werd
overgebracht, maar hij wist nog niet welke. Het uitroken van de plekken waar de
ziekte voorkwam moest de vliegen weg houden die verantwoordelijk werden
gehouden voor het overbrengen van de ziekte, namelijk de Stomoxys calcitrans,
de gewone stekende vlieg die verwant is aan de tsétsévlieg (Glossina morsistans)
van Afrika (Schat 1903:290-2). Penning was van mening dat een grote steekvlieg
de ziekte overbracht (Penning 1904, Koningsberger 1903a, Koningsberger 1903b).
In deze onzekere periode werd de Gouvernementsveeartsen opgedragen insecten
te verzamelen die op de dieren werden gevonden zodat een grootschalig
onderzoek gestart kon worden. Een opvallende vlieg gevonden in de zendingen,
leek sterk op de vlieg die in Afrika de Nagana ziekte veroorzaakt, de tsé tsé vlieg
(Koningsberger 1903a:79).
Om de ziekte te bestrijden moest volgens Van Lier de in- en uitvoer van vee in
besmette desa’s worden verboden, het vee in een besmette desa worden
geregistreerd, het vee in donkere stallen worden gehouden, de veepasar in het
district waar het besmette dorp ligt worden verboden en moesten de gestorven
dieren meteen begraven worden (Van Lier 1905). Op stal kon door het vee te
wassen met as-water worden voorkomen, dat de dieren zouden worden gestoken
door vliegen. De verdachte vliegen, zoals de horzel Tabanus tropicus waren met
name buiten te vinden. De besmetting zou niet verder dan twee paal (drie
kilometer) reiken.
Omdat het zieke vee niet meer ingezet kon worden, was het slachten van
het besmette vee de beste oplossing zowel ter voorkoming van de verspreiding
van de ziekte als ook om de kosten te drukken. Dit was met name van belang voor
de paardenstapel, omdat de mortaliteit op 100% was gesteld. Het vlees van de
geslachte dieren mocht gegeten worden. Penning pleitte voor wettelijke
maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van de ziekte (Penning 1903).
Omdat het zoeken naar een chemisch bestrijdingsmiddel tegen surra tijd
kostte, werd geprobeerd de ziekte door middel van wetgeving onder controle te
krijgen. De eerste wet verscheen in 1912.165 De al in gebruik zijnde
bestrijdingsmethoden werden in de wet opgenomen (Bakker 1930:21). Begin jaren
20 van dezelfde eeuw kwam het eerste geneesmiddel op de markt, Bayer 205,
maar nog niet alle dieren die dit middel kregen toegediend overleefden.
De ommekeer in de strijd tegen surra kwam met de toepassing van
Naganol. Paarden die gedurende langere tijd in het jaar preventief op stal moesten
blijven staan, konden nu na inspuiting gewoon aan het werk blijven. Dit was voor
vele paardenbezitters een economische vooruitgang. Door het gebruik van
Naganol voor 200 paarden werd 15.000 gulden per jaar uitgespaard (Bakker
1930:23-4).
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In 1930 is het onderzoek zo ver gevorderd dat duidelijk is dat veel insectensoorten
de aandoening overdragen. De omgeving waarin de overdragers worden
gevonden zijn uiterst divers zoals oerbos, struikgewas, beekjes etc., waardoor de
bestrijding lastig bleef. In de jaren 50 was surra nog niet uitgeroeid. Omdat de
Trypanosoom in de latente vorm in veel soorten wilde en gedomesticeerde dieren
gevonden kan worden en omdat een groot aantal insecten betrokken is bij de
verspreiding van de ziekte, is eradicatie lastig. Het onderzoek naar een
geneesmiddel werd voortgezet (Bakker 1930, Kraneveld 1949:16, Tandjung
Adiwinata 1957).

Kwade droes
Kwade droes komt op de hele wereld bijna niet meer voor en kan goed worden
behandeld. Desalniettemin voorspelt de naam niet veel goeds. Kwade Droes is de
paardenziekte waarover de meeste gegevens beschikbaar zijn. De hoge mortaliteit
die de ziekte veroorzaakte onder de paarden en het besmettingsgevaar voor
mensen (zoönose), verklaart de grote hoeveelheid literatuur (Blancou 2003).
Kwade droes, malleus, wordt in het engels ‘glanders’ genoemd. Het is een
besmettelijke chronische ziekte, die het paard en af en toe ook de mens aantast.
Het is één van de oudste en bekendste ziektes en werd door de Grieken al
herkend. Kwade droes was een veel voorkomende ziekte in alle landen waar
paarden werden gebruikt. De ziekte wordt veroorzaakt door Actinobacillus mallei,
die in 1882 geïsoleerd werd (Malleomyces mallei). De ziekte wordt
gekarakteriseerd door knobbeltjes die zich ontwikkelen tot zweren (etterwonden) in
de luchtpijp en op de huid. Er bestaat zowel een acute als een chronische vorm
van kwade droes. Meestal verloopt de verspreiding van de ziekte via de opname
van besmet drinkwater en voedsel. Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte en de
dieren die herstellen verwerven niet voor 100% immuniteit. De ziekte verliep in
Indonesië meer chronisch dan in Europa en genezing was geen uitzondering. Op
Java werden nooit humane gevallen van malleus geconstateerd ondanks het feit
dat de ziekte regelmatig voorkwam (Kraneveld 1949:11-2).
In de jaren 40 van de negentiende eeuw werd aan de veeartsenijkundige
school van Alfort de ontdekking gedaan dat kwade droes een besmettelijke ziekte
is. In 1862-1863 werd door Saint Cyr de besmettelijkheid experimenteel
aangetoond (Blancou 2003:124). Volgens Noordijk en Van der Weijde (1856:199)
werden op Java met name de paarden in de steden en de strandplaatsen en de
geïmporteerde paarden met de ziekte besmet. In 1850 werden stalling en een
vochtige omgeving gezien als oorzaken van veel ziektes, waaronder kwade
droes.166
“Wanneer er één ziekte is, die veel verwoestingen aanricht onder den
paardenstapel, dan is het zeer zeker de kwade droes.” Aan het einde van de
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ANRI AP 1129, een rapport (N 69 (4225/16)) van de Gouvernementsveearts Van der Weijde d.d. 6
oktober 1858 aan de Gouverneur Generaal.
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negentiende eeuw kwam op alle plekken, zowel in dogcartverhuurderijen als in de
stallen van particulieren kwade droes vaak voor. Op 90% van de verhuurderijen
werd kwade droes geconstateerd. Op welke manier de kwade droes zich
verspreidde was nog onduidelijk. Zolang men niet zou overgaan tot het
systematisch afmaken van de besmette dieren, net zoals in Europa, zou de ziekte
zich steeds verder uitbreiden. Volgens ’t Hoen (1897) zouden er ongetwijfeld veel
mensen rondlopen met chronische huidziekten, die werden toegeschreven aan
syfilis en lepra, terwijl deze feitelijk op rekening van malleus moesten worden
geschreven.
Laat in de negentiende eeuw kon de ziekte door middel van de malleïne
test worden aangetoond, ondanks de onbekendheid met micro-organismen. Op
Java werd vóór 1908 malleus op grond van klinische verschijnselen
gediagnosticeerd. Alleen bij legerpaarden werd gebruik gemaakt van de malleïne
test. De aangifte van malleus werd in 1892 verplicht gesteld.167 In 1909 werden de
maatregelen strenger en de eigenaren van paarden die moesten worden
afgemaakt werden schadeloos gesteld. Ook werden de kosten van het afmaken en
begraven door de overheid betaald (De Blieck 1913).
In die tijd kwam de kwade droes nog niet op alle eilanden van de archipel voor. Als
gevolg van contact tussen de eilanden via de scheepvaart werd de kwade droes
verspreid. Op Java heeft de kwade droes veel slachtoffers geëist. Volgens de OIE
is een land kwade droesvrij, indien de ziekte minimaal twee jaar niet meer is
voorgekomen. Dit is het geval in Indonesië.168
Kennis van ziektes
In de negentiende eeuw waren de in Indonesië werkzame veeartsen opgeleid in
Europa. Een gevolg was dat de bestudering en bestrijding van veeziektes vaak op
Europese leest gestoeld waren (Driessen 1881:313, Penning 1890). Voor de
veeartsen was de woon- en werkomgeving in Indonesië nieuw, het was dan ook
belangrijk zich op de hoogte te houden van de veterinaire ontwikkelingen in landen
als Afrika en India, waar voortdurend nieuwe kennis werd opgedaan. In Indonesië
wisselden de veeartsen onderling informatie uit, hielden zichzelf op de hoogte via
het veeartsenijkundige tijdschrift en werden er veeartsenijkundige bijeenkomsten
op verschillende organisatorische niveaus georganiseerd. In Nederland was het
contact tussen de veeartsen en de ondersteunende instanties, die over een ‘up-todate’ laboratorium beschikten, een stuk eenvoudiger en gemakkelijker, alleen al
gezien de te overbruggen fysieke afstanden. Feitelijk was de BVD sinds haar
oprichting gehandicapt door een tekort aan veeartsen en een gebrek aan
onderzoeksmiddelen en communicatiemogelijkheden.
Deze handicap en de Europese achtergrond van de veeartsen maakten
het lastig de juiste diagnose te stellen. Bij de oprichting van de BVD was de
167
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onbekendheid met de tropische ziektes en de daarbij horende symptomen een
groot struikelblok. Onbekende, onontdekte, onbenoemde en onbeschreven ziektes
leidden tot grote verwarring. Door de summiere beschrijving van veeziektes was
niet met zekerheid vast te stellen welke symptomen bij welke ziekte hoorden of
welke ziekte werd bedoeld. Het was onbekend of de veepest vóór 1878 al eens
was uitgebroken en deze werd bovendien verward met anthrax, dysenterie en SH
(Wirtz 1883:505, Esser 1892:71-2, Driessen 1895). De wanorde nam toe toen
Barbone werd ontdekt (Vrijburg 1905). Surra werd wel verward met boosaardige
kopziekte of andere ziektes en boutvuur werd gediagnosticeerd zijnde SH (Van
Lier 1905, Penning 1904:1). Dat boutvuur over het hoofd werd gezien, kwam
doordat alleen dode dieren werden onderzocht. De diagnose werd gesteld aan de
hand van de beschrijving van de veehouder, die niet altijd een volledig en juist
beeld schetste.
Spijtig genoeg werd er weinig gebruik gemaakt van de kennis voorhanden
bij de Javaanse veehouders. Het duurde bijvoorbeeld lang eer de volksmening dat
surra wordt overgebracht door vliegen, werd geloofd. Pas toen een Afrikaans
rapport verscheen over de tsétsévlieg werd er waarde aan deze overtuiging
gehecht (De Does 1901). Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de
bacteriologie een academische discipline, wat leidde tot grote stappen voorwaarts
in de onderkenning van ziektes. Technologische vooruitgang en de oprichting van
het pathologisch anatomisch en bacteriologisch laboratorium te Batavia boden
zekerheid bij de detectie en het stellen van de diagnose. Dierproeven op onder
andere konijnen en cavia’s werden uitgevoerd om het ziekteverloop beter te
bestuderen en te begrijpen. Aan het begin van de twintigste eeuw kwam in de
diagnostiek verbetering, zodat rigoureuze maatregelen konden worden voorkomen
of juist worden gerechtvaardigd.
Door de verbeterde detectiemethodes en het feit dat meer op een
specifieke ziekte werd gelet onder de groep van dieren waar de ziekte het meest
voorkwam, nam het aantal ziektegevallen voor bepaalde ziektes toe; zoals tbc
waarvan in 1910 nog maar tien gevallen werden gedetecteerd terwijl eind jaren 20
het aantal was opgelopen tot 500. Zolang de wetenschap geen vooruitgang zou
boeken in detectiemethodes en bestrijdingsmiddelen werd afname van het aantal
ziektegevallen niet verwacht. Ter bestrijding van ziektes werd geopperd een I&Rsysteem in te voeren onder de melkveestapel (Numans 1923). Zo’n I&R-systeem
was natuurlijk minstens van even groot belang voor het overige vee.
Een belangrijk verschil met Nederland was het aantal veeartsen per vierkante
kilometer, dat in Indonesië ruim lager lag. Als de veeartsendichtheid in Nederland
even hoog was geweest als in Indonesië, dan hadden in 1900 de provincies
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland te samen één veearts gehad
(Schmalhausen 1902:1047, Kraneveld 1949). Op Java resulteerde het geringe
aantal veeartsen per vierkante kilometer in een lange reistijd naar de dorpen waar
de hulp van de veearts soms dringend nodig was. Het is dan ook niet verwonderlijk
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dat de veearts vaak te laat ter plaatse aankwam om ook nog maar enig levend
ziek dier aan te treffen.
Ook was in Indonesië het aantal dieren per veearts erg hoog. Bij de
oprichting van de BVD werden drie veeartsen aangesteld, wat resulteert in meer
dan 80.000 stuks grootvee per veearts. Aan het begin van de jaren 20 van de
twintigste eeuw was het gemiddelde veebestand per veearts op Java meer dan
100.000 dieren.169 Nadien groeide het aantal veeartsen sterk, maar de
kleinveestapel ook, waardoor het aantal dieren per veearts niet onder 100.000
dieren per veearts zakte.
Door het geringe aantal veeartsen per vierkante kilometer en het hoge
aantal dieren per veearts werd de kennis verworven in het veld maar langzaam
gecombineerd met de bestaande kennis. Door de lage bezettingsgraad van de
BVD werden de frequentie en het geografisch voorkomen van ziektes zeer slecht
tot niet in kaart gebracht. Hierdoor werd de zoektocht naar factoren die bijdroegen
aan een uitbraak verlengd. Een goed voorbeeld is miltvuur. In 1880 was het nog
onbekend waar anthrax met enige regelmaat onder de herkauwers optrad, hoewel
de eerste melding uit 1824 dateert en de ziekte toen voornamelijk onder de buffels
werd geconstateerd (Driessen 1895:8).
Factoren zoals klimatologische verschillen, de afstand waarover het vee
werd vervoerd en de manier waarop het vee werd verplaatst werden nauwelijks in
aanmerking genomen. In het negentiende eeuws Indonesië waren de veestromen
minder groot dan in Nederland. Bovendien was de onderlinge afstand tussen de
dorpen en het areaal land per vee-eenheid voldoende, waardoor ziektes zich
minder snel konden verspreiden. In Nederland waren voornamelijk de
veedichtheid en -verplaatsing aanleiding tot ernstige uitbraken, maar door goede
communicatie kon snel en efficiënt worden gehandeld.
Omdat de communicatie tussen veehouders en veeartsen langzaam en
moeizaam verliep, maakte de bevolking veel gebruik van de oude Javaanse
geneeswijzen. De Javaanse bevolking had voor iedere ziekte minstens één
inheemse naam en veel veebezitters wisten doorgaans met welke ziekte het vee
besmet was. In de afdeling Lebak (residentie Banten) bestreden de veehouders
MKZ met het middel ‘air asam’, een aftreksel van de tamarindevrucht. Een
mengsel van de tamarindevrucht met keukenzout werd op de besmette plaatsen
aangebracht en inwendig toegediend (Fischer 1892:192).
Een diagnose stellen was lastig, omdat in veel gevallen de veearts als ‘mostaard
na de ham’ kwam en ‘de ziekte [al] was verdwenen met de veestapel’ (Driessen
1881:318-9, Fischer 1895:153, Van Lier 1905:239, Sohns 1914:254). De diagnose
werd achteraf gesteld, grotendeels gebaseerd op getuigenissen van de
veehouders. De veehouder was gereserveerd in zijn opheldering, omdat hij
gestraft kon worden indien hij te lang had gewacht terwijl hij wist dat hij te doen
169

In 1853 waren er nog geen ‘nauwkeurige’ opgaven van het kleinvee.
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had met een dodelijke en/of besmettelijke ziekte. Dit leidde regelmatig tot
verkeerde diagnoses (Sohns 1914:257). En zelfs al had de veearts het geluk een
ziek dier te kunnen onderzoeken, dan nog was hij vaak niet in staat de juiste
diagnose te stellen door gebrek aan zowel kennis als middelen.
De veehouder maakte vaak een bewuste keuze een ziekte niet te melden,
omdat in het geval van besmettelijke ziektes het in zijn eigen belang was de ziekte
zo lang mogelijk geheim te houden. Op die manier kon de veehouder zijn
besmette dieren nog verkopen, slachten en consumeren. De kans was groot dat
hij bij melding zijn zorgvuldig opgebouwde kapitaal, het vee, zou verliezen (Van
Eecke 1895). Indien een veeziekte niet besmettelijk was, maar uiteindelijk wel tot
de dood leidde, werd de hulp van een veearts meestal niet ingeroepen. Zodoende
kwam het grootste gedeelte van de ziektes niet onder de aandacht van de
veeartsen.
Door de gebrekkige mankracht bij de veterinaire dienst werd het toezicht op de
naleving van de wet praktisch onmogelijk. De regelgeving werd niet strikt
nageleefd en trof daardoor geen doel, zoals bijvoorbeeld bij uitbraken van MKZ.
Gevolg daarvan was, dat de veehouder zich niets aantrok van de beperkende
verplaatsingsmogelijkheden wanneer bijvoorbeeld MKZ was uitgebroken. Door het
tekort aan mankracht was het onmogelijk de naleving van de wet te controleren,
met als gevolg dat niet hard werd opgetreden tegen overtreders, omdat het
willekeurig aanpakken van overtreders het prestige van de BVD-ambtenaren
schaadde (Jeronimus 1917). Deze weifelachtige houding ten aanzien van de BVD
gold niet alleen voor Indonesië; de MKZ-maatregelen sinds 1867 troffen
wereldwijd geen doel. De maatregelen zouden juist de duur van de epidemie
verlengen en de schade verhogen (Breedveld 1902:245-8).
Omdat de individuele schade bij een uitbraak van MKZ beperkt is, was het
lastig de medewerking van de veehouder te winnen om de regels na te komen.
Juist door de regels na te leven ondervond de veehouder vaak schade. Wanneer
de overheid de veeziekte efficiënt wilde bestrijden was het noodzakelijk dat zij het
(algemeen) belang verbonden aan het naleven van de regels aantoonde. Het
probleem was dat het individueel belang om de regels na te leven beperkt was.
Zelfs de veeartsen hadden soms moeite om het nut van de getroffen maatregelen
in te zien:
“Doch nog vreemder zijn de eischen, welke de wetgever heeft
gesteld omtrent de desinfectie van de kralen of stallen, waar ziek
of verdacht vee heeft vertoefd. Wanneer werkelijk de kralen en
stallen, voor zoover deze uit bamboe en atap of alang-alang
bestaan en alle andere zaken, die niet voor ontsmetting vatbaar
zijn, na elke enzoötie waren verbrand, dan waren geheele dessa’s
herhaaldelijk in rook en vlammen opgegaan” (Jeronimus 1917:20).
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De grote verwarring bij het stellen van de diagnose veroorzaakte
moeilijkheden bij het nemen van de goede maatregelen. Voor verschillende
ziektes golden soms dezelfde maatregelen. In het geval van ziektes met een
dodelijke afloop werden de getroffen dorpen/ gebieden afgesloten en gold een
verbod op het vervoer van vee uit de streek. Er werd namelijk gedacht, dat de
veeverplaatsing leidde tot besmetting van de onaangetaste gebieden. Maar soms
verplaatste de ziekte zich juist in de richting tegenovergesteld aan de
veeverplaatsingen en de wind- en waterstromingen. Bovendien was het onbekend
of de afsluiting van een gebied er wel de oorzaak van was dat een ziekte uit het
gebied verdween (Fischer 1895:161).
Na de Tweede Wereldoorlog nam het veeziektebeleid een wending. Omdat
verwacht werd dat door de economische groei de vleesconsumptie zou stijgen,
werd er meer nadruk gelegd op het voorkomen en uitroeien van ziektes. Dit was
inmiddels mogelijk geworden door de toegenomen kennis omtrent veeziektes en
de ontdekking van penicilline en de daarop volgende mogelijkheden zoals
vaccinatie en de behandeling van zieke dieren. Indonesië wilde zichzelf voorzien
van een stijgende productie om aan de vraag naar dierlijke eiwitten te kunnen
voldoen en in het gunstigste geval zelfs te kunnen exporteren. Een betere
ziektebestrijding zou automatisch bijdragen aan een hogere productie.
Inmiddels waren voor een groot aantal ziektes vaccinaties ontwikkeld.
Naast vaccinatie werd de radicale eradicatie van de productie- en
handelsremmende ziektes als mogelijkheid tot een stijgende dierlijke productie
gezien. Eind jaren 70 werd in samenwerking met Australië een MKZeradicatieprogramma opgesteld. Een project vanuit de FAO financierde het
opzetten van twee ‘Disease Investigation Centres’, één op Sulawesi en één op
Bali. In samenwerking met Japan werd een kippenziekteinventarisatie gestart,
zodat kippenziektes beter in de hand gehouden konden worden. Bovendien
zouden er twintig extra diagnostische laboratoria worden opgericht (Laporan
1976).
Het besef dat eradicatie van bepaalde ziektes ook voor de individuele boer
van belang kan zijn werd groter, toen de specialisatie in melk en vlees op gang
kwam. De veehouder kwam in direct contact met de markt, waar hij afhankelijk
werd van de marktprijzen. Vleesdieren en melkproducten moesten worden
verkocht, oftewel, de economische waarde van het melkvee hing af van de
melkgift en de waarde van het vleesvee was hoger dan de slachtwaarde van de
reguliere veestapel. Wanneer een dier ziek wordt vermindert de melkgift en
vermagert het vee.
Helaas bleef ook na de oorlog het personeelstekort onopgelost, zowel in het veld
als op de onderzoeksstations, terwijl de veedichtheid en de -verplaatsing alleen
maar toenamen. Het ondersteunend personeel werd op zeven (privé) SNAKMA
(de middelbare veeteeltschool) opgeleid, maar dat was onvoldoende om het tekort
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in het hoog opgeleid personeel aan te vullen. Het aantal stations waarin
fundamenteel onderzoek werd verricht steeg, evenals het aantal laboratoria waar
vaccins konden worden geproduceerd. Door een betere infrastructuur werd de
communicatie verbeterd en door de oprichting van goede labs kon en werd er
sneller gehandeld. De totaalsituatie was over het algemeen wel verbeterd.
Case studies
In deze paragraaf worden twee case studies gepresenteerd om de moeilijkheden
die bestonden bij de detectie en bestrijding van de veeziektes te verduidelijken. De
eerste casestudie betreft de veepestuitbraak op West-Java van 1878. Deze
epidemie maakte zeer veel slachtoffers en kostte de regering enorm veel geld. De
veepestuitbraak was voorafgegaan door uitbraken in heel Europa, waar naar
schatting tussen 1711 en 1769 meer dan 200 miljoen runderen waren bezweken
(Blancou 2003:179).170 De tweede case studie behandelt de eradicatie van MKZ
eind jaren 70 van de twintigste eeuw. MKZ leidt nog steeds in veel landen over de
hele wereld tot grote economische schade. Het verschil tussen de veepestuitbraak
in de negentiende eeuw en de eradicatie van MKZ in de twintigste eeuw laat zien
dat ondanks het verschil in mortaliteit tussen deze twee ziektes de invloed van
beide voor het individuele en het algemene belang groot is.

De veepest
De eerste uitbraak van de veepest op Java die werd beschreven dateert mogelijk
uit 1620-1632 en was wellicht ook de eerste keer dat een uitbraak van de veepest
in Indonesië überhaupt werd beschreven. Volgens Driessen duidden de meeste
aanwijzingen in de bron op een uitbraak van de veepest en niet bijvoorbeeld
anthrax of SH. Valentijn schreef over het leger van de Sultan van Mataram, die
Batavia belegerde en ontdekte dat een groot aantal buffels stierf, waardoor het
geschut niet verder vervoerd kon worden (Driessen 1895).
In 1836-1837 zou in Japara de veepest hebben geheerst en tussen 1853
en 1879 in de residentie Rembang in afwisselende heftigheid waarbij buffels,
runderen en geiten bij honderden bezweken. In 1865 woedde de eerst voor
miltvuur gehouden veepest op de westkust van Sumatra in Palembang en op Java
in Tegal, Surabaya, Solo en de Preanger Regentschappen. In Madiun brak in
1875 de veepest uit. Het eiland Bawean voor de kust van Madura verloor in 1858
éénderde van de veestapel door een epidemie en in 1873 stierven 4.000 buffels
op het eiland Kangean. De regering besteedde 40.000 gulden om het volk van
nieuw vee te voorzien (Driessen 1895:8-12). Volgens Wirtz (1883) had de uitbraak
van 1865 geen diepe indruk gemaakt op de bevolking, daar de herinnering niet
lang was blijven hangen. Het is ook mogelijk dat de vervagende herinneringen juist
betekenen dat zulke epidemieën regelmatig voorvielen en dus voor de bevolking
heel gewoon waren.
170

Ter vergelijking; in 1996 bedroeg de rundveepopulatie van Nederland drie miljoen.
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In de negentiende eeuw heerste in Europa de veepest in de jaren 60.
Nederland werd getroffen in juni 1865. In anderhalf jaar tijd zijn 78.138 runderen
gestorven en werden er 37.221 dieren afgemaakt. Dit was ruim een kwart van de
grootveestapel in de besmette gebieden (Bieleman 1992:291; Van der Kemp
1885:139). In Azië leek het wel of er een pandemie was uitgebroken; in 1860
werden Hong Kong en Siam besmet, in 1864 Calcutta en omstreken, in 1868 de
Andamaneilanden, in 1872 Shanghai en Japan, in 1874 Singapore en in 1875
weer Shanghai (Wirtz 1883:504).
Een epidemie waarvan stellig werd beweerd dat het de veepest betrof, heerste in
1879 op West-Java. Voordat de veepest op Java uitbrak was zij ook al
geconstateerd op Borneo’s Wester-afdeling, in Singapore en Aceh (Van der Kemp
1885:146). Het begon in december 1878 toen een twaalftal buffels bezweek aan
een nog niet benoemde ziekte op een Particulier Land, Tjinèrè, in Buitenzorg.171
Op 10 januari 1879 openbaarde zich dezelfde ziekte op het naburige land,
Simplicitas (afdeling Meester Cornelis). Deze keer werd door twee
gouvernementsveeartsen veepest gediagnosticeerd. Op 15 januari bleek dat de
veepest zich over heel Batavia had verspreid met een grote besmettingshaard in
het district Parung waar ongeveer 30.000 karbouwen en een paar duizend koeien
werden geweid (Van der Kemp 1885:188-9).
Door tekorten aan munitie, ruw carboolzuur en personeel om de veepest
mogelijk onder controle te krijgen breidde de veepest zich naar het westen richting
Banten uit. Bij de aanvang van het jaar 1880 was geheel Banten in de ban van de
veepest. De veepest nam een tweede route vanuit Meester Cornelis en Bekasi
richting het noorden. In december 1879 was de veepest reeds waargenomen in
Krawang en in mei 1880 was bijna geheel Krawang, de afdelingen Cianjur en
Sukabumi, besmet, waarna de pest zich uitbreidde naar Cirebon. Heel West-Java,
een gebied groter dan Nederland, werd besmet verklaard!
In juni 1879 werd gevreesd voor een volksramp. Als de veepest kans zag zich uit
te breiden via Midden- naar Oost-Java werd gevreesd voor een hongersnood en
ruïnering van de landbouwindustrie. Het was moeilijk de juiste maatregelen te
nemen, omdat in 1879 de aard en de manier van besmetting met de veepest nog
onbekend waren. Alles werd in het werk gesteld om uitbreiding naar de andere
provincies te voorkomen. Er werd hulp van deskundigen uit Nederland gevraagd,
maar die kwam nooit. Zelfs voordat de veepest uitbrak in Indonesië werd
voorgesteld een korps ‘inlandsche veeartsen’ te formeren als uitbreiding van het
veeartsenijkundig personeel, maar ook van deze grondige reorganisatie binnen de
veeartsenijkundige dienst kwam niets terecht (Van der Kemp 1885:140-4).
171

Particuliere Landerijen zijn stukken land op Java die door de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) en later door het Gouvernement werden afgestaan. Op deze wijze raakten grote stukken grond
in handen van particulieren. De eigenaar van het land had het recht op herendiensten
(arbeidsdiensten) van de mannelijke opgezetenen tussen 14 en 50 jaar. Bovendien moesten de
opgezetenen een deel van hun oogst aan de landeigenaar afstaan (Van Rhee 1991:974).
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Personeel bleek bij de veepestuitbraak dringend nodig voor de bewaking van de
opgerichte paggers, het graven van kuilen, het bewerken van het land en het
verzorgen van de gekraalde dieren.172
Omdat er zo weinig bekend was over het mechanisme van besmetting met
de veepest werden kostbare paggers geplaatst, hoewel werd getwijfeld aan het
nut hiervan.173 De paggers werden met zekere regelmaat verschoven indien de
veepest toch weer aan de pestvrije kant van de pagger werd waargenomen. De
paggers werden bewaakt tegen mensen die van de besmette kant naar de
onbesmette kant wilden reizen door militairen en betaalde dienstplichtigen. Omdat
de BVD kampte met een tekort aan personeel, werd het werk van de militairen en
de dienstplichtigen nauwelijks gecontroleerd. Tevens werd er aan de kust van
West-Java, met name bij Jakarta, gepatrouilleerd door de marine ter voorkoming
van in- dan wel uitvoer van (besmet) vee via de zeeroutes. Een tweede belangrijke
maatregel was het afmaken van de zieke dieren en tot op een bepaalde
vastgestelde afstand van de kraal ook het (nog) gezonde vee. Dit in naleving van
het besluit van 1869 bij Staatsblad No 122, gebaseerd op de Nederlandse wet van
19 april 1867 die in Nederland op 28 juli 1870 werd vervangen. De wet van 1869
werd daarentegen in Indonesië niet vervangen (Driessen 1881:309, Van der Kemp
1885:265-89).174

Tabel 4.3. De gevolgen van de veepest in Krawang in de periode 1879-1883.
% overgebleven
Aantal voor uitbraak
% afgemaakt dieren
% gestorven dieren
dieren
aanwezige dieren
Buffels
Runderen Buffels
Runderen Buffels
Runderen Buffels
Runderen
94.297
5.674
38,6
51,7
29,8
23,1
31,6
25,4
Bron: Meeng 1883.

De gevolgen van de veepest waren enorm. De geldelijke uitgaven waren kolossaal
en de verwoestingen onder de veestapel gigantisch. In Krawang was 70% van de
buffelstapel en 75% van de rundveestapel gestorven of afgemaakt (tabel 4.3). De
veepest had zich op verscheidene plaatsen een aantal keer laten zien, maar de
gebieden onder dreiging van besmetting en de gebieden die besmet werden
verschilden steevast. In de afdeling Sukabumi waren van 19 maart 1879 tot en met
14 oktober 1881 5.285 dieren gestorven aan de gevolgen van besmetting of
afgemaakt, waarbij in totaal 43.599,05 gulden onteigeningskosten werden
betaald.175 De dieren die onder de wetgeving vielen waren runderen, buffels,
schapen, varkens, bokken en geiten. Het bedrag der schadeloosstelling werd
bepaald door een commissie bestaande uit het hoofd van het district, het hoofd
van de kampong en een Europese ambtenaar of beambte. Hierbij gold dat een
172

Een pagger is een afscheiding tussen twee stukken land gemaakt van bamboe. In dit geval was het
een afscheiding tussen het besmette en het niet besmette gebied.
173
Er werd getwijfeld over het nut, omdat nog werd gespeculeerd over de rol van insecten, vogels,
luchtstromingen, goederen, personen, bodemgesteldheid, regenval en voer.
174
o
Nederlands Staatsblad N 131 1870.
175
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door ziekte aangetast dier minder waard was als een dier dat nog gezond was of
leek (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1869 No 122).
Niet alleen was er dierenleed, maar ook de landbouw, de handel, de nijverheid en
het openbaar vervoer hadden enorm te lijden. Doordat veel werkdieren wegvielen
en verplaatsing van het vee verboden was, werd het ploegen van de velden en de
afvoer van de producten belemmerd. In de residentie Batavia vond als gevolg van
de veepest de gedwongen verkoop van Europese ondernemingen plaats. Ook
speelden zich onder de Indonesische bevolking drama’s af. Boeren moesten
gezonde dieren laten afmaken en kregen maar een deel vergoed. Ook waren er
veehouders die niet meer in de veevoerbehoefte van hun vee konden voorzien,
omdat het vee verplicht op stal moest blijven staan. Hierdoor kwijnde het vee weg
en stierf uiteindelijk zonder dat de veehouders daar een vergoeding voor
ontvingen. De gevolgen waren desastreuzer dan in Nederland, waar (maar) een
kwart van de stapel was weggevaagd. Daar staat tegenover dat de veterinaire
dienst er wel in is geslaagd de veepest op de grens met Midden-Java te stoppen.
De veepest hield lang aan. In mei 1883 brak de veepest opnieuw uit in de
residentie Batavia, door invoer van een kudde uit Banyumas. De kudde werd
onderweg in Klari besmet, waar de veepest in een milde en daardoor
onopgemerkte vorm heerste. Wederom werd het transporteren van vee in de vijf
residenties van West-Java verboden.176 In de residentie Banten werden vanaf april
1890 tot en met 31 maart 1891 13.820 dieren aangetast, waarvan bijna 93% stierf.
Banten werd in 1889 nogmaals door de veepest getroffen, waarbij ruim 20.000
dieren stierven (Penning 1892:41, Driessen 1895:17). Op veel meer plekken op
West-Java deden zich meer of minder ernstige uitbraken van veepest voor. In
1884 vervolgde de veepest haar weg naar Sumatra (Van der Kemp 1885:193).177
“Besluiten wij dit deel van ons opstel met de herinnering, dat
blijkens het Koloniaal Verslag over 1884, de bestrijding van de
veepest in West Java bij het einde van 1883 blijkt gekost te
hebben ƒ 14.039.483. En dan te bedenken, dat al die kosten
eigenlijk slechts gestrekt hebben om onberekenbare ellende te
verbreiden! ’t Is verschrikkelijk!”
Nadat uiteindelijk in 1883 duidelijk was geworden dat de schade enorm was maar
het grootste leed geleden, rees uiteraard de vraag of de gevolgde weg ter
voorkoming en uitbreiding van de veepest de juiste was geweest. Ondanks het feit
dat de maatregelen volgens sommigen niet vruchteloos waren gebleven, had de
176
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Gouvernement Besluit van 25 mei 1883 N 25.
In 1887 verscheen de veepest in Palembang, april 1887 in Zuid-Oost afdeling van Borneo, van juni
tot en met oktober 1887 heerste de veepest in Pontianak, Montrado en Batavia, in december 1887
werd een Siamees koppel slachtvee en in april van 1888 een kudde Siamees vee in Tanjung Priok
besmet aangetroffen en in 1888 maakte de veepest in Batavia nog eens 7.994 slachtoffers (Penning
1892:41-1).
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uitbraak van 1865 in Nederland geleid tot aanpassingen in de wetgeving, waarin
het systematisch uitroeien van de veepest werd vastgelegd.178 In Indonesië werd
een wet aangenomen die in Nederland werd herzien. De uitvoering van deze wet
was problematisch, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van de plek waar aan een
besmettelijke veeziekte gestorven of afgemaakte dieren begraven en verbrand
dienden te worden. De wet berustte op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen
in Nederland. De woorden van Van Delden (in Van der Kemp 1885:354) zeggen
genoeg: “Welk beeld heeft zich, in ’s hemels naam, de ontwerper wel voorgesteld
van een Javaansch dorp?” Een ander voorbeeld is dat in Indonesië de
burgerbevolking werd gecontroleerd of zij zich ontsmetten bij verplaatsing, terwijl
gecommitteerden zich daar niets van aantrokken (Driessen 1881:309, Van der
Kemp 1885:265-89).179 Penning was van mening dat de ziekte zonder het
stelselmatig afmaken van vee bedwongen kon worden, aangezien verspreiding
van de ziekte voornamelijk in de hand werd gewerkt door gecommitteerden die
niet onder voldoende toezicht stonden als gevolg van gebrek aan verantwoordelijk
personeel. Omdat het gebrek aan personeel in Nederland niet speelde, was dit
probleem daar geen punt van discussie (Penning 1892:29, Meeng 1883, Van der
Kemp 1885).
Een belangrijke conclusie na de in Europa gevoerde discussie ten aanzien
van de wetgeving was, dat het stelsel van afmaken effectief kan zijn indien tijdig
werd gehandeld, maar niet in die gevallen waar het getroffen gebied zo groot was
als West-Java. In 1799 werd in Nederland door het uitbreken van de veepest
hardhandig ondervonden dat een slap optreden van de regering kon leiden tot een
noodlottige situatie. Toen in Nederland in 1799 een wet uit het buitenland was
overgenomen ‘tot voorkoming en afwending van de veepest’ trad de regering met
succes met harde hand op. Het besmette gebied werd afgesloten, waardoor afvoer
van vee onmogelijk werd. Zo bleef de uitbraak beperkt en stierven slechts 300
dieren. Om met harde hand de veepest in goede banen te kunnen leiden, werd op
Java slechts één persoon verantwoordelijk gesteld. Echter, in de tijd dat de
veepest in Indonesië heerste vonden regelmatig en haastig aanpassingen en
uitbreidingen in de wetgeving plaats, waardoor het mogelijk lastig kan zijn geweest
al de nieuwe regels in de praktijk toe te passen en dus de het nut en de effectiviteit
verloren gingen.180
178
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De wet van 19 april 1867 werd immers vervangen op 28 juli 1870 Nederlands Staatsblad N 131.
Gecommitteerden waren personen die speciaal door de overheid in dienst waren genomen om
toezicht te houden dat de regelgeving werd nageleefd.
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In het midden van de negentiende eeuw bestond verwarring tussen de veepest en
miltvuur, na de ontdekking van Septichaemia haemorrhagica was bij enkelen de
vraag gerezen of de veepest in Indonesië eigenlijk wel voorkwam. In deze tijd was
door microscopisch onderzoek SH ontdekt, maar omdat veepest wordt
veroorzaakt door een virus (toen nog onbekend) kon microscopisch onderzoek
geen uitsluitsel geven. Wel werden vaak in dieren die aan veepest leden SH
bacteriën gevonden. Deze bacterie vond een gemakkelijk slachtoffer in een dier
dat al ziek was.
Volgens Proehner-Fulda (1902:126) kon de ziekte zich nabij rivieren
stroomopwaarts uitbreiden. In 1900 werd verondersteld dat de veepest een
luchtinfectieziekte was en dat de smetstof van deze ziekte niet alleen werd
gevonden in de excretie- en secretieproducten van de zieke dieren, maar ook in de
‘uitademingslucht’. Ook werden de langdurige regens van de voorgaande jaren
afgewisseld met een lange droge periode in verband gebracht met het uitbreken
van de veepest (Driessen 1895:21-6, Van der Kemp 1885:289, Penning 1892:30).
Een vraag die de veeartsen bezighield was of de veepest een inheemse
ziekte op Java was of dat de ziekte was ingevoerd door besmet vee. Er werd
gedacht dat de oplossing van dit vraagstuk zou kunnen bijdragen aan een
effectieve bestrijding van de ziekte. Volgens Wirtz (1883) was er geen twijfel
mogelijk over het feit dat de veepest of via Aceh (uitgebroken in 1878) of via
Malakka naar Java was gebracht. Schepen afkomstig van het vasteland van Azië
met slachtvee aan boord kwamen regelmatig West-Java binnen, terwijl Oost- en
Midden-Java hun slachtvee voornamelijk uit Bali en Madura betrokken. Aangezien
de incubatietijd van de veepest wel tot zeven dagen kon duren en de schepen in
36 uur van Singapore naar Batavia voeren, kon de veepest ongezien aan land
worden gebracht, zoals in 1887 en 1888 was gebeurd. Als de veepest nog aan
boord werd ontdekt dan werd al het vee afgemaakt en op zee geloosd (Penning
1892:35-7).
Tegenover de gedachte van Wirtz stond het denkbeeld dat de veepest
inheems was. Echter: wanneer is een ziekte inheems oftewel: hoeveel jaar moest
een ziekte in een land voorkomen voordat deze inheems werd verklaard (Brilman
in Van der Kemp 1885:291, Driessen 1895:25). Indien de ziekte als inheems
moest worden beschouwd, was de teleurstelling en de verontwaardiging over de
omgang met de veepest zelfs nog groter:
“Waarlijk, indien dat nu wezenlijk een feit is, dan moet zulk eene
erkenning wel allertreurigste gedachten opwekken. Want juist het
hardnekkig geloof, dat men in Indië met iets nieuws te doen had,
leidde tot de overweging, dat men daartegen ook buitengewone
maatregelen moest nemen” (Van der Kemp 1885).

MKZ
De eerst uitbraak van MKZ die werd beschreven, dateert uit september 1887 en
werd geconstateerd op Oost-Java. Negentien jaar later werd ook op Madura MKZ
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waargenomen. Sinds 1887 was de ziekte endemisch op Oost-Java en verspreidde
zich over de rest van Java en de andere eilanden, zoals Sumatra (1892), Sulawesi
(1902), Kalimantan (1906) en Bali (1962) (Foot 1980:25, Soehadji et al. 1993:64).
MKZ waaide in vlagen over de verschillende eilanden waarbij vaak geen
enkele residentie werd ontzien. Politionele maatregelen zoals vervoersverboden
konden de verspreiding van MKZ niet stoppen, terwijl natuurlijke barrières dit soms
wel bleken te kunnen. Meestal was het onbekend waar de ziekte vandaan kwam.
Besmetting via direct contact leek uitgesloten. Er werd gesuggereerd dat de ziekte
sprongsgewijs via de lucht werd overgedragen en dus moest het een
luchtinfectieziekte zijn. Het virus zou niet overgedragen kunnen worden via droge
lucht, omdat uit proeven was gebleken dat de smetstof na indrogen inactief werd.
Soms dook de ziekte binnen één jaar twee maal op, soms waren de tussenpozen
tussen twee uitbraken langer. Het was opgevallen dat minder dieren werden
aangetast indien de ziekte na de eerste uitbraak snel weer op dook (ProehnerFulda 1902:127). Bosma (1892) vermoedde dat de immuniteitsduur enige jaren
besloeg.
Omdat de ziekte zeer infectieus is en zich snel uitbreidt werd het bij de
ontdekking van MKZ verboden om vee uit de besmette residenties te voeren. Deze
maatregel bleek onvoldoende. Het ‘overwaaien’ van MKZ werd met recht een
ramp genoemd. Als MKZ gedurende de suikercampagne uitbrak, veroorzaakte dit
moeilijkheden in het suikertransport, omdat regelmatig transportdieren uit andere
residenties nodig waren. Veel dieren op Java bezweken aan MKZ omdat hen niet
altijd rust gegund kon worden ten tijde van ziekte (Sanders 1910:101).
Ondanks de veelvuldige uitbraken van MKZ werd de ziekte nauwelijks
onderzocht. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de mortaliteit onder het
vee laag was, hoewel de economische schade flink kon oplopen. In 1900 was niet
alleen in Indonesië duidelijk geworden dat voornamelijk de kleine veehandelaren
schade leden. De maatregelen die sinds 1867 in Europa ter preventie van MKZ
werden genomen, hadden weinig effect. Er werd zelfs beweerd dat door de
genomen maatregelen de duur van een ziekte en daardoor de schade werden
verlengd respectievelijk verhoogd, zodat zij in veel districten voortdurend
aanwezig bleef. De schade uitgedrukt in cijfers was in Indonesië nog onbekend
(Breedveld 1902:245-8).
In de eerste helft van de twintigste eeuw varieerde het aantal (geregistreerde)
gevallen van 10.000 tot 70.000 per jaar. De besmetting onder de rundveestapel
was het hoogst en varieerde in vergelijking tot de buffel van 1:2,1 (1933) tot 1:4,4
(1936). Jaarlijks werd slechts een gering aantal geiten, schapen en varkens
besmet, wat wellicht verband het hield met het feit dat MKZ bij kleinvee lastiger
was waar te nemen. MKZ kwam niet in een specifiek gebied op Java voor en
daarom werd gedacht dat de infectie in een gebied samenhing met de inzet van
het vee voor transportdoeleinden voor bijvoorbeeld de suiker- en de
koffiecampagne of de ploegtijd.
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Wonderbaarlijk was dat ondanks de regelgeving het aantal besmette
dieren niet scheen toe- of af te nemen. Dit kwam doordat de regelgeving niet werd
nageleefd. De veehouder ondervond op zich weinig schade als gevolg van MKZ
en zag daarom geen baat bij het naleven van de wet.181 Dieren die besmet waren
met MKZ of afkomstig uit een gebied waar MKZ heerste, verplaatsen zich als
gewoonlijk. Net als bij de uitbraak van de veepest gold ook bij uitbraken van MKZ
dat niet hard werd opgetreden tegen overtreders, omdat het willekeurig aanpakken
van overtreders het prestige van de BVD-ambtenaren schaadde. Het was
onmogelijk met een tekort aan politiemacht de wet te controleren (Jeronimus
1917). Het voornaamste probleem van het Gouvernement was dat de noodzaak
van de bestrijding van MKZ in het algemeen belang niet kon worden aangetoond.
In 1930 werd het eerste MKZ-vaccin geïntroduceerd. Er werd gebruik gemaakt van
ringvaccinatie. De positief geteste dieren werden afgemaakt om de verspreiding
van MKZ te voorkomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd door gebrek aan
veeartsen weinig onderzoek naar MKZ gedaan, met als gevolg dat in sommige
gebieden MKZ wederom endemisch werd. MKZ was vooral een probleem voor die
landen in Azië die de melk- en vleessector wilden ontwikkelen. Dit gold ook voor
Indonesië. Als gevolg van MKZ nam de export van dierlijke producten van
Indonesië naar Singapore af en daalden de melkproductie en het aantal
ploegdieren. De reactie was de opening van het Instituut voor Mond- en Klauwzeer
Wonocolo in 1959 in Surabaya. Vanaf 1962 werd de ziekte lokaal bestreden
waarvoor gelden van de provincie werden ontvangen. In deze periode vond om
sociaal-economische redenen geen ‘stamping out’ plaats (Foot 1980:25,
Charutamra 1980, Soehadji et al. 1993). De schade als gevolg van MKZ werd in
1967 op het aanzienlijke bedrag van 9 miljard Rupiah geschat.
In 1962 en 1973 brak MKZ op Zuid-Sulawesi en Bali uit, in 1967 en 1971
op Noord-Sumatra en in 1973 op West-Java. In 1974 verzorgde het ‘Directorate
General of Livestock Services’ in samenwerking met Australië een nationaal
eradicatieprogramma, dat voornamelijk uit de verhoging van de productie van het
vaccin bestond. De benodigde middelen werden door Australië verstrekt. In 1974
werden 15.455 dieren met MKZ besmet, waarvan de meeste gevallen zich op Bali
voordeden. De overige besmettingen bevonden zich op Java. In Oost-Kalimantan
werden slechts 277 gevallen gerapporteerd.
In hetzelfde jaar, 1974, werd Indonesië in drie zones verdeeld, namelijk de
geïnfecteerde, de verdachte en de vrije zone. Java, Bali en Zuidwest Sulawesi
behoorde tot de geïnfecteerde zone. Per zone werd een plan opgesteld. In de
geïnfecteerde zone ging in 1975 een massale vaccinatie van start, van al het vee
in de geïnfecteerde gebieden, om te voorkomen dat de ziekte wederom zou
opduiken. Om de geïnfecteerde gebieden heen werd de vaccinatie over een
grotere tijdschaal uitgespreid.182 Tussen 1974 en 1978 werd op Java 85% van de
181
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In 1912 waren de maatregelen ter bestrijding van MKZ vastgelegd in het Staatsblad 1912 N 435.
Varkens werden alleen in de geïnfecteerde gebieden gevaccineerd en geiten en schapen vrijwillig.
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veestapel gevaccineerd. In 1978 werden Bali en Madura MKZ-vrij verklaard. Net
op het moment dat ook Java vrij zou worden verklaard, in 1983, brak op de grens
tussen Midden- en Oost-Java MKZ uit en werden bijna 15.000 dieren geïnfecteerd.
Uiteindelijk vond op Java de laatste vaccinatie in 1985 plaats, waarop Java in
1986 MKZ-vrij werd verklaard (Laporan 1976:61-2, 99; Foot 1980, Soehadji et al.
1993:65).

DISCUSSIE
In dit hoofdstuk werd aannemelijk gemaakt dat (sommige) graslanden die op Java
voorkwamen een natuurlijke oorsprong hadden. De randvoorwaarden voor het
bestaan (of ontstaan) van de savanne waren voornamelijk op Oost-Java
aanwezig. In 1850 waren op Java al savannes te vinden. De veebewegingen en activiteiten op de open vlaktes resulteerden in de instandhouding hiervan.
Op Java varieerde de groep grazers van neushoorn tot rund, een mix van
wilde en (semi-) gedomesticeerde dieren. In de loop van de tijd werd de rol van de
wilde grazers voor een deel overgenomen en aangevuld door de
landbouwhuisdieren en het vuur aangestoken door de mens. Door een
toenemende druk op het land als gevolg van het uitbreidende landbouwareaal,
verdween het grootste deel van de savanneachtige gebieden. In feite slonk
hierdoor de biodiversiteit op Java. Niet het vee was de oorzaak, maar de
landbouwactiviteiten. De open arealen op Java waarvan werd beweerd dat zij door
menselijke hand waren gemaakt, verdwenen juist door het menselijke toedoen.
Door de afname van het areaal land dat niet in gebruik werd genomen door de
landbouw zoals bossen, graslanden en weidevelden, werden steeds meer dieren
op stal gezet. Toen het vee zijn eigen voer zocht, werd er nauwelijks aandacht
geschonken aan het veevoervraagstuk, hoewel er enige veeartsen waren die
waarschuwden voor het veevoertekort dat in de toekomst zou toenemen. Veelal
bleef het bij de opmerking dat er voornamelijk tijdens de droge periode
onvoldoende veevoer beschikbaar was.
Ook de veehouder besteedde weinig aandacht aan deze kwestie. Zolang
de situatie voor de veehouder niet leidde tot het verlies van zijn kapitaal en zolang
de vleesaanzet of de melkproductie niet zijn hoofddoel was, was de
veevoervoorziening niet het belangrijkste punt van zorg. In de tijden dat het vee
niet nodig was op het land en de veehouder weinig veevoer ter beschikking stond,
werd het vee ook wel naar veevoerrijke streken uitbesteed en verkocht.
Daarentegen had de transportsector het meeste baat bij een betere conditie van
de veestapel. Transport van goederen was zwaar werk en vereiste vee in een
goede conditie (zie hoofdstuk 5). Het werk voor het transportvee is zwaar en
wanneer het vee dan ook te maken kreeg met veevoertekorten dan ontstaat een
situatie waarin het vee zeer gevoelig is voor ziektes.
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Echter, steeds vaker zag de veehouder zich genoodzaakt om het veevoer
naar het vee te brengen als gevolg van een afnemend areaal waar het vee kon
grazen, ook in de hoger gelegen gebieden, waardoor stalling noodzakelijk werd.
Uiteindelijk waren de mogelijkheden om veevoer te zoeken zover afgenomen dat
de veehouder over diende te gaan op het telen van veevoedergewassen en op het
gebruik van restproducten uit de landbouw en de industrie. De kennis van de
veehouder over het veevoer en de samenstelling daarvan groeide in de loop van
de twintigste eeuw.
Op het bedrijf waar het vee wordt gestald, speelt het veevoervraagstuk
iedere dag opnieuw. Dit probleem staat in schril contrast met de bestrijding van Alijst veeziektes waar vanuit overheidswege kan worden volstaan met het opleggen
van maatregelen, het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s en het doen van
onderzoek. Het verschil tussen de veevoeding- en veeziekteproblemen, is dat de
verwoestende werking van ziektes voor een belangrijk deel beperkt kan worden
door het ingrijpen van de overheid middels bijvoorbeeld vaccinatieprogramma’s,
maar de veevoervoorziening is en blijft voornamelijk het probleem van de
veehouder, evenals bedrijfsziektes als mastitis en kalversterfte.
Een ander probleem was het soort oplossingen dat moest worden
gezocht. De oplossingen die in Nederland wel functioneerden zoals de aanleg van
hooibergen, faalden in Indonesië. De oplossingen in Indonesië moesten aansluiten
bij de praktijk, waardoor zij niet direct gevonden kon worden. Stalling droeg positief
bij aan de gezondheid van het vee, indien aan de randvoorwaarde van voldoende
veevoer kon worden voldaan. Door stalling nam de relatie tussen de omgeving en
vee af waardoor het vee minder bloot stond aan ziektes en ziektevectoren.
Toen de besmettelijke veeziektes met een hoge mortaliteit enigszins onder
controle waren, nam de interesse in besmettelijke veeziektes met een lage
mortaliteit toe. Dit speelde zich voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog af. Na
de Tweede Wereldoorlog beschikte de veeartsenijkundige dienst over de
mogelijkheid tot vaccineren en het efficiënter bestrijden van ziektes dankzij
antibiotica. Penicilline werd in 1928 ontdekt, maar het duurde nog tien jaar voordat
er iets met de ontdekking werd gedaan. Daarna werden nog veel meer middelen
ontdekt die de groei van bacteriën tegen gaan.
Het vaccineren van de veestapel en het gebruik van geneesmiddelen is
afhankelijk van de kosten en de baten. Na kostenbaten analyses zullen keuzes
worden gemaakt op zowel nationaal-, regionaal- en bedrijfsniveau. Voor de
veehouder zullen de kosten soms zo hoog zijn, dat hij ze niet kan en afhankelijk
van de ziekte misschien ook niet wil betalen. Bovendien is de keuze tot het gebruik
van geneesmiddelen voor de veehouder afhankelijk van zijn productiedoel; zolang
zijn ploegvee in staat is te ploegen is het minder belangrijk of zijn vee gewicht
verliest als gevolg van bijvoorbeeld een besmetting met MKZ.
Het was ook na de Tweede Wereldoorlog dat de internationale handel
voor Indonesië belangrijker werd en dus ook de bestrijding van de B-lijst
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veeziektes, waaronder anthrax. Het probleem dat hierbij rees, was dat het directe
belang voor de veehouder moest worden aangetoond indien de overheid op zijn
medewerking wilde rekenen. Voor de transportsector die door ziektes als MKZ in
haar bewegingsvrijheid werd beperkt, was de bestrijding van groot belang. Omdat
het vee voor de agrariër niet het hoofdmiddel van bestaan was en MKZ ook geen
directe bedreiging voor het vee vormt, waren stamping out en (soms zeer
beperkte) economische verliezen voor de veehouder van minder belang. Dit
veranderde voor de houder van melk- en vleesvee in de laatste tien jaar die zijn
opbrengst zag dalen bij een uitbraak van MKZ.
De BVD zag zichzelf sinds haar oprichting gehandicapt door een tekort aan
veeartsen en een gebrek aan middelen om efficiënt te communiceren, onderzoek
te verrichten en veeziektes te bestrijden. Door een gebrek aan mankracht, zowel
veeartsen als veemantri’s, nam de kennis over veeziektes langzaam toe. Als er
een veeziekte was uitgebroken, kwam de veearts vaak te laat. Ook werden veel
uitbraken van ziektes door de veehouder niet doorgegeven; hij zag zijn zorgvuldig
opgebouwde kapitaal al verloren gaan indien een veearts werd opgeroepen. De
genomen maatregelen leken namelijk niet het belang van de veehouders te
ondersteunen, waardoor de samenwerking tussen de veehouders en de
veterinaire dienst moeizaam verliep. De indruk van deskundigheid die de veearts
op de veehouder maakte, kan niet al te groot zijn geweest, zeker niet in de tijd dat
veeziektes nog lastig uit elkaar gehouden konden worden. De veearts en de
veehouder wisselden over het algemeen weinig informatie uit over de
verschillende mogelijkheden van bestrijding van de veeziekte. Veehouders
hadden vaak kennis van veeziektes (etno-veterinaire wetenschap), waar maar
weinig gebruik van werd gemaakt door de gouvernementsveeartsen.
Door het toenemende contact tussen dorpen, een groeiende economie en een
groeiende bevolking en veestapel nam de verplaatsing van het vee toe. Ondanks,
of juist als gevolg van, de veterinaire interventie verspreidde de veepest zich over
een zeer uitgestrekt gebied, maar werd op de grens van West- met Midden-Java
gestopt.
In de geschiedenis van Java werd een uitbraak als de veepest van 1878
niet eerder omschreven. De vraag was dan ook of de veepest eerder op Java was
gesignaleerd, of dat de voor veepest gehouden uitbraken feitelijk geen veepest
waren geweest. Waarom waren de gevolgen van deze uitbraak zo groot? Niet
alleen Indonesië was getroffen door een uitbraak van de veepest waarbij veel
slachtoffers vielen. Europa was al zwaar getroffen in de jaren 60 en 70 van de
negentiende eeuw. Ook in Azië was de veepest in alle hevigheid in verschillende
landen waargenomen. De veestapel en de transportsector waren dusdanig
gegroeid dat het contact tussen de veestapels van de verschillende dorpen sterk
was toegenomen. Hierdoor nam de verspreidingskans van de veepest ook toe.
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Het is zeer goed mogelijk dat de veepest met geïmporteerd vee Java is
binnengekomen, maar het is ook aannemelijk dat de veepest al op Java voorkwam
voor de uitbraak van 1878. De bevolking had namelijk verscheidene namen voor
de veepest en wist hoe besmettelijk de ziekte was en wat de gevolgen konden zijn.
Na een uitbraak van de veepest leek de bevolking ‘ongestoord’ verder te leven,
wat een aanwijzing kan zijn dat ze gewend was aan zo nu en dan een uitbraak van
de veepest.
De strategie ter bestrijding van de veepest vertoonde grote overeenkomst
met de bestrijding in Nederland. In Nederland werd de bestrijding van de veepest
overgelaten aan de overheid, die verantwoordelijk werd gehouden voor de fatale
gevolgen. Ook op Java werd de overheid als de schuldige voor de grote sterfte
onder de veestapel en de enorme kosten gezien.
Weliswaar is de veterinaire dienst er uiteindelijk in geslaagd de veepest bij
de grens met Midden-Java te stuiten, maar toch is het waarschijnlijk dat juist de
interventie van de overheid heeft geleid tot de enorme omvang van de
veepestuitbraak dankzij verkeerde beslissingen. Het opstellen van een
regelgeving die moeilijk te controleren was, de basiswet die gebaseerd was op
Nederlandse omstandigheden, het gebrek aan controlerend personeel, het gebrek
aan verantwoordelijkheidsgevoel van bijvoorbeeld de bewakers van de paggers
die zich wellicht onvoldoende betrokken voelden en het gebrek aan vertrouwen bij
de veeartsen zelf heeft tot een inefficiënte bestrijding van de veepest geleid. Het is
moeilijk hard te maken dat het gevolgde pad heeft geresulteerd in een grotere
schade dan indien de bemoeienis van de overheid tot een minimum beperkt was
gebleven. Mogelijk nam door de grote ophef van de regering die dacht dat zij met
een nieuwe ziekte op Java te doen had, de ‘onrust’ onder de veehouders toe,
waardoor bijvoorbeeld de veestromen juist toe in plaats van afnamen. Het is
aannemelijk dat het gedrag van de veehouder veranderde als gevolg van het
gevoerde beleid.
Ziektes hebben bijgedragen aan de keus van de boer op het gebied van veesoort
en veeras. De meningen onder de veeartsen en de veehouders welke ziekte welk
dier het meest trof waren verdeeld, maar de veepest heeft een bijdrage geleverd
aan de afname van de buffel- en een toename van de rundveestapel op WestJava. Dit betekent dat de verschuiving in de verhouding tussen de buffels en de
runderen niet alleen het gevolg is van technologische ontwikkelingen, de
omgeving en het gevoerde beleid maar ook van de keuzes van de veehouders, die
soms ook nog eens werden gekleurd door hun herkomst (zie hoofdstuk 5).
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“De veestapel op Java is de bronader welke Java doet leven en bloeijen.”183
“Hoe ook, een en ander houdt in dit geval verband met de meerdere of mindere
ontwikkeling van de aesthetiek bij den beoordelaar, waarbij ik moet opmerken, dat er dan
in dit opzicht ook wel iets valt af te dingen op het kameel-rund oftewel de zebu, die, bezien
van een min of meer kubistisch standpunt, den indruk maakt, alsof bij zijn ontstaan een
ongunstige invloed werd uitgeoefend door eene geweldige aardbeving” (De Voogd
1916:561).

INLEIDING
Het hedendaagse Indonesië streeft naar zelfvoorziening in melk en vlees.
Hiervoor is een veestapel nodig waarin de afvoer voor de slacht en een toename
van de melkveestapel niet leidt tot een afname van de veestapel nodig voor
landbouw- en transportdoeleinden. De groei, de ontwikkeling en de fok van de
veestapel, of op zijn minst de instandhouding van de veestapel, worden bepaald
door de gebruiksdoelen. De doeleinden waarvoor het vee wordt gebruikt, zijn
afhankelijk van de economische, de ecologische en de technologische staat van
ontwikkeling in het gebied waar het vee wordt gehouden.
Toename van de veestapel en gerichte fokkerij waren al in de
negentiende eeuw beleidspunten. Het verschil met het begin van de
eenentwintigste eeuw is dat de beleidsmakers van de negentiende eeuw meer
belang hadden bij de voorziening in voldoende transportdieren dan in voldoende
melk- en vleesvee dan tegenwoordig. Het is niet voor niets dat werd beweerd dat
de veestapel de bronader was die zorgde voor de bloei van Java. De
transportsector had te kampen met onvoldoende trekdieren en vaak bezat het
trekvee niet de juiste kenmerken, namelijk groot en met voldoende inhoud.
Sinds de negentiende eeuw is het veegebruik veranderd. De
landbouwhuisdieren werden in de loop van de geschiedenis voor veel karretjes
gespannen, het vee bleek uitermate ruim inzetbaar te zijn. Dieren vormen een
flexibele eenheid in een land dat zich ontwikkelt. Het vee kan zich aanpassen, of
wordt aangepast aan de wil en de behoeftes van de veehouders, de
beleidsmakers en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld het leger en de
industrie.
De verschillende gebruikers van vee als natuurlijke hulpbron hebben elk
een bepaald type dier voor ogen. Een melkveehouder, bijvoorbeeld, wenst een
183
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ANRI AP 1128, een brief (N 3 (3/31)) van Van Doornum d.d. 19 januari 1857 aan de Directeur van
Cultures.
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koe die veel melk produceert en een transportondernemer een sterke os. Dit kan
betekenen dat de melkveehouder een andere soort of ras prefereert. Nadat de
keuze gevallen is op een diersoort, draagt fokkerij bij aan optimalisering van de
stapel, door gericht te fokken op respectievelijk goede uiers of een grote
spiermassa. Maar ook binnen een groep gebruikers was niet iedereen het altijd
eens over het exterieur; Voogd bijvoorbeeld, deelde niet de liefde voor de zebu.
Doordat voortdurend verschuivingen plaatsvonden in het veegebruik kon wel eens
een tekort in een bepaalde categorie ontstaan. De vraag is dan ook of het in de
negentiende eeuw gerapporteerde tekort daadwerkelijk een algemeen gebrek aan
vee was of dat het een tekort aan een bepaald type vee betrof? Hoe is mogelijk
dat gedurende twee eeuwen geen oplossing werd gevonden? Ofwel, wat is er
praktisch terechtgekomen van het gevoerde beleid om steun en richting te geven
aan de economische, de ecologische en de sociale belangen verbonden aan de
veestapel?
Dit hoofdstuk bespreekt eerst het belang van de veestapel voor de overheid en
voor de voor haar belangrijke ondernemingen. Het leger en de suikerindustrie
dienen als voorbeeld om te laten zien dat de overheid en de industrie andere
belangen bij het houden en fokken van vee hebben dan de veehouder.
Vervolgens zal het belang van de veestapel voor de bevolkingslandbouw en de
humane voedselvoorziening worden besproken. De veehouder moet onder
invloed van zijn culturele verplichtingen, zijn geografische situatie en de
economische ontwikkelingen veehouderijtechnische keuzes maken.

HET LEGER EN DE SUIKERONDERNEMINGEN
Tot aan de komst van het gemotoriseerde vervoer, waren het leger en de
suikerfabrieken voor het transport van goederen aangewezen op trekvee. De
ondernemingen en vrachtvervoerders vroegen om runderen en buffels. Het
Nederlands-Indische leger op Java had een grote behoefte aan een
paardenstapel die aan zijn eisen voldeed, omdat het voor de mobiliteit en
flexibiliteit voor een groot deel afhankelijk was van sterke paarden. In de
negentiende
eeuw
hadden
de
Javaanse
vrachtvoerders,
de
landbouwondernemingen, de fabrieken en de veehouders te moeite om
voldoende trekvee te vinden om producten als suiker, koffie en indigo af te
voeren. Aan het begin van de twintigste eeuw had een gemiddelde
tabaksonderneming 70, een rubberonderneming 20 en een suikerfabriek 300 tot
400 trekdieren nodig. Als de ondernemingen zelf wilden voorzien in voldoende
trekdieren, dan moesten zij een veestapel onderhouden die drie keer zo groot
was als het benodigde aantal dieren (Leon 1902, Treffers 1919).
Omdat de cultuurondernemingen voor het transport en de afvoer van
producten afhankelijk waren van trekvee, was het logisch dat zij een grote invloed
152

Vee als natuurlijke hulpbron

op de fokkerij wilden uitoefenen. In deze paragraaf wordt deze stelling
beargumenteerd door de suikerindustrie als voorbeeld te nemen.
Suikerspecialisten zoals Elson (1984), Hartveld (1996) en Leidelmeijer (1997)
hadden nauwelijks aandacht voor de rol van het vee in deze
suikerondernemingen, Maar eerst zal de invloed van het leger op de fokkerij van
de paardenstapel worden nagegaan.
Het leger
Sinds de achttiende eeuw waren militaire paardenartsen actief, die onder andere
zorg droegen voor de remontering.184 Paarden waren het vervoermiddel van de
rijke man, vormden voor de elite een statussymbool en het leger had een groot
belang bij een goed paard voor de verdediging van Nederlands-Indië. Bij het
kiezen van een paard werd gelet op het exterieur en de karaktereigenschappen.
Het was niet altijd even makkelijk de paarden te vinden die het leger wenste. Ook
in Nederland had het leger moeite de juiste paarden te remonteren.
De belangrijke exterieurkenmerken waren de hoogte, de beenstand, het
uithoudingsvermogen en de kracht. De belangrijke karaktereigenschappen van
het paard waren de snelheid, de intelligentie, de gewilligheid en de veerkracht. De
grootste en sterkste paarden met een goed beenwerk waren nodig voor het
dragen van de zware lasten voor de artillerie en de cavalerie. De minimumhoogte
van de paarden van het Nederlands-Indisch leger was op 1,265 m gesteld. Deze
hoogte was al aan de lage kant. Omdat de paarden zo klein waren, was het leger
van mening dat zij onvoldoende was voorbereid op een eventueel
cavaleriegevecht met een leger van een ander continent waar de paarden groter
waren. Bovendien, zo vond het leger, bleef de afgelegde afstand per tijdseenheid
in draf en galop ver achter bij de grotere paarden, zoals die in India en Japan
werden gebruikt (Schieferli 1887:62).
De officieren in het Nederlands-Indische leger kwamen voornamelijk uit
Europa. De mening van deze officieren werd beïnvloed door hun Europese
achtergrond en speelde een belangrijke rol bij de keuze van een paard. De
Sandelhout voldeed aan veel eisen, maar was te klein. Omdat de Sandelhout een
zenuwachtig temperament had, werkte het paard altijd boven zijn kracht. De
Sandelhout droeg meer dan éénderde van zijn eigen lichaamsgewicht, terwijl bij
de cavalerie in Europa de draagkracht ver onder deze waarde lag (Couperus
1891). De meningen over het Preangerpaard waren verdeeld. Zo beweerde het
ene kamp dat de aard en het uithoudingsvermogen tekortschoten. Het andere
kamp was van mening dat het Preangerpaard intelligent, leerzaam en goedaardig
was. Een algemeen erkend voordeel ten opzichte van geïmporteerde paarden
was dat het Preangerpaard op Java niet hoefde te acclimatiseren (Rudolph 1887,
Couperus 1891). Uiteindelijk werd besloten dat ook het Preangerpaard niet als
legerpaard voldeed.
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Remonteren was het voorzien van het leger met rij- en trekdieren.
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In de jaren 80 werden stoeterijen opgericht tot ontwikkeling van de
Indonesische rassen, omdat gedacht werd dat hiervoor minder kennis nodig was
(Schieferli 1888). Ook deze stoeterijen moeten weinig effect hebben gehad,
aangezien aan het begin van de twintigste eeuw de officieren ‘[...] eene
remontering voor het Indische leger met paarden van Europeesche taille’ wensten
(Veth 1894:152, Paarden 1901:787).
In de jaren 80 van de negentiende eeuw werden op Java voornamelijk
paarden van Sumba en Sulawesi geïmporteerd. Speciaal door het leger
aangestelde commissies kochten op publieke verkopingen in Batavia, Semarang
en Surabaya geïmporteerde paarden, die aan de wensen voldeden. In Makassar
was een commissie gestationeerd die de Makassaar aankocht.
Tegen het einde van de negentiende eeuw zag het leger zich niet alleen
geconflicteerd met een tekort aan goede dieren, maar ook de kwaliteit van de
paarden die er nog wel waren liep jaarlijks terug (Lannoij 1887, Rudolph 1887).
Het gevolg was dat aan het einde van de negentiende eeuw naar nieuwe rassen
werd gezocht. In 1902 werden voor het eerst paarden (eigenlijk pony’s) in
Australië geremonteerd met een hoogte van 1,35-1,40 m en in 1906 was de
cavalerie geheel met Australische paarden uitgerust (Oomes 1938:415-6).
In 1889 had de Remontedienst in Indonesië, net als in Nederland, een zo
passieve reputatie verworven, dat verandering in de aanpak van remontering
onvermijdelijk werd. Geopperd werd het fokken van paarden aan de BVD over te
laten, maar uiteindelijk mocht zij alleen toezicht op de fokkerij houden. Het
uitkiezen van de remonte werd niet uitbesteed, maar toevertrouwd aan een zuiver
militaire commissie. Deze taakverdeling bleek weldra onhoudbaar, omdat de
remonte-commissie voortdurend de arbeid van de BVD afbrak en weigerde de
door de BVD aangewezen paarden te kopen om absurde redenen, zoals
bijvoorbeeld een onvoldoende dikte van het pijpbeen. Deze twisten gaven
aanleiding tot de benoeming van de “Commissie voor paardenfokkerij”. Geruchten
gingen dat de commissie zo was samengesteld dat het rapport gunstig was voor
de remonte en nadelig ten opzichte van de activiteiten van de BVD (Orse 1903).
De verantwoordelijkheid tot de ontwikkeling van het paardenras werd in
handen van de overheid gelegd. Een stoeterij openen waar de gewenste paarden
gefokt konden worden behoorde tot de mogelijkheden (zie hoofdstuk 3).
Onderzoek had namelijk uitgewezen dat de Indonesische paarden in verhouding
tot Europese enorm sterke lastdieren waren. De Javaanse landbouwer gebruikte
zijn paard immers ook voornamelijk als lastdier. De boer had geen belang bij
grotere of snellere paarden, zijn paarden waren sterk genoeg.
In een goed werkende markt bepaalt de vraag het aanbod en op Java
werd nog steeds het grootste deel van de paarden door Indonesiërs afgenomen,
die niet om andere paarden vroegen. Het aantal in gebruik bij het leger was zeer
laag. In 1855 waren er 849 legerpaarden op Java en in 1888 1252, nog niet eens
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1% van de totale paardenstapel. Het is dan ook niet zo vreemd dat geen enkele
stoeterij een lang leven beschoren was.
Het besluit in de jaren 80 de Indonesische paardenstapel te gebruiken
voor de remontering van het leger had als gevolg dat de maatstaven van het leger
de algemene maatstaven van de paardenfokkerij werden. Het Preangerpaard
werd gekruist met te grote hengsten met als gevolg dat de kwaliteit van de benen
afnam en de verhoudingen van het lichaam veranderden. Het gericht fokken op
de schouderhoogte leidde tot schade aan de paardenstapel. Maar ook het
opkopen door het leger van de beste paarden op Sulawesi en in het begin van de
negentiende eeuw ook op Oost-Java veroorzaakte schade aan de lokale
paardenstapels, doordat in deze gebieden soms zeer weinig goede hengsten voor
de fokkerij overbleven. Het leger zette net zo min als de bevolking de
geremonteerde hengsten in voor de fokkerij, waardoor de genen van de beste
dieren voor de fokkerij verloren gingen. Zowel de opkoop van de goede hengsten
als het foutief inschatten bij het kruisen van rassen door het leger droegen bij aan
de uiteindelijke teloorgang van de paardenstapel.
“Is het niet eigenaardig, dat overal waar als ’t ware een ras in zich zelf
voortteelt, zoo vele goede eigenschappen in de paarden worden
gevonden en is het niet merkwaardig, dat men nergens meer
degeneratie vindt dan in die streken, waar de Europeanen aan ’t
verbeteren zijn gegaan en castratie werd toegepast? […] dan moeten
wij erkennen, dat juist door onze inmenging – directe en indirecte – de
huidige toestand is geschapen en dat nog nergens de dageraad van
verbetering gloort” (Groeneveld 1916).
De suikerondernemingen
Onder het Cultuur Stelsel groeiden koffie en suiker uit tot de belangrijkste
exportgewassen. De suikerproductie nam toe van 1.200 ton in 1826 tot 172.000
ton in 1870 met een waarde van 32 miljoen gulden anno 1870 (Hartveld 1996:45).
De stijgende productie werd gerealiseerd door een verhoogde arbeidsinzet van
mens en dier. De inzet van het vee in het suikerproductieproces was tweeledig,
namelijk als ploeg- en als trekdier. Als ploegdier bewerkte het vee het land
voordat de suiker werd geplant en als trekdier bracht het vee de oogst van het
land naar de fabriek en vanuit de fabriek naar de depots en de havens.
Een belangrijk verschil tussen de suikerindustrie en bijvoorbeeld een
koffieplantage waren de extra zware transportdiensten verbonden aan de
suikercultuur.185 Het transport vond plaats in een kort tijdsbestek, het areaal
behorende bij een suikerfabriek was groter dan een gemiddelde koffieplantage,
het suikerriet werd over lange afstanden vervoerd omdat het aantal
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In de koloniale periode had iedere suikerplantage zijn eigen fabriek. De suikerplantage was niet
zoals een koffieplantage waar de grond in erfpacht werd beheerd. De suikerplantage bestond feitelijk
uit gehuurde gronden in het bezit van de lokale bevolking. Na de oorlog teelde de bevolking op
vrijwillige basis en leverde het suikerriet aan de nog werkzame fabrieken.
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suikerfabrieken beperkt was en het ging om veel grotere volumes. Daarbij kwam
dat in tegenstelling tot de koffieteelt, de velden ieder jaar geploegd en geëgd
dienden te worden.186
Sinds 1863 werd gebruik gemaakt van het Reynoso-systeem, met name
op de zwaardere gronden, terwijl op de lichtere gronden het ploegen als methode
bleef bestaan zonder dat dit resulteerde in een lagere opbrengst. Volgens het
Reynoso-systeem werd het land met de hand bewerkt. Op de velden werden
heuvels gemaakt zodat het riet dieper in de grond geplant kon worden. Het
ploegsysteem is aanzienlijk goedkoper dan het Reynoso systeem. Na 20 jaar
werd het Reynoso-systeem vervangen door de Europese ploeg, waarmee de
grond dieper bewerkt kon worden. Voor de zware Europese ploeg werden soms
wel tot tien dieren gespannen. Met name in Besuki en Probolinggo waren in korte
tijd alle fabrieken tot het ploegen teruggekeerd en werd nog geen 5% meer
volgens het Reynoso-systeem bewerkt. Het ploegsysteem was aanzienlijk
goedkoper en arbeidsextensiever (Van Deventer 1915, Hartveld 1996), maar
vroeg om meer ploegdieren.
Het vermoeden dat de fabrieken in de suikerstreken een grote claim legden op de
aanwezige veestapel werd bevestigd door een steekproef genomen uit de
rapporten gedateerd tussen 1853 en 1858 van de Commissie Umbgrove.
Gemiddeld werd 50% van de buffel- en de rundveestapel in de suikerstreken
ingezet voor transport- en ploegdiensten ten behoeve van de suikerproductie,
waarvan 10% voor het transport en 40% voor de ploeg.187 Extra transportdieren
werden gezocht in de omliggende streken en soms zeer ver weg. In de
negentiende eeuw was in de suikerstreken het aantal ingezette transportdieren
drie tot vijf maal zo hoog als in de gebieden waar geen suikerriet werd
aangeplant. Volgens het Koloniaal Verslag van 1873 werd 3% van de Javaanse
grootveepopulatie, dat komt overeen met 151.000 dieren, ingezet in de
transportsector, met piekmomenten in de oogstperiode (Koloniaal Verslag 1874).
In zowel de negentiende als de twintigste eeuw, was ongeveer 60% van de
grootveestapel beschikbaar voor de arbeid, de overige dieren waren voornamelijk
jong- en drachtig vee (Noordijk en Van der Weijde 1856, Robinson in Moran
1981:58). Als in de suikerstreken gemiddeld 50% van de grootveestapel werd
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Suikerriet kan jaarlijks worden geteeld door gebruik te maken van bibit. Bibit wordt verkregen door
de toppen te snijden van 6-8 maanden oud maar gezonde suikerriet (‘seed-cane’) of de toppen van
geoogste suikerriet (‘plant-cane’). Suikerriet kan ook opnieuw uitgroeien uit de wortelstokken van
geoogste suikerriet (‘ratoon’ productie systeem). In het eerste systeem is de duur tot de oogst 14 tot 16
maanden, in tweede systeem 11 tot 13 maanden (Hartveld 1996:294). In de koloniale periode werd
vooral gebruik gemaakt van ‘plant-cane’. Het gebruik van ‘plant-cane’ is arbeidsintensiever dan het
‘ratoon’ productiesysteem omdat ieder jaar opnieuw geplant en de velden dus geprepareerd moeten
worden.
187
NA MvK Commissie Umbgrove 1853-1858. In de regel werden de ploegdieren niet ook voor
transportdiensten gebruikt. Waarschijnlijk werd in streken met een tekort aan ploeg- of trekvee het vee
gedurende een korte periode wel voor beide doeleinden gebruikt.
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ingezet voor transport- en ploegdiensten, dan betekent dit tijdens en na de
suikercampagne bijna de hele inzetbare veestapel aldaar.
Ieder jaar opnieuw was voorzien in voldoende trekvee een logistiek
probleem. Daarom had iedere fabriek zijn eigen tactieken om trekvee te
recruteren. Tot aan het begin van de jaren 1850 waren de dorpen in de
suikerstreken verplicht voldoende man- en trekkracht te leveren voor de oogst en
het transport van het suikerriet.188 In sommige gebieden had dit geleid tot een
tekort aan trekvee. De bevolking probeerde onder de verplichtingen uit te komen
door te weigeren vee te houden. Het werk voor de suikerindustrie werd gezien als
extra, ongewenst en onbetaald zwaar werk voor zowel het vee als de veehouder.
Nadat de herendiensten waren afgeschaft, werd met contracten gewerkt. De
‘kontraktanten’ (ook wel karrenvoerders of aannemers genoemd) kregen
voorschotten om te kunnen voorzien in voldoende trekvee en karren of de
‘kontraktanten’ kregen karren en/of vee van de fabriek in bruikleen. De
voorschotten werden binnen een jaar afgelost door inhouding van een deel van
het loon. Soms werd een contract gesloten met één persoon, een rijke Chinees of
Javaan, die voor de fabriek het snijden van het riet en het rietvervoer regelde.189
Aan het begin van de twintigste eeuw werden contracten gesloten tussen de
karrenvoerders en de suikerfabrikanten waarbij de fabrikant de kar en het vee
kocht van de karrenvoerder. Daarop stond de fabrikant de kar en het vee in
bruikleen aan de karrenvoerder af. De karrenvoerder verkreeg het recht van
wederinkoop, als bleek dat hij aan het einde van het snijdseizoen aan zijn
verplichtingen had voldaan (Diverse 1908:145).
Het tekort aan werkvee waar de suikerfabrieken mee te kampen hadden,
kon kwantitatief en/ of kwalitatief van aard zijn en was meestal plaatselijk.
Verscheidene bronnen constateerden dat op Oost-Java het aantal trek- en
lastdieren voldoende was, of zelfs groeide, maar dat de kwaliteit van het trekvee
188

De gebruikelijke term hiervoor is ‘heerendiensten’. Het dorpshoofd moest zorg dragen dat
voldoende arbeid en vee ter beschikking van de suikerfabrieken werd gesteld. ‘Heerendiensten’
werden aan dorpsbewoners opgelegd. Voor deze diensten genoten zij geen betaling.
189
De contracten werden gesloten onder het toeziend oog van de regent en de controleur. De hulp van
de regent en de controleur kon dan worden ingeroepen indien het contract niet werd nagekomen. Per
suikerfabriek verschilde de naleving van het contract.
De afstand tussen de molen en de velden bepaalde het aantal ritten die een karrenvoerder
met zijn cikar, glebek of grobak kon maken. Het gemiddelde aantal ritten was twee per dag gedurende
drie dagen achtereen waarna een dag vrij werd genomen. De karrenvoerder was gedurende een tijd
van ongeveer 6 maanden per jaar actief, gelijk aan de periode dat de suikerfabrieken operationeel
waren. Als de wegen zeer slecht waren, werd gebruik gemaakt van lastdieren.
Per persoon werden ongeveer 50 à 60 bossen staand en 40 bossen omgevallen riet per
werkdag gesneden (06.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00). Eén bos (kolong) bestond uit 25 stengels. Op één
kar werden ongeveer 25 bossen goed riet geladen, van kort of licht riet 30 tot 40 bossen. De
karrenvoerders betaalden de rietsnijders. Het snijdloon was een halve duit voor iedere bos en de
opbrengst voor het transport van een bos bedroeg tussen de 1,25 en 1,5 duit.
Enkele dagen per maand werden de karren ingezet om de geproduceerde suiker van de
molen naar de pakhuizen te vervoeren. Hiervoor werden dezelfde karrenvoerders ingezet. Indien een
grote goed begaanbare rivier aanwezig was, werd de suiker over het water vervoerd. Afhankelijk van
het type rit dat de karrenvoerder maakte (naast het transport van suikerriet en suiker werd ook nog
hout en klei naar de molens getransporteerd) kreeg de karrenvoerder uitbetaald (NA MvK Commissie
Umbgrove 1853-1858).

157

Hoofdstuk 5

afnam (Hageman 1863:331).190 De redenen dat de veestapel in een minder
gezonde situatie verkeerde waren velerlei. Ten eerste werden veel velden die
normaliter met voedingsgewassen waren ingezaaid, bezet door de suikerrietteelt.
Hierdoor kwam na de oogst minder (gevarieerd) veevoer ter beschikking. Ten
tweede lagen de velden die voorheen als veeweiden werden gebruikt nog maar
zelden braak. Ten derde legde het suikerriet in bepaalde periodes een te grote
druk op de veestapel, omdat na het plantklaar maken van de velden voor de
bevolkingsgewassen de dieren normaal gesproken rust kregen. Deze rust bleef
voor het vee in de suikerstreken uit, omdat zij nogmaals werden ingezet voor
ploeg- of transportdiensten. Hierbij kwam nog eens dat in het droge seizoen geen
veevoer verbouwd kon worden, omdat de suikerfabrieken water onttrokken aan
de landbouw waardoor velden onbewerkt bleven, of simpelweg omdat de
mogelijke voerbronnen uitgeput raakten.191 De overheid investeerde veel in
irrigatieprojecten waarbij meer rekening werd gehouden met de suikerrietteelt dan
met de bevolking (Hartveld 1996:77).
In de jaren 60 van de negentiende eeuw werd beweerd dat de groei van de
veestapel achterbleef ten opzichte van de groei van de bevolking: ‘De
achteruitgang van den veestapel, of beter gezegd het niet gelijken tred houden
der vermeerdering van trek en draagbeesten met de toeneming der bevolking en
uitbreiding van landbouw en nijverheid op Java, doet zich meer en meer
gevoelen’.192 Maar juist in die periode hield de groei van de veestapel de
bevolking nagenoeg bij, tot aan 1900 groeide de grootveestapel op Java in
absolute aantallen. Vanaf 1837 tot 1880 schommelde het aantal rond 0,24 stuks
grootvee per hoofd van de bevolking. Een groeiende grootveestapel zegt
uiteraard niets over plaatselijke tekorten in het veebestand. Was er in plaats van
een absoluut tekort sprake van een tekort aan dieren die voldeden aan bepaalde
exterieurkenmerken? Waren de suikerfabrikanten van mening dat het bestaande
trekvee niet in staat was de steeds zwaarder wordende vrachten te vervoeren,
waardoor de vraag naar groter trekvee toenam? Waren de grotere dieren schaars
op de markt, met als gevolg dat werd beweerd dat te weinig trekvee beschikbaar
was?
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Een bizar plan in het belang van het vervoerswezen was de aankoop van 40 kamelen in 1841. De
proef mislukte omdat de dieren niet op de gladde wegen konden lopen in het regenseizoen en faalden
op de lange afstanden. Bovendien waren 39 kamelen na drie jaar gestorven. Ook de aankoop van
ezels en ezelinnen in Nederland tussen 1843 en 1845 om te kruisen met Indonesische paarden
mislukte. De ezels vielen niet in de smaak en konden het werk niet aan. Slechts één particulier
verkreeg nakomelingen door te kruisen met het paard. Binnen twee jaar waren 600 ezels gestorven
(Onderzoek 1906:7). Andere mislukte proeven vonden plaats in 1864 en 1876. In 1864 werden
paarden en muildieren uit Zuid-Amerika ingevoerd en ingezet bij de artillerie. In 1876 werden
muildieren uit Klein-Azië, Syrië en Egypte ingevoerd.
191
o
ANRI AP 1129, een brief (N 44/29 (258/16)) van de resident van Japara d.d. 12 januari 1858 aan
de Gouvernementsveearts Van Doornum.
192
ANRI AP 1131, extract uit het inspectierapport van de Directeur van de genie over 1860.
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In 1884 daalden de suikerprijzen op de internationale markt. De internationale
financiële crisis en de toegenomen concurrentie op de suikermarkt leidde tot een
exportdaling. Om tot een vernieuwde stevige marktpositie te komen waren
drastische technologische veranderingen in de suikerindustrie noodzakelijk, zodat
de kwaliteit van de suiker en de efficiëntie van de fabrieken werden verhoogd. Dit
leidde tot grotere fabrieken, die meer riet konden verwerken. Nieuwe
rietvariëteiten kwamen op de markt en het land kreeg kunstmest toegediend. De
productie steeg van vier ton per hectare tussen 1850 en 1870 naar zes à acht ton
per hectare tussen 1880 en 1890 (Hartveld 1996:47). Uitbreiding van het areaal
was lastig, omdat de sawahs de meest vruchtbare gronden zijn en het gesneden
suikerriet moest binnen 24 uur in de fabriek verwerkt worden.
De productiestijging betekende een toenemende druk op het
transportsysteem. Het aantal werkdagen in de maaltijd per kar varieerde tussen
de 100 en 140 en de velden moesten soms wel tot vijf keer worden geploegd
voordat geplant of gezaaid kon worden. In de periode dat de veepest regelmatig
uitbrak en de wetgeving de vee-import op Java of de vee-export uit India
belemmerde, stagneerde de import van Ongole uit India. Voor de suikerfabrieken
die grote dieren wensten betekende dit een stagnerend aanbod van groot vee.
Ziektes belemmerde het transportsysteem als gevolg van maatregelen waarin het
verplaatsen van vee aan banden werd gelegd en in sommige streken soms
verboden.
Had de suikerindustrie een positieve of een negatieve invloed op de ontwikkeling
van de veestapel? Volgens Bosma (1905:55) waren de ‘Volkswelvaart en het
tegenwoordige suikerparasitisme moeilijk vereenigbaar’. Hij doelde op de directe
effect, zoals het ploegen van de velden en het transporteren van het riet, die de
suikerindustrie op de veestapel had. De resultaten zoals de import van grote
dieren uit India, noemde hij een indirecte invloed, of wel gevolg. Een groot aantal
auteurs, waaronder de veeartsen, waren van mening dat er dankzij de
suikerindustrie stappen zijn ondernomen tot ontwikkeling van de veestapel
(Sanders 1910:100, Preuss 1925:404, Sibinga Mulder 1929:137).
Op Midden-Java importeerde de suikerindustrie op eigen kosten grote
Ongole dekstieren, die met het lokale vee werden gekruist. In enkele streken
resulteerde deze bemoeienis in grotere trekdieren (Merkens 1926). Vooral onder
het transportvee werden veel kruisingen van de Ongole en de Europese rassen
met lokale rassen gevonden, terwijl het ploegvee nog nauwelijks werd gekruist. In
tegenstelling tot op Midden-Java, maakte op Oost-Java in de eerste helft van de
twintigste eeuw de suikerindustrie nog voornamelijk gebruik van het Bali- en
Maduravee, dat zich volgens zeggen van de fabrikanten in gunstige conditie
bevond. Op West-Java, waar in de transportsector nog veel gebruik werd
gemaakt van buffels, was het vee er slechter aan toe (Bosma 1905:55, Sanders
1910, Treffers 1919). Vreemd genoeg werd geen gebruik gemaakt van de
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banteng, die in de achttiende eeuw werd gebruikt als lastdier in het koffietransport
(De Haan in Hoogerwerf 1970:159).
Preus (1925) was in het bezit gekomen van de aantekeningen van de
administrateur van een suikerfabriek in Banyumas over de prestatie van de
trekstieren. Hij laat zien dat de gemiddelde lading per kar tussen 1900 en 1925
sterk toe- en het aantal contractkarren afneemt. De gemiddelde grootte van de
stieren was geleidelijk toegenomen, omdat zich meer Ongole en kruisingen met
Ongole werden ingezet. De grootste dieren waren over het algemeen ook de
zwaarste. Opvallend in de staten die hij gaf, was dat de twee contracten die een
boven gemiddelde lading per kar trokken zowel een contractant was die het
grootste span trekstieren had respectievelijk het kleinste span. Helaas werd niet
per span het ras opgegeven. Tevens is onduidelijk in deze tekst of de toename
van de gemiddelde lading per kar ook het gevolg kon zijn van de kortere
afstanden waarover het riet vervoerd diende te worden als gevolg van de aanleg
van het decauvillespoor (smalspoor).

Foto 5.1. De drukte op de weegbruggen voor het riet dat per kar of per lorrie via
het Decauvillespoor werd aangevoerd.

Bron: Sibinga Mulder 1929:56

De suikerindustrie had natuurlijk zelf het (op)fokken van trekvee kunnen
verzorgen. Maar, voor de voorziening in voldoende trekvee, moet een
suikerfabriek ongeveer drie keer zoveel dieren aanhouden als nodig in verband
met de fokkerij en opfok van jongvee. Dit is een enorme kostenpost. Een betere
oplossing was het opkopen van goede tweejarige dieren, om ze vervolgens
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verder op te fokken tot drie à vier jaar. Hiermee werd voorkomen dat potentieel
goede dieren alsnog niet konden volgroeien omdat het vee regelmatig op te jonge
leeftijd werd ingezet of dat het vee als gevolg van veevoertekorten niet kon
volgroeien.
Ook de suikerindustrie dacht de bevolking te stimuleren voor de fokkerij
van grote trekdieren door tentoonstellingen te organiseren. In de jaren 90 van de
negentiende eeuw wendde de suikerindustrie zich tot verschillende autoriteiten
om aandacht voor de veestapel, maar de bemoeienis van de regering met de
rundveestapel begon pas echt in 1905 (Merkens 1922:22).
In de suikerstreken was de fokkerij problematisch, doordat voornamelijk
stieren en ossen werden gebruikt voor de transportdiensten. De verhouding
tussen mannelijke en vrouwelijke dieren was in de suikerstreken verstoord, met
als gevolg dat het geboortepercentage lager was dan in de niet-suikergebieden.
Daarbij kwam dat de mortaliteit onder de kalveren in de suikerstreken hoger was
dan in die gebieden zonder suiker. De groei en de instandhouding van de
veepopulatie in de suikerstreken was dus lastig (Onderzoek 1906:32, Sanders
1910).
Omdat de voorziening in voldoende trekvee dan wel de voorziening in trekvee met
de juiste capaciteiten volgens de suikerfabrikanten moeilijk was, werd hard
gewerkt om het transport via het spoor zo snel mogelijk van de grond te krijgen.
De aanleg van het decauvillespoor werd tegen het einde van de negentiende
eeuw gerealiseerd. De investering in het spoor vergde een eenmalige grote
uitgaaf, terwijl ieder jaar opnieuw in het vee geïnvesteerd moest worden.
Niet iedereen onderschreef dat door de aanleg van het decauvillespoor
het trekvee werd ontzien. Sommigen waren van mening dat juist de aanleg van
het decauvillespoor en de tramrails de oorzaken waren van de ‘achteruitgang’,
omdat de kleinere dieren (railtransport is minder zwaar werk) weer een functie
kregen. Hierdoor daalden de prijzen van goed trekvee. Bovendien konden voor
transport via het spoor ook vrouwelijke runderen worden ingezet en koeien waren
goedkoper dan stieren en ossen. Hoe het ook zij, met de uitbreiding van de
transportmogelijkheden nam de behoefte aan dierlijke trekkracht over korte
afstand toe, omdat het riet eerst naar het dichtstbijzijnde spoor getransporteerd
moest worden, maar over de lange afstand af (Merkens 1926:49, Kunst 1938:15).
In 1917 werd op Java gemiddeld 11% van de rundveestapel en 6% van
de buffelstapel ingezet voor vervoersdiensten in bedrijven of op ondernemingen,
maar de regionale verschillen waren enorm. Suikerriet werd voornamelijk op
Oost- en Midden-Java verbouwd (figuur 5.1). De cijfers van Pasuruan gaven aan
dat daar 47% van de rundveestapel werd ingezet voor de transportdiensten (niet
alleen in de suiker). De overige 53% van de veestapel vervoerde de producten
van de landbouwer, werd daarnaast ingezet als ploegdier en moest ook nog
worden ingezet in de fokkerij. Dit was onmogelijk.
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In de jaren 30 van de twintigste eeuw daalden de suikerprijzen drastisch als
gevolg van de economische depressie. De hoeveelheid opgeslagen suiker nam
toe. De suikerindustrie probeerde iedere interventie van het gouvernement tegen
te gaan, maar uiteindelijk werd in 1933 het ‘Chadbourne Plan’ geïntroduceerd,
waarmee de export van suiker aan banden werd gelegd. Het areaal suikerriet en
het aantal fabrieken in bedrijf nam af. Het suikerareaal daalde van 200.000
hectaren in de jaren 20 naar slechts 34.000 ha in 1933 (Hartveld 1996:50).
Logischerwijs daalde de vraag naar transportdieren, hoewel volgens Bakker de
suikercultuur nog steeds beschouwd kon worden als de grootste afnemer van
rundvee (Bakker 1930, Jaarverslag BVD 1936:27, Jaarverslag BVD 1937:32).
In 1928 waren er 179 suikerfabrieken actief die samen 416.123.866 picol
riet verwerkten. Volgens Sibinga Mulder (1929) kon een cikar gemiddeld 20 picol
en een kar via het deacuvillespoor 40 picol vervoeren. Dit betekent dat tussen
20.806.193 en 10.403.096 karren werden beladen. Gegevens over de
arbeidsprestaties van trekvee berekend over 24 jaar (1901-1924) tonen aan dat
de gemiddelde lading die het vee trok toenam. Het gemiddelde gewicht in 1924
bedroeg 26,36 picol en iedere dag kwamen er ongeveer 377 karren uit. Het
gemiddeld aantal trekdagen per kar bedroeg 81 (Preuss 1925). Als de gegevens
van Sibinga Mulder en Preuss gecombineerd worden blijkt dat er een kleine
400.000 trekstieren per jaar nodig zijn. Aangezien er in 1924 5.517.339 stuks
grootvee waren, waarvan 60% inzetbaar, werd in de jaren 20 van de twintigste
eeuw 12% van de veestapel gedurende de suikercampagne ingezet. Dit is een
gemiddeld aantal en geeft niet de plaatselijke behoeftes in bepaalde perioden
zoals de suikercampagne, weer.

Figuur 5.1. De verspreiding van het suikerareaal op Java in 1938.

Bron: Beaver 1944:189.

In 1935 waren er nog maar 43 suikerfabrieken in werking. Dit aantal was
in 1937 tot 64 gestegen (Beaver 1944:191). Na een kleine opleving in de
suikerindustrie begin jaren 40 toonde de Japanse bezetter weinig interesse en
daalde de productie van 1.339.976 ton in 1942 naar 496.832 ton in 1944 en
84.245 ton in 1945. In 1950 draaiden 31 van de 84 suikermolens die werkzaam
waren in 1939 weer, maar werd eenvijfde tot eenzesde deel van de oogst
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gestolen, verwoest of in brand gestoken (Hartveld 1996:54-5). Omdat in totaal
minder suikerriet werd verbouwd, was er minder vee nodig. Gezien het feit dat de
veestapel was geslonken tijdens de Japanse bezetting omdat de Japanners het
vee slachtten ten behoeve van leer en vlees (van 1940 tot 1956 zijn geen data
beschikbaar), moet de druk op de veestapel (en de veehouder) in verhouding
ongeveer gelijk zijn gebleven.

DE VEEHOUDERS
Dat het leger en de suikerindustrie een voorkeur hadden voor een bepaald type
dier dat bij de bedrijfsvoering paste is duidelijk. Maar, waarom hadden zowel het
leger als de suikerindustrie steeds meer moeite met het vinden van het benodigde
vee? Werd het inderdaad steeds lastiger de juiste dieren te vinden of veranderden
de eisen van de belanghebbenden? Het doel van het leger was de landsbelangen
te verdedigen en de suikerindustrie streefde economische belangen na, maar
waarom hield de boer vee?
Volgens Hoekstra (1950:4) zijn economische, esthetische, sociale en
religieuze motieven vier beweegredenen om landbouwhuisdieren te houden.
Feitelijk kunnen de laatste drie motieven onder één noemer, namelijk de culturele
motieven, worden geschaard. Veeteelt in Indonesië heeft een sterk culturele
component en is één van de belangrijkste cultuuruitingen op agrarisch gebied.
Niet alleen de cultuur, maar ook de omgeving bepaalt de keuzemogelijkheid
tussen soorten en rassen.
In deze paragraaf zullen de drijfveren van de veehouders worden
geanalyseerd. De vragen zullen aan de hand van de verspreiding van de soorten
en de rassen, de gebruiksdoelen en de ontwikkeling van de veestapel worden
beantwoord. In de koloniale periode werd gesproken van ‘verbetering van de
veestapel’. ‘Verbetering van de veestapel’ impliceert dat het veebestand
kwalitatief onvoldoende was. Daarom zal in de volgende paragrafen worden
gesproken van ‘ontwikkeling van de veestapel’ waarmee zowel de fokrichting van
de veestapel als de toename of de afname van het aantal stuks vee wordt
bedoeld. De periode van 1850 tot nu wordt voor de duidelijkheid in drie periodes
verdeeld.
De veehouderijsystemen tot 1900
In 1856 bestond het grootste deel van de grootveestapel uit buffels. Het aantal
buffels per hoofd van de rurale bevolking was op West-Java het hoogst.
Daarentegen was het aantal runderen en paarden en het aantal runderen en
paarden per hoofd van de rurale bevolking op Oost-Java het hoogst. De
rundveestapel maakte op Oost-Java tussen 1856 en 1900 een spectaculaire groei
van 342% door. De buffelstapel nam in alle drie de provincies toe, maar minder
buitengewoon. De paardenstapel nam alleen op Oost-Java toe (tabel 5.1 en 1.3).
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De sturende invloed van cultuur en milieu in de periode 1850 tot 1900
In de negentiende eeuw werd op Java de rijkdom van een provincie, een dorp of
een enkeling bepaald door de uitgestrektheid en de vruchtbaarheid van het land,
de irrigatiefaciliteiten voor de rijst en het aantal buffels (Raffles 1817:106,
Onderzoek 1906). Omdat buffels algemeen voorkwamen was het aantal
belangrijk. In sommige streken was een kudde van enkele honderden buffels niet
ongewoon. Dit in tegenstelling tot runderen zoals de zebu en het Hollandse
melkvee, die in geringe aantallen op Java aanwezig waren, waardoor het bezit
van één exemplaar zeer hoog gewaardeerd werd (Boomgaard 2004).
In de negentiende eeuw emigreerden veel Madurese landbouwers naar
Oost- en Midden-Java op zoek naar een nieuw bestaan. De voorkeur van de
Madurees, ook van de Madurees op Java, ging uit naar het Maduravee (Roorda
van Eysinga 1838:275). De Madurees was wel met de buffel bekend, want 10%
van de grootveestapel van Madura bestond uit buffels. Maduravee werd
gehouden door de Madurezen in Besuki, Probolingo, Pasuruan en het grootste
gedeelte van Surabaya. In de overige residenties van Oost-Java hielden de
meeste veehouders buffels en Javavee, met Banyuwangi als uitzondering, daar
hield de veehouder, door invloed van het eiland Bali, voornamelijk Balivee.193 In
feite waren ook de Nederlanders emigranten die hun voorkeur voor bepaalde
rundvee- en paardenrassen hadden; misschien bestond er wel om die reden
weinig belangstelling voor de buffel. Desalniettemin moeten de Nederlanders niet
onbekend zijn geweest met de buffel, omdat het dier in Zuid-Europa veel werd
gebruikt voor de productie van melk en vlees.
De voorkeur van de Madurees voor het Maduravee hing samen met de
kerapan-races. De winnaar van deze race genoot prestige. Omdat voor de
kerapan-races stieren werden gebruikt, zag het Gouvernement de mogelijkheid
de fokkerij op Madura te stimuleren door middel van ondersteuning van de races.
Het Gouvernement spendeerde daartoe sinds het einde van negentiende eeuw
jaarlijks 1.500 gulden voor het uitdelen van premies, die weer werden ingetrokken
als de stieren niet als dekstieren door de bevolking gebruikt mochten worden.
Opvallend is dat juist de kerapan-races werden ondersteund omdat op Java
bijvoorbeeld ook stieren- en hanengevechten werden gehouden die niet werden
gesubsidieerd. Hanengevechten waren zelfs verboden. Eén verklaring is dat het
exterieur van het Maduravee door de Nederlanders zeer gewaardeerd werd
(Boudewijnse en Soest 1902, Knaap 1934:371, Sommerfeld 1923:172-5). Een
tweede verklaring kan zijn dat de overheid dit als een goede mogelijkheid zag om
veel veehouders te bereiken, omdat de kerapan-races bij zoveel mensen bekend
en geliefd was.

193

o

ANRI AP 1129, een brief (N 44/29 (258/16)) van de resident van Japara d.d. 12 januari 1858 aan
de Gouvernementsveearts Van Doornum.
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Voor de veehouders waren de haarwervels, de kleur, de lengte van de staart en
de stand van de horens belangrijke kenmerken.194 De veehouder gebruikte de
kenmerken om zijn vee te herkennen en om het karakter van een dier te bepalen.
Goede tekening van de haarwervels verhoogden de economische waarde van het
dier. Soms speelden de haarwervels in de keuze van een bepaald dier volgens de
Europeanen, een zo grote rol dat de zakelijke doeleinden (zoals de fokkerij) onder
druk kwamen te staan. Het belang van de haarwervels was algemeen bekend en
daarom was het noodzakelijk dat de overheid bij de aankoop van dekhengsten en
-stieren op de hoogte was, zodat een miskoop werd voorkomen.195 Evenals in het
Europa van de achttiende en negentiende eeuw was de kleur van paarden
belangrijk en werden aan bepaalde kleuren de beste eigenschappen verbonden
(Haarwervels 1891:2).196
Het offeren van dieren was voor de Javaan een belangrijke reden om vee
te houden. Het offerdoel bepaalde het type dier. In enkele gebieden waar rundvee
de gangbare soort was, zoals bijvoorbeeld in de Tengger op Oost-Java, werden
toch enkele buffels gehouden voor religieuze bijeenkomsten (Onderzoek
1906:23). Dit was waarschijnlijk een overblijfsel van het Hindoe geloof waarin
runderen niet, maar buffels wel geofferd mochten worden. Ook kleinvee werd
geofferd. Volgens enkele auteurs was het offeren van kleinvee in de negentiende
eeuw de enige reden tot het houden van dit vee (Noordijk en Van der Weijde
1856:191, Mayer 1898:172-3). Aangezien de grote meerderheid van de Javaanse
bevolking de Islam belijdt, worden op privéfeestelijkheden (selamatan) zoals een
besnijdenis of een trouwerij en grote religieuze festiviteiten zoals Iduladha en
Idulfirtri, grote hoeveelheden vee in een betrekkelijk korte periode geslacht.197
Slechts twee jaar later schreef Van der Weijde in een rapport aan de Gouverneur
Generaal dat door schapen gericht op de vleesaanzet en de -kwaliteit te
selecteren en te fokken de druk op de rundveestapel, die zo hard nodig was in de
landbouw, kon worden verminderd.198 Veertig jaar later werd noch het schaap
noch de geit op grote schaal als slachtdier ingezet (Mayer 1898:172-3).

194

Andere benamingen voor haarwervels zijn haarkruinen, user-useran of usar-usaran, kulinciran,
pusar-pusaran, katurangan en paleseran. Ook in China, Japan en Maleisië wordt gebruik gemaakt van

haarwervels bij de keuze van een dier en er zijn overeenkomsten met de kennis in Indonesië.
Waarschijnlijk zijn de theorieën omtrent de haarwervels afkomstig van de Hindoes uit India. Ook de
haarwervels op het hoofd van de vrouw kunnen voor de man een betekenis hebben bij de keuze van
zijn vrouw. Zo ook kunnen de veren belangrijk zijn bij het uitzoeken van een zangvogel (Creusesol
1895:16, Caland 1909).
195
Van Kappen 1886, Veth 1894, Ballot 1897:86, Proehoeman en Vrijburg 1898, ‘t Hoen 1898:8,
Sanders 1910, Mayer 1915:42, Hoekstra 1950:20.
196
‘Vertelt iemand U, dat hij een paard door het luchtruim heeft zien vliegen, vraag dan welke kleur het
paard was, en antwoordt hij U, dat het een vos was, geloof hem dan’, ‘Koop of verkoop nooit een vos’,
‘Chevaux à deux couleurs, ont des coeurs de vâches’, ‘Washy in colour, washy in constitution’
(Haarwervels 1891:2-3).
197
Per dag eet de gemiddelde Javaan niet veel vlees, maar de jaarlijkse vleesconsumptie is niet te
verwaarlozen.
198
o
ANRI AP 1129, rapport (N 69 (4225/16)) van Van der Weijde aan de Gouverneur-Generaal d.d.
Surabaya 7 Oktober 1858.
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Naast culturele overwegingen beïnvloedde had het klimaat mogelijk de keuze
voor een bepaalde soort of ras. De buffel houdt van schaduwrijke, vochtige en
moerassige ontgonnen gebieden bedekt met jonge houtopslag, waar een
dagelijks bad en voedsel te vinden is. West-Java ontvangt jaarlijks meer regen
dan Oost-Java, waardoor wellicht op West-Java meer buffels dan runderen
werden gehouden. De runderen pasten beter in drogere gebieden.

Tabel 5.1. Het aantal buffels, runderen en paarden op West-, Midden- en OostJava in duizendtallen, voor de jaren 1856, 1895, 1940, 1960 en 2000, als ook het
aantal buffels, runderen en paarden per hoofd van de rurale bevolking.
Buffels
1856
p.p.
1895
p.p.
1940
p.p.
1960
p.p.
2000
p.p.

West
549
0,20
737
0,13
826
0,07
670
0,04
327
0,01

Midden
570
0,13
1.101
0,11
759
0,05
658
0,04
189
0,01

Runderen
Oost
452
0,13
643
0,07
221
0,01
324
0,02
122
0,01

West
15
0,01
32
0,01
102
0,01
116
0,01
263
0,01

Midden
173
0,04
649
0,07
987
0,06
1.287
0,07
1.649
0,08

Paarden
Oost
444
0,13
1.891
0,22
2.499
0,16
3.074
0,16
3.451
0,17

West
114
0,04
99
0,02
63
0,01
35
0,00
11
0,00

Midden
81
0,02
109
0,01
68
0,00
81
0,00
17
0,00

Oost
202
0,06
278
0,03
88
0,01
76
0,00
28
0,00

Per
hoofd
Java
0,24
0,23
0,13
0,12
0,09

De gegevens van Raffles (1978 [1817]) en Roorda van Eysinga (1838)
suggereren dat in de eerste helft van de negentiende eeuw het aantal buffels per
persoon op Oost-Java hoger was dan op West-Java. In 1856 was het aantal
buffels in alle drie de provincies, dus ook op Oost-Java, hoger dan het aantal
runderen. De meeste runderen werden in Probolingo en Pasuruan gehouden.
Volgens de gegevens van tabel 5.1 beschikten in 1856 de mensen op Oost-Java
over ongeveer tweemaal zoveel grootvee per persoon dan de mensen op WestJava. In 1856 werden de meeste runderen en paarden op Oost-Java gehouden
en tevens was ook het aantal runderen en paarden per hoofd van de rurale
bevolking daar het grootst.
Naast het verschil tussen West-, Midden- en Oost-Java, was er een
onderscheid tussen de bergachtige en bosrijke streken in het zuiden en de lage
streken in het noorden van Java waar te nemen. Het vee in de bergen verrichtte
minder arbeid en had de beschikking over meer en kwalitatief beter voer.
Daardoor waren de runderen in de bergachtige en bosrijke streken in goede
gezondheid. In het noorden werden meer buffels gehouden dan in de bergachtige
gebieden, omdat het rund onder andere door zijn klauwen zeer geschikt was voor
de hoog gelegen en harde bodems.
Door de groeiende economie, de ontginning van het land en een toename van de
bevolking daalde het areaal moeras en bos. Noodzakelijkerwijs moesten het
paard en de buffel, die tot dan toe voornamelijk werden geweid, op stal worden
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verzorgd. In tegenstelling tot de Madurese veehouder, was de Javaanse
veehouder minder bekend met het stallen van vee. Stalling van vee verhoogt de
arbeidslasten van de veehouder en vraagt kennis over veevoer. Het is een
intensieve vorm van veehouderij, omdat het veevoer gezocht, gesneden en
vervolgens naar het vee dient te worden gebracht. Paarden zijn goed op stal te
verzorgen, indien ze worden voorzien van een wekelijkse portie beweging, maar
buffels hebben een dagelijkse bad in modderpoelen en beekjes nodig.

Het veegebruik van de Javaanse boer in de negentiende eeuw
De industrie had het vee voornamelijk voor transportdoeleinden nodig. Een
Javaanse boer streefde als gevolg van zijn complexe bedrijfsvoering meerdere
doelen na, namelijk het houden, het fokken en het gebruiken van vee naast
agrarische activiteiten. Daarom zal in deze paragraaf de functionaliteit van het vee
voor de Javaanse boer worden afgezet tegen het nut voor gebruikers als de
industriële sector.
Het paard werd voor de kar gespannen of gebruikt als draagpaard voor het
vervoer van producten (pikolpaard) en mensen. Paarden leverden numeriek niet
de grootste bijdrage, maar procentueel werd ten opzichte van de rundvee- en
buffelstapel het grootste deel van de paardenstapel (65,4%) ingezet voor
transportdoeleinden. Het Javaanse paard werd hoofdzakelijk door de minder
rijken als rijpaard gebruikt. De rijkere man zag het bezit van ‘mooiere’ paarden als
een eer. De aanzienlijke hoofden en de Europeanen maakten voor zowel rij- als
trekdiensten uitsluitend gebruik van uitheemse rassen, die jaarlijks met
scheepsladingen bij honderden tegelijk ingevoerd en publiekelijk verkocht werden
(Paarden 1901:770-1). Paarden werden, op een enkele uitzondering na, niet
ingezet als ploegdier. Paarden waren kleiner en lichter dan zowel het rund als de
buffel en dus minder sterk. Bovendien waren de hoeven van het paard niet
bestand tegen het werk op natte gronden, ondanks dat het Preanger paard over
uitermate harde hoeven beschikt. De Javaan gebruikte zijn paard als pikolpaard in
de gebieden die lastig te bereiken waren. Het paard was een goede klimmer.
De elite zag paardenraces als een goede stimulans om prachtige paarden
te fokken. Er waren ook tegenstanders van dit concept, die dachten dat het bezit
van racepaarden alleen maar zou leidden tot ‘schromelijke vermeerdering der
weelde onder de Inlandsche hoofden’ en tot ‘prikkeling van de ijdelheid van de
hoofden’, terwijl de paarden door de bevolking moesten worden verzorgd.
Bovendien waren de tegenstanders van paardenraces van mening dat het
verlangen naar gokken door de races werd aangemoedigd en zou resulteren in
een ondoelmatige paardenhandel. De beste paarden werden door de hoofden
goedkoop van de bevolking gekocht tot ‘verlies en ongerief der exposanten’.199
199

o

ANRI AP 1127, brief (N 1143/1) van de assistent resident van Panarukan en Bondowoso d.d. 20
o
juli 1853, ANRI AP 1129, een brief (N 2922/1) van de resident van Semarang d.d. 27 Augustus 1853
o
o
aan de directeur van de Kultures in Batavia, ANRI AP 1129, een brief (N 3 (N 181)) van de assistent
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Weliswaar konden de races resulteren in mooie rijpaarden groter dan vier voet,
maar voor werkpaarden was de kracht een betere graadmeter dan de hoogte.
Bovendien was de bouw van het racepaard slank en gericht op snelheid en het
paard beschikte over een vurig temperament, terwijl de paarden in gebruik door
de landbouwer moesten beschikken over voldoende kracht, goede benen, sterke
hoeven, een groot uithoudingsvermogen en een sober karakter.
De belangrijkste verschillen tussen het gebruikspaard van de elite en de
agrariër waren het exterieur en het temperament. Het kruisen van grote
racepaarden afkomstig van de andere continenten met Indonesische paarden
resulteerde in kruisingsproducten die bij de agrariër minder gewild waren. De boer
had geen belang bij een groot postuur en een uitgelaten temperament. Het
kruisen met grotere racepaarden met de kleinere Javaanse paarden leidde tot
geboorteproblemen, slecht beenwerk en een minder grote ausdauer. Alleen in de
Preanger Regentschappen (Buitenzorg en Bandung) hadden de races enige
positieve invloed en leidde de fokkerij tot grotere paarden met een relatief goed
beenwerk.
In 1808 kwam het initiatief van de Gouverneur-Generaal (GG) Daendels om het
wegennet te verbeteren door de postweg aan te leggen van West- (Anyer) naar
Oost-Java (Banyuwangi). Het goederentransport vond plaats op de onverharde
zijpaden, de zogenaamde karrenwegen, omdat het transport ‘de fraaie grote
wegen, ten gerieve der weinige reizigers in postrijtuigen’ zou beschadigen. De
grootste weggebruikers waren de transporteurs.
Als gevolg van de invoering van het Cultuur Stelsel waren de
transportactiviteiten toegenomen. Dit was niet alleen schadelijk voor het
wegennet, maar had tevens een negatieve invloed op de veestapel (Onderzoek
1906:16). In 1840 werd een tekort aan transportmiddelen geconstateerd wat een
direct gevolg zou zijn van de invoering van het Cultuur Stelsel. Vervolgens werd
het karrentransport aangemoedigd in plaats van gebruik te maken van
draagdieren (Paulus et al. 1917:425).
Aan het begin van de negentiende eeuw werd voor transportdiensten nog
de voorkeur aan de buffels gegeven, maar aan het einde van dezelfde eeuw
werden zij door runderen vervangen. Halverwege de negentiende eeuw gingen
stemmen op om het transport verplicht met de trekkracht van runderen te doen
plaatsvinden. Veehouders in de gebieden waar het rund in minder goede conditie
verkeerde, waren hier fel op tegen.
Buffels waren goede trekkrachten voor de steile en de gladde wegen,
maar hadden moeite met het geaccidenteerde en veelal steenachtige terrein in de
bergstreken.200 De buffel was door zijn grote kracht uitermate geschikt voor
resident van Majalengka d.d. 6 januari 1858 aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië,
b
Vrijburg 1907 .
200
NA MvK MR 1882 no. 1153, extract uit het register der besluiten van de Gouverneur Generaal van
o
Nederlandsch-Indië N 4 d.d. 19 november 1882.
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transport over ongebaande wegen. Door verbetering en verharding van de wegen
kon het transport met behulp van runderen plaatsvinden. Runderen liepen sneller,
konden over langere afstanden zwaardere lasten vervoeren en beter dan de
buffel ontberingen doorstaan.201 Op Oost-Java werd in de transportsector het
Javavee (en voor het ploegen) geprefereerd (Noordijk en Van der Weijde
1856:189).
De verharde wegen waren de strop voor de buffel als transportdier, hij
was door zijn klauwen in het nadeel. De zachte en zeer gevoelige klauwen waren
niet geschikt voor de verharde weg. Proeven met ‘hoefijzers’, zoals bijvoorbeeld
sandalen van leer van runderen, waren geen oplossing. De beide helften van de
klauw bewegen uit elkaar bij het zetten van een stap, zodat de sandaal of te strak
zat of onderweg verloren ging (‘t Hoen 1898:13). De buffel werd nog wel voor het
personentransport ingezet daar waar paarden niet verder konden.202

Tabel 5.2. Prijzen in guldens voor paarden, runderen en buffels van 1830 tot
1875.

Paard
Rund
Buffel

Grote hengst
Gemiddeld
Merrie
Groot
Gemiddeld
Groot
Gemiddeld

18301840
57
29
21
22
15
25
18

18401850
61
32
23
27
20
29
21

18501860
70
41
27
38
26
38
27

18601870
84
50
33
48
33
44
34

18701875
95
57
39
60
40
62
41

Bron: ANRI BB 28 mei 1877 no 2, een brief van Van Holle d.d. 9 oktober 1876 aan de Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië.

In de periode van het Cultuur Stelsel groeide zowel de paarden-, de
buffel- als de rundveestapel in alle provincies. Het Mindere Welvaart Onderzoek
(1906:6) noteerde dat ondanks de stijgende grootveeprijzen ten tijde van het
Cultuur Stelsel de grootveepopulatie kennelijk niet stelselmatig steeg. Echter, de
grootveestapel groeide tot aan 1890 in gelijke mate als de bevolking (zie tabel
5.1) en hield pas na 1890 – toen het Cultuur Stelsel al was afgeschaft - de groei
van de bevolking niet meer bij, maar bleef in absolute aantallen wel groeien tot
aan 1930.
Hageman (1863) en Merkens (1926) menen allebei dat als gevolg van het
Cultuur Stelsel de ontwikkeling van het vee te wensen overliet. Dit zou moeten
betekenen dat de prijzen van groter vee harder stegen dan van kleiner vee.
Echter, de prijzen van grote paarden, runderen en buffels stegen procentueel in
de periode 1830-1875 even hard als de prijzen van respectievelijk gemiddelde
201

ANRI AP 1131, inspectie rapport van de Directeur van de Genie van 1860.
Zoals Junghuhn (1852:14) schreef “[...] waar de weg naar de kalkbergen opwaarts loopt, weder een
nieuw viertal van die geduldige gasten ontmoetten, in wier trekken domheid en ongevoeligheid zoo
duidelijk te lezen staan (ik meen de buffels).”
202
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paarden, runderen en buffels (tabel 5.2). Feit is wel dat de prijzen stegen.
Enerzijds zouden prijsstijgingen het gevolg kunnen zijn van een dalend aanbod
van goede trekdieren (kwaliteit), anderzijds is het mogelijk dat er een tekort was
(kwantiteit) ondanks dat de stapel groeide.
Vee was van belang bij de bewerking van de velden. Op Java werden runderen
en buffels ingezet voor de seizoensgebonden ploegarbeid. Ploegen en eggen met
behulp van buffels en runderen maakt het werk van de landbouwer een stuk
lichter en gemakkelijker en kan bovendien de opbrengst vergroten. De ploeg
wordt voornamelijk gebruikt op de grote velden en niet in de bergen waar de
velden klein of te steil zijn. Het rund was geschikt voor de droge en de harde
gronden en de buffel was door zijn klauwen en lichaamsgewicht het beste
ploegdier voor de sawah. Op Oost-Java zijn meer droge velden dan sawahs te
vinden, daarom is de rundveestapel daar sterker dan de buffelstapel toegenomen.
Volgens de gegevens van Sollewijn Gelpke werd normaliter één bouw
(7.096 m2) sawah met redelijk zware grond twee keer geploegd (70 uur) en drie
keer geëgd (50 uur). Daartegenover stond 775 uur manarbeid indien geen vee
beschikbaar was (Sollewijn Gelpke 1885:47-50). Mayer (1898) beweerde dat een
span buffels maximaal twee bouw kon omploegen per plantseizoen, maar de
Resident van Jepara schatte dat één buffel twee bouw kon omploegen. Het
ploegen van één bouw tegal werd op 75 uur geschat. Gemiddeld kon een span
dieren zes uur per dag werken. Voor het ploegen en het eggen van één bouw
sawah waren dus 20 dagen per span nodig. Uiteraard konden meer spannen per
bouw worden ingezet.
In sommige streken werd gebruik gemaakt van het sawahtrappen.
Sawahtrappen was een intensieve vorm van ploegen waarbij gebruik werd
gemaakt van twee keer zo veel buffeluren. Het sawahtrappen werd voortgezet
totdat uit de modder een bepaalde geur opsteeg (Van Leeuwen 1951:529).203
Jaarlijks stierven veel dieren als gevolg van een te zware werklast in zowel de
transportsector als in de landbouw (Onderzoek 1906:32). Het ploegseizoen valt
samen met het einde van de droge periode wanneer het veevoer opraakt. In
gebieden waar het veevoer in de oostmoesson op kon raken, werd het vee na het
ploegseizoen verkocht. Dit speelde voornamelijk in de vlaktes aan de noordkust
waar veel sawahs waren, zoals in Cirebon, Demak en Gresik. Voor het nieuwe
ploegseizoen werd het vee andermaal aangekocht (Sollewijn Gelpke 1885:107).
Ploegvee kon ook gehuurd worden; per dag(deel), per moesson en soms voor
een heel jaar. De huur voor een span buffels was hoger dan voor een span
rundvee (Sollewijn Gelpke 1885:61).
203

In zuid Banten worden wel buffels het veld opgestuurd die bij wijze van bewerking de grond
(moerassawahs) betrappen, waarna een paar keer geëgd wordt en de grond plantklaar is (Sollewijn
Gelpke 1885:48). Deze techniek werd ook toegepast in andere streken waaronder Lombok, Sulawesi
en Sumba. Stenen in de grond maakten ploegen onmogelijk. Op Sumba werd deze methode tot aan
WOII gebruikt (pers comm Hoekstra 2003).

170

Vee als natuurlijke hulpbron

Rond het midden van de negentiende eeuw waren de zwaardere dieren
voor de ploeg gewenst, terwijl de lichtere dieren goed in het transportbedrijf
ingezet konden worden (Noordijk en Van der Weijde 1856:193). Vijftig jaar later
lag dit omgekeerd, namelijk, de trekdieren waren zwaardere en sterkere dieren
dan gebruikt in de landbouw (Onderzoek 1906:32). Het is mogelijk dat door druk
uit de industriële sector de grotere dieren in de transportsector werden ingezet,
zodat de kleinere dieren overbleven voor het werk op het land.
Over het algemeen was op Java het werkvee ook het fokvee, waardoor fokkerij
niet op regelmatige basis plaatsvond. Wanneer het werkvee werd ingezet in de
fokkerij verdween het tijdelijk van de arbeidsmarkt. Daarbij kwam dat het
grootbrengen van jongvee twee à drie jaar duurde en ruimte en voer kost in
gebieden waar in sommige periodes nauwelijks voer beschikbaar was. Jongvee
bracht - logischerwijs - op de markt minder geld op dan volwassen dieren, wat
evenmin een aansporing voor de veehouder betekende. Bovendien was voor de
boer de opfok een lange periode vol risico’s, zoals een betrekkelijke grote kans op
sterfte (± 10%). Een gevolg was dat veel dieren op te jonge leeftijd aan het werk
werden gezet. Fokkerij was voornamelijk voor de veehouders in een ‘free-grazing’
systeem rendabel. ‘Free-grazing’ wordt problematisch in een gebied waarin de
bevolking en de veestapel groeit. In de meeste streken was de waarde van een
gebruiksdier dus hoger dan de waarde van het fokdier. Daardoor was het
vervangen van gebruiksdieren of de groei van de bestaande stapel vaak zeer
lastig.
Een soortgelijk probleem speelde ook in de paardensector. De combinatie
landbouwtrekpaard-fokpaard was goed mogelijk, omdat de landbouw het paard
maar enkele maanden per jaar nodig had. De combinatie transportpaard-fokpaard
was lastiger, omdat in de regel het transportpaard het grootste deel van het jaar
voor transportdiensten nodig was. Het houden van fokpaarden was dus alleen
mogelijk als voldoende voor het veulen werd betaald of de onderhoudskosten van
de paarden zeer laag waren (Merkens 1938:107).
Op kleine schaal werd door de overheid en de industrie in
Gouvernementsfokkerijen en op de terreinen van de industrie gefokt. Op deze
manier wilde de industrie een steentje bijdragen aan de voorziening in trekvee.
Tegelijkertijd kon de gewenste fokrichting worden aangegeven. Omdat de schaal
waarop dit gebeurde te klein was, was het resultaat beperkt.
In de negentiende eeuw werden mest en vlees als bijproduct van de veestapel
gezien, terwijl voor de productie van melk melkvee werd aangehouden.
Bengaalse en Europese dieren werden raszuiver gehouden en gefokt voor de
melkproductie. Melk werd op kleine schaal geproduceerd en voornamelijk door
niet Indonesiërs gedronken. Volgens Den Hartog (1986:72) introduceerden de
Europeanen melk in de zeventiende eeuw en richtten zij melkbedrijfjes voor de
productie van verse melk op. Op West-Java werd wat melkvee gehouden. Op
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Midden- en Oost-Java gaven Bengaalse runderen weinig melk en waren zij
‘mager en dor’, tenzij zij op stal werden gehouden. In het verleden werd de
banteng en het Javavee gemolken maar de melkproductie was, volgens de
Nederlandse melkveehouders, te laag. Daarom lieten Nederlanders in de
achttiende en negentiende eeuw Fries-Hollandse melkrunderen uit Nederland
overzeilen.
In de negentiende eeuw werd weinig over mest geschreven, wellicht
deels omdat er meestal over sawahs werd geschreven. De sawahs ontvingen
voldoende meststoffen via het vruchtbare slib dat meekwam met het
irrigatiewater. Op de andere velden werd de mest wel aangewend. Op de droge
gronden nam het mestgebruik in de negentiende eeuw langzaam toe. ‘Ofschoon
het meerendeel van Java de bodem nog zoo rijk aan vruchtvoortbrengende
bestanddeelen is, dat geen behoefte aan meststof word gevoeld, zoo meenen wij
toch, dat eenmaal die tijd zal verschijnen, dat men de vruchtbaarheid door
meststoffen zal pogen te vermeerderen. Reeds nu, worden hier en daar, reeds
gunstige resultaten van bemesting gezien’.204
De veehouderijsystemen van 1900 tot 1940
Tussen 1900 en 1940 groeide de buffelstapel alleen op West-Java, op Midden- en
Oost-Java nam de populatie sterk af. Het aantal paarden nam in alle provincies
af. Ook de rundveepopulatie nam in alle provincies toe. Tot aan 1895 overtrof op
Oost-Java de groei van de rundveestapel de rurale bevolkingsgroei, er was een
sterke stijging waar te nemen per hoofd van de rurale bevolking (tabel 5.1). De
rundveepopulatie steeg in absolute aantallen op West- en Midden-Java
procentueel sterker dan op Oost-Java, respectievelijk 292%, 165% en 27%.
Zowel de groei van de paardenstapel als de buffelstapel bleef achter bij de rurale
bevolkingsgroei.

Tabel 5.3. Het aantal varkens, geiten en schapen op West-, Midden- en Oost Java
in duizendtallen, voor de jaren 1920, 1960 en 2000, alsook het totaal aantal
dieren per hoofd van de rurale bevolking.
Varkens
1920
p.p.
1960
p.p.
2000
p.p.

204

West
38
0,00
53
0,00
12
0,00

Mid
19
0,00
58
0,00
109
0,01

Geiten
Oost
13
0,00
51
0,00
39
0,00

o

West
572
0,07
1.575
0,09
933
0,04

Mid
362
0,03
2.940
0,17
3.237
0,16

Schapen
Oost
314
0,03
2.629
0,14
2.297
0,11

West
467
0,06
1.207
0,07
3.091
0,12

Mid
146
0,01
640
0,04
1.945
0,10

Oost
103
0,01
365
0,02
1.347
0,07

Per
hoofd
Java
0,06
0,18
0,19

ANRI AP 1129, rapport (N 69 (4225/16)) van Van der Weijde aan de Gouverneur-Generaal d.d.
Surabaya 7 Oktober 1858.
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Tabel 5.4. Aantal klein- en grootvee op West-, Midden- en Oost-Java in
duizendtallen, voor de jaren 1920 en 2000, als ook het totaal aantal dieren per
hoofd van de rurale bevolking.
West-Java
Kleinvee
Grootvee
Totaal

1920
2000
1920
2000
1920
2000

Vee
1.077
4.036
881
601
1.952
6.746

p.p.
0,13
0,13
0,10
0,02
0,23
0,15

Midden-Java
Vee
5.269
5.291
1.708
1.848
2.242
7.068

p.p.
0,04
0,26
0,14
0,09
0,18
0,35

Oost-Java
Vee
430
3.683
2.726
3.601
3.156
7.232

p.p.
0,04
0,18
0,24
0,18
0,28
0,36

Per
hoofd
Java
0,06
0,18
0,16
0,09
0,22
0,27

Kleinvee was aan het begin van de twintigste eeuw schaars. In de loop
van de eeuw groeide de geiten- en schapenstapel sterk en overtrof de groei van
de rurale bevolking (tabel 5.3). Meer dan de helft van de schapenstapel was
gehuisvest op West-Java, terwijl geiten op Midden- en Oost-Java beter waren
vertegenwoordigd. Door de sterke toename van de kleinveestapel steeg het
aantal dieren per hoofd van de rurale bevolking in de twintigste eeuw wel op
Midden- en Oost-Java, maar niet op West-Java (tabel 5.4).

De sturende invloed van cultuur en milieu in de periode 1900-1940
Zowel in 1900 als in 1940 hadden de buffels op West-Java het grootste aandeel in
de grootveepopulatie, maar de rundveepopulatie won terrein gedeeltelijk als
gevolg van het toenemende aantal Madurezen in het zuiden van deze provincie.
Welke rundveerassen in een streek werden gehouden was onder andere
afhankelijk van de herkomst van de veehouders. Particuliere- en
Gouvernementele importen van zebu’s vonden met name op Midden-Java in de
eerste helft van de twintigste eeuw plaats. Maar daar waar de bevolking
voornamelijk uit Madurezen bestond was het verzet tegen het kruisen met de
Ongole het grootst. Op Oost-Java, waar de meeste Madurezen woonden, werd de
Ongole dan ook nauwelijks gebruikt.205
Op Oost-Java werd de voorkeur gegeven aan het Madura- en het Balivee.
Kruising tussen een Javaanse koe en een Madurese stier werd hoog
gewaardeerd en leidde tot sterk trekvee. Nakomelingen van een kruising tussen
een Balinese koe en een Madurese stier waren van superieure kwaliteit.206 In het
uiterst oostelijke puntje, in Banyuwangi, werd voornamelijk Balivee gehouden. In
205
206

Jaarboek Landbouw 1909:331, Le Coultre 1938:35.

Een kruising van een Balinese stier met een Madurese koe heet Ramban Bali, een kruising van een
Madurese stier met een Balinese koe heet Ramban Madura. Een kruising van een Madurese stier met
een Madurese koe is een Bligon Madura, een kruising van een Javaanse stier en een Javaanse koe
heet Bligon Java, een kruising van een Bligon Madura met een Bligon Java heet Blateran (Jaarboek
Landbouw 1908:261). Volgens Schat was een kruising tussen een Madurese stier en Javaanse koe
een Blateran Java en een kruising tussen een Madurese stier en een Balinese koe Blateran rambon
(Schat 1905a).
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de bergstreken van Pacitan (Oost-Java), op de hoger gelegen gedeelten van de
hellingen van de berg Wilis (tussen Kediri en Ponorogo) en in de omgeving van
de gebieden met uitgestrekte teakbossen werd voornamelijk het kleinere Javavee
gehouden (Schat 1905a:45, Bosma 1905:55, Le Coultre 1938:33).

Foto 5.2. Het herdersfeest in Mirit, Kebumen, Midden-Java.

Bron: Schmülling 1918:54

Omdat de buffels en de runderen in aantal toenamen, nam het hieraan
verbonden statussymbool in waarde af, maar dat verschilde per streek. In een
streek in Semarang, wilden de rijken geen vee bezitten als zij de mogelijkheid
hadden het vee te huren, terwijl in een andere streek in Semarang de rijken vee
hielden om te laten zien dat zij in staat waren voer te kopen in de droge periode
(Onderzoek 1906:17-20, Merkens 1927, Weeren en De Gooijer 1996:3).
In Kebumen werd het herdersfeest, door Schmülling (1918) ‘Slamatan baritan’
genoemd, in verschillende dorpen georganiseerd (foto 5.2).207 Op dit feest werd
‘het welzijn van het vee voor de toekomst afgesmeekt’. Op het feest kwamen de
207

Na onderzoek in verschillende bronnen is de conclusie dat ‘Slamatan baritan’ niet vertaald kan
worden als herdersfeest. Een baritan is een set van gerelateerde rituelen die lokaal verschillen maar
gemeen hebben dat ze samenhangen met een geslaagde landbouw-, vee- en/of visteeltoogst. De
baritan waarin wordt bedankt voor het welzijn van het vee komt nu nog voor in Banyumas en wordt
gehouden op iedere tiende dag van de maand Muharram (http://www.pariwisata.banyumas.go.id/
modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=11, 23 maart 2005).
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veehoeders, de vee-eigenaren, de notabelen van het dorp en genodigden uit
naburige dorpen bijeen. In 1914 werd geopperd de dorpsfeesten tot één groot
feest samen te voegen, waardoor het mogelijk zou worden één grote
veetentoonstelling te organiseren. Dit plan werd ten uitvoer gebracht en op het
eerste feest werden meer dan 10.000 bezoekers geteld. In 1917 kwam zelfs de
adjunct-inspecteur van de veterinaire dienst van Midden-Java op het feest. Het
Gouvernement kon nuttig gebruik maken van bestaande culturele activiteiten.

Het veegebruik van de Javaanse boer in de eerste helft van de twintigste eeuw
Door de economische groei en de technologische ontwikkelingen veranderden
het vervoerswezen en de landbouwsector. De waarde van het paard als
transportmiddel nam aanzienlijk af door het toenemende gebruik van
gemotoriseerd transport. Omdat de paardenstapel minder belangrijk werd voor
het vervoerswezen, verslapte de aandacht van het gouvernement voor de
paardenstapel, maar de vraag naar paarden met veel massa en een goed
beenwerk voornamelijk afkomstig van de agrariër, bleef bestaan. Het
gouvernement verschoof uiteindelijk in deze periode min of meer noodgedwongen
de aandacht van luxe- en legerpaarden naar het gebruikspaard. Melk- en vlees
werden in toenemende mate door de bevolking geconsumeerd. Mede hierdoor
nam ook de interesse in de groot- en kleinveestapel toe.
De verschillen tussen Europa en Nederland enerzijds en Indonesië en
Java anderzijds waren groot, maar werden nog wel eens uit het oog verloren. In
Europa werden de varkenshouderij, de gespecialiseerde opfok van jongvee voor
de slachtbank en een grote melkproductie met een belangrijke exportmarkt
gerealiseerd. In Nederland was in 1850 nog maar 44% van de bevolking
werkzaam in de landbouw en in 1950 19%, op Java respectievelijk 96% en 85%
(Bieleman 1992, Boomgaard 2002a). In Indonesië waren de agrarische
huishoudens familiebedrijven en nauwelijks gespecialiseerd. Enkele melk- en
vleesproducerende bedrijven waren de uitzonderingen.
Op Java werden in de loop van de twintigste eeuw de onontgonnen gebieden in
toenemende mate in gebruik genomen, waardoor het aantal grote, vrije,
onbebouwde en onbewoonde gebieden waarop vee kon grazen afnam. Het
percentage huishoudens dat het vee op stal hield, steeg. Afhankelijk van de
afstand tot de plaats waar veevoer werd gesneden en de beschikbare
hoeveelheid veevoer nam de werkdruk toe. De voordelen van stalling waren dat
de geproduceerde dierlijke mest niet meer verloren ging, de kans op besmetting
met ziektekiemen werd verkleind, besmettelijk ziektes eerder werden herkend, de
bronstverschijnselen beter werden waargenomen en het vee minder schuw werd
(‘t Hoen 1905:358, Inspectie BVD 1912, Sohns 1915:81). Daarom zag de BVD het
als haar taak de Javaanse veehouder ertoe over te halen het vee op stal te
verzorgen (Inspectie BVD 1912:90). De Madurese veehouder hield reeds bij

175

Hoofdstuk 5

voorkeur zijn vee op stal. Mogelijk steeg het aantal buffels op West-Java minder
snel omdat de buffel minder geschikt was voor stalling.
De paardenfokkerij werd ernstig belemmerd door het verdwijnen van de
grote graasgebieden. Toevalligerwijs nam gelijktijdig met het verdwijnen van de
openbare weidegelegenheden, de vraag naar het betere tuigpaard af. Het paard
werd razendsnel vervangen door de auto als gevolg van de snelheid van het
nieuwe transportmiddel (Merkens 1938). Beide ontwikkelingen leidden naar een
afnemende rentabiliteit van de (luxe-) paardenfokkerij. De paardenfokkerij was
alleen rendabel in die gebieden waar de zorg voor paarden weinig tijd kostte, dus
in die gebieden waar stallen niet nodig was. Het resultaat was dat de streek waar
de paardenfokkerij nog van enig belang en op redelijke schaal plaatsvond,
voornamelijk de Preanger Regentschappen, uiteindelijk ook in moeilijkheden
raakte.
Door de verbetering van het wegennet in de bergen nam de druk op de
fokkerij voor werkpaarden toe. De wegen werden zodanig verbeterd dat de
grobak, getrokken door rundvee en de vrachtwagens door de berggebieden
konden reizen. Aangezien gebruik van het rund als trekdier goedkoper was dan
het paard, was de keuze snel gemaakt. Bovendien kon het rund in vergelijking tot
het paard meer vracht trekken.
Het gebruik van het paard op de Javaanse agrarische bedrijven was in
tegenstelling tot de inzetbaarheid van het rund en de buffel éénzijdig. Het diende
voornamelijk als draagpaard. Het paard kon mensen en goederen dragen over
een redelijke afstand en slechte wegen, maar het werd niet ingezet voor de ploeg.
Het rund was breder inzetbaar dan het paard omdat het rund ook voor de ploeg
werd gespannen en voor zware transporten kon worden ingezet. Het rund was
economischer door zijn bredere inzetbaarheid (Van Leeuwen 1950:747-8). Ook
het gebruik van de buffel nam af. In de jaren 20 van de twintigste eeuw werd
alleen in Cirebon de buffel nog als transportdier gebruikt (Merkens 1927:129-30).
Als gevolg van een groeiende bevolking werd het landbouwareaal per
gezin kleiner. Omdat het rund een kleinere draaicirkel heeft dan de buffel, was
rundvee op de kleiner wordende velden handiger dan de buffel. Omdat in de
bergen de velden vaak kleiner zijn dan in de dalen is het met name daar van
belang dat de draaicirkel van het dier niet te groot is.
In de loop van de negentiende eeuw werd de sawah minder diep
geploegd. Daarom kon ook rundvee voor het ploegen van de sawah worden
ingeschakeld. De stelregel ‘daar waar veel sawah’s zijn, zijn buffels te vinden’
gold niet meer. Het rund kon nu ook het werk van de buffel doen. In deze periode
was het meestal zo dat de vrouwelijke dieren voor de ploeg werden gespannen,
terwijl de mannelijke dieren op stal werden gehouden, omdat de stieren een
grotere gewichtsaanzet per dag kunnen realiseren dan koeien. Bovendien zijn
volwassen stieren door hun grootte en kracht lastig in toom te houden. Een
nadeel van het gebruik van koeien voor de ploeg is dat de veehouder een keuze
moet maken het vee in te zetten als werk- of als fokvee. De keuze werd in de
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sawahstreken en op de cultuurondernemingen vergemakkelijkt, omdat in de
sawahrijke streken, voornamelijk West-Java, weinig veevoer was te vinden,
waardoor het vee bij voorkeur niet voor de fokkerij werd gebruikt. Na het
ploegseizoen vond een grote verkoop van het vee plaats en eventuele kalveren
werden zo spoedig mogelijk van de hand gedaan.
In de gebieden waar geen keuze gemaakt hoefde te worden het vee in te zetten
als werkvee of als fokvee, werden de productie van mest en het vetmesten van
vee (mesterij) vaak met elkaar verbonden, dit leidde tot specialisatie. In
mesterijgebieden werden vooral stieren gehouden. Het aantal stieren was vaak
vier à vijf maal zo hoog als het aantal koeien (‘t Hoen 1907:270). Daarentegen
was in de fok- en opfokstreken het aantal vrouwelijke dieren hoger dan het aantal
stieren. Ook deze onevenredige verspreiding van mannelijke en vrouwelijke
dieren (de onevenredige verdeling in de suikerstreken is al genoemd) zorgde voor
problemen in de fokkerij. In die gebieden waar veel stieren werden gehouden
vond nauwelijks vermeerdering van de stapel plaats, terwijl in de gebieden waar
werd gefokt en dus veel koeien stonden, stond de uitvoer van jongvee naar de
transport- en mesterijbranche voorop. Doordat het jongvee uit de fokstreek werd
gevoerd, verliep daar de ontwikkeling van de veestapel langzaam.
Het aantal buffels nam van west naar oost af terwijl de teelt van tweede
gewassen, dit waren vaak mestbehoevende gewassen zoals groentes, van west
naar oost toenam. Het toedienen van mest was vooral belangrijk op de
tegalvelden en dat percentage was in het oosten hoger. Deze situatie kwam
handig overeen met het feit dat de meeste runderen in het oosten op stal werden
gehouden, waardoor de mest makkelijk kon worden verzameld. Het grootste deel
van de buffels op West-Java liep vrij rond, wat het verzamelen van de mest
lastiger maakte.
In sommige gebieden bestond een relatie tussen de grondsoort en het
type veehouderij. Er bestond namelijk een groot verschil in vruchtbaarheid tussen
de arme kalkachtige streken (maïsstreken) en de tabakstreken op rijkere gronden.
In de echte maïslanden was het voordelig een gedeelte van de maïsopbrengst en
afvalproducten te bestemmen voor de opfok van jongvee. In Indonesië bestond
de veestapel voornamelijk uit laatrijpe rassen, resulterend in een lange
opfokperiode waarin de waarde van de dieren maar zeer langzaam toenam.
Bovendien was, volgens Schwerz (in Merkens 1923:261), voor de opfok van
jongvee drie keer zoveel voer nodig in vergelijking tot het vetmesten van vee.
Voor de vetmesterij werden voornamelijk stiertjes van anderhalf jaar oud op de
markt gekocht en na tien maanden aan de slager geleverd.208 De echte
maïsstreken waren Madura, Rembang, een gedeelte van Besuki en oost
Pasuruan (Merkens 1926:143).

208

Pasuruan nam een bijzondere plaats in. In Pasuruan werd rond 1920 nog ongeveer 50% van de
rundveestapel ingezet voor vervoersdiensten in bedrijven of op cultuurondernemingen.
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Tabakstreken lagen op de hellingen van de bergen op Midden-Java en op
de hellingen van de Merbabu en de Merapi. In de tabakstreek trad de productie
van mest, vetmesterij (géén opfok van jongvee) en de fokkerij op de voorgrond. Er
ontstond een geperfectioneerd mesterijbedrijf. Voor dit doel werden paarden,
runderen, buffels en kleine landbouwhuisdieren gehouden (Kunst 1938:16). Ook
werd een deel van het ploegvee dat op West-Java na het ploegseizoen werd
verkocht hier opgevangen, het andere deel ging direct naar de slacht. Plaatselijk
had het schaap betekenis als mestleverancier voor de groentecultuur en de
citrusbomen (Merkens en Soemirat 1926, Atmadilaga 1958:4).
Boomgaard (1999a) beschreef een driehoeksrelatie maïs-vee-tabak voor
de periode rond 1850, waarin vee het verband vormde tussen de maïs en de
tabak. Maïs groeide in het laagland waar de buffel dienst deed als ploegdier. Na
het ploegseizoen verhuisde het vee naar de hoger gelegen gebieden waar de
tabak groeide en leverde daar mest. In de twintigste eeuw werd maïs op de
armere gronden verbouwd en tabak op de rijkere gronden. Het lijkt erop dat in
deze periode de grondsoort het type gewas bepaalde en daarmee ook de soort
veehouderij (fokkerij, opfok van jongvee, mestproductie, mesterij of werkvee
(ploeg- en transportdieren)), afhankelijk van de bijdrage die het vee in het
landbouwsysteem kon leveren. Het is dus denkbaar dat het verband tussen de
maïs, het vee en de tabak een gevolg is van de potentiële opbrengst per ha in een
afgestemde combinatie van landbouwgewassen en veehouderij.
Uiteindelijk verplaatste de fokkerij zich naar minder vruchtbare gebieden
buiten Java, zoals bijvoorbeeld Flores, Timor, Bali, Madura, Sumbawa en Sumba.
De fokkerij was rendabel in de gebieden waar het vee vrij kon rondlopen zodat de
veehouder er geen werk aan had en waar de grondbewerking minder oplevert dan
het houden en fokken van vee.
Het vee dat werd gestald kreeg zo min mogelijk licht om ze te beschermen tegen
de zon en insecten werden door middel van een rokend vuurtje op afstand
gehouden.209 Het hoofdbestanddeel van het veevoer bestond uit gras. De
gemiddelde mestproductie bedroeg 7,5 kg per dag. Aan het begin van de
negentiende eeuw bracht in Batur de paardenmest 30 cent per kg op en de
rundermest 20 cent. Ook zijn bedragen van 12 cent per 100 kg bekend. De prijzen
verschilden per streek enorm, afhankelijk van de kennis waarover de verkoper
van de mest beschikte. Veel grote cultuurondernemingen zoals koffie- en
cacaoplanters kochten runvee- en buffelmest die in de desa werd verzameld in
enorme hoeveelheden op, waar bedragen tot 10.000 gulden mee gemoeid waren.
De koper van de mest had te maken met twee (soms onbekende)
problemen. Het eerste was dat door de manier van opslag de stikstof uit de mest
lekte. Het tweede probleem was dat de veehouder de mest soms vermengde met
aarde, waardoor de effectiviteit van de mest daalde maar de verkoper zijn
209

Veel dieren werden daarom in de keuken gestald.
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inkomsten verhoogd zag. Daarom twijfelden de critici aan het nut van stalmest
(Enklaar van Guericke 1903, Schat 1905c:683). Zij waren ook niet overtuigd van
het nut van gelijktijdige stal- en kunstmest toediening aan de planten. De
Javaanse boer was daarentegen van overtuigd dat menging van de mestsoorten
resulteerde in de hoogste opbrengst.
Schiphorst (1930) schatte de benodigde hoeveelheid mest per bouw op
ongeveer 3.000 kg, hetgeen volgens hem correspondeerde met één stier en twee
geiten. Van den Bergh (in Schat 1905c:673) schatte dat voor het land in
koffiestreken per bouw één rund voldoende mest leverde. Op basis van gegevens
afkomstig uit Europa berekende Schat (1905c:674) dat per 1.000 kg levend
gewicht 72 kg mest geproduceerd werd. Volgens de berekeningen van Efdé
(1996:158161) is het onmogelijk dat een huishouden met één koe voldoende
mest produceert voor de bemesting van één ha land waarop maïs, cassave of rijst
wordt verbouwd. De belangrijkste bestanddelen zijn stikstof (N), fosfor (P) en
kalium (K) en die worden niet in voldoende mate met de mest van het rund
uitgescheiden. Indien het bedrijf over kleinvee beschikt is de benodigde
hoeveelheid dieren zelfs veel groter. Het was met mest afkomstig van dieren
alleen onmogelijk om alle bestanddelen aan te vullen die met de productie van
gewassen aan het land werden onttrokken.
Sinds de twintigste eeuw probeerde het Gouvernement de rundveehouderij en –
fokkerij te bevorderen. Men ging over tot het stationeren van ‘superieure’
dekstieren en het castreren van ‘minderwaardige’ stieren. In de loop van de
twintigste eeuw nam het aantal Ongole dekstieren gestaag toe, het bedroeg in
1930 meer dan 80%; het aantal Java-, Bali- en Maduradekstieren was drastisch
afgenomen tot slechts 19% (Jaarverslag BVD 1934:161).210 Dekstieren werden
vaak toegewezen aan Europese ambtenaren, desahoofden of rijke boeren en zij
profiteerden hiervan. Dit hield in dat met name de Europeanen en de rijke
Javanen op de veetentoonstellingen verschenen en niet de Javaanse
veehouders. In de loop van de tijd werden dekstieren vaak door een coöperatie
aangekocht en verzorgd. De dekstier werd aangekocht met geld uit de desakas,
door twee desa’s, door gezamenlijke veehouders, etc (Merkens 1922). Ondanks
de
winstmogelijkheden
van
Europese
ambtenaren,
desahoofden,
suikerfabrikanten, rijke Javanen en hobbyisten waren de belangrijke vorderingen
op veeteeltgebied te danken aan het particuliere initiatief van de fokkers zelf en
meestal niet het gevolg van de regelingen, die door overheidsinstanties werden
getroffen (Hoekstra 1950:21).
Het stationeren van dekstieren leverde de nodige problemen op. Helaas
was de dichtheid aan dekstieren voor de Javaanse veehouder niet hoog genoeg.
De afstanden naar de dichtstbijzijnde dekstier konden soms flink oplopen.
Wanneer die te groot werden, werd het voor de veehouder onmogelijk zijn koeien
210

Zie hoofdstuk 3, pagina 14.
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te laten dekken door de speciale dekstieren, omdat de tocht van de koe ongeveer
24 uur duurt. Deze tijd werd bovendien beperkt doordat het tijd kostte voordat de
tocht werd waargenomen. Vaak werd het vee dat niet op stal werd gehouden,
door kinderen verzorgd. Het kan lastig zijn om de tochtige koeien te ontdekken als
zij niet de hele dag in de directe nabijheid van de verzorger grazen. Daarom was
het noodzakelijk stieren in de kudde te houden om de tochtige koeien op tijd te
ontdekken. Ook als het vee alleen op stal staat, moet de veehouder goed opletten
wil hij de tocht bij zijn koe kunnen opmerken.
De overheid promootte de Ongole omdat deze geschikt was voor de
transportsector. De Javaanse landbouwer had weinig behoefte aan stieren,
koeien en vaarzen rechtstreeks afkomstig uit India. De volbloed Ongole paste niet
in de schrale bergstreken en in het algemeen ook niet in streken waar jaarlijks
een periode van veevoerschaartste heerste. Het Javavee was beter bestand
tegen veevoerschaarste. De eerste generatie van kruisingen maakte daarentegen
vaak een grote indruk op de veehouder, waardoor hij zijn vee toch door de Ongole
wilde laten dekken.
De voordelen die de Javaanse veehouder in de kruising met de Ongole
zag, waren gedeeltelijk van andere aard dan de voordelen die de overheid zag.
Ten eerste ging de veehouder steeds vaker over tot het houden van rundvee
omdat het op stal gehouden kon worden, daar meer nakomelingen kreeg en beter
bestand was tegen een aantal ziektes. De kruising van Balinese of Madurese
stieren met Javaanse koeien was gevoeliger voor ziektes dan kruising met
Bengaalse stieren. De Ongole en zijn nakomelingen waren onder andere immuun
voor de veepest (Jaarboek Landbouw 1909:331).211 De eerste generatie van
nakomelingen (F1) werd geprefereerd boven de volbloed Ongole, omdat de F1
zich aan het klimaat had aangepast en minder vruchtbaarheidsproblemen had; de
volbloed Ongolestier bleek een langzame dekker waardoor de tocht van koeien
wel eens voorbij ging zonder dat zij gedekt werden. Hierom werd de taak door een
Javaanse of F1-kruisingstier overgenomen (Le Coultre 1938:38).
Na een kleine twintig jaar met de Ongole te hebben gekruist, ontwaakte
begin jaren twintig het besef dat deze niet altijd voldeed aan de wensen van de
veehouder. Op Oost-Java was de belangstelling voor de zebu altijd al gering
(Sommerfeld 1923:214, ‘t Hoen 1905:21). Omdat de eerste generatie
nakomelingen beter voldeed dan geïmporteerde volbloeddieren, ook omdat het
steeds lastiger werd goede dieren uit India te importeren, werd op Sumba een
stoeterij opgericht om te voorzien in de behoefte aan zebu’s op Java.
Door middel van castratie poogde de overheid alleen de beste stieren te
laten deelnemen aan de fokkerij. Niet iedereen was ervan overtuigd dat castreren
een goed pressiemiddel was. De veehouder was van mening dat castraten zich
minder snel ontwikkelden als zij te jong werden gecastreerd. Het gevolg was dat
de veehouder zijn gecastreerde stieren verkocht. Castratie leidde dus tot
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verhoogde handelsactiviteiten in de veehouderij. Het middel streefde het doel
voorbij. Het hoofddoel ‘het fokken voor de portemonaie voor den dessa-man en
niet voor de liefhebberij van ons veeartsen’ werd nogal eens uit het oog verloren
(Le Coultre 1938:52, ‘t Hoen 1907:267). Volgens Le Coultre (1938) verzette de
Madurees zich tegen castratie, legde de Javaan zich bij de verordening neer en
lieten de Balinezen en de Oost-Javanen hun stieren graag castreren. Op OostJava had de voorliefde voor castratie uiteindelijk het niet beoogde effect dat de
Ongole makkelijk ingang kon vinden, doordat nauwelijks stieren overbleven voor
de fokkerij. Het is natuurlijk goed mogelijk dat ook de jarenlange gewenning aan
de Ongole een rol heeft gespeeld.
Ondanks de mesterij op Java en alle dieren die na bewezen dienstjaren bij de
slachtbank eindigden, was de vleesproductie op Java onvoldoende, waardoor Bali
en Madura verzekerd waren van een afzetmarkt. Daar vond specialisatie van de
vleesproductie plaats. De export van Madura was niet gering: rond 1900 voerde
Madura jaarlijks 50 à 60.000 slachtrunderen uit, bijna 10% van haar veestapel,
naar voornamelijk Pasuruan, Surabaya, Besuki en Makassar (‘t Hoen 1919a:36).
De import van Balivee steeg van 14.000 in 1908 naar 40.000 in 1938.

Tabel 5.5. Het aantal geslachte dieren in de periode 1900-1940

1904
1912
1919
1926
1928
1932
1938

Runderen en Buffels
%v
Aantal
totaal
(363 691)
(8,41)
339 307
6,29
(617 738)
(11,81)
716 471
12,94
(808 575)
(14,60)
684 331
12,05
813 871
14,24
584 872
9,25
627 651
11,31
(1 049 907)
(18,93)

Geiten en Schapen
%v
Aantal
totaal

229 638
496 576
542 722
850 012
(747
616)

21,86
18,47

Totaal

Gecorrigeerd

946.109

1.089.403

1.180.907
1.356.593
1.434.884

1.317.773
1.519.367
1.551.858

1.375.267

1.500.797

Bron: Jaarboek Landbouw, Verslag BVD, Jaarverslag BVD. De getallen tussen haakjes van 1904,
1912 en 1919 zijn de gegevens van het Departement van Financiën. De getallen tussen haakjes van
1938 zijn getallen verstrekt door het Binnenlands Bestuur.

De slachtwaarde van het vee werd onder andere door de kwaliteit van het
vlees bepaald. Een belangrijke kwaliteitsmeter was de smaak. De smaak en de
prijs van het buffel- en het rundvlees verschilden. Het buffelvlees werd door de
Javaan zeer gewaardeerd, terwijl veel westerlingen niet gewend waren dit vlees
te eten. Ook de geur van het buffelvlees verschilde. De tweede reden dat de
buffel minder in de vetmesterij werd gebruikt was de lagere prijs die voor het vlees
werd betaald. Het gevolg was dat uit het oogpunt van slachten runderen met meer
voordeel gefokt konden worden (Kok 1921:66). Het kleinere Javavee en het
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kleinvee waren met name geschikt voor de lokale slacht (Le Coultre 1938:31).
Voor de lokale slacht is het economischer kleine dieren te slachten, omdat bij de
slacht van grootvee de hoeveelheid vlees vaak te groot was om direct door de
kleine gemeenschap of een familie te worden geconsumeerd.
Sinds de twintigste eeuw werden stelselmatig twee keer zo veel runderen
als buffels geslacht. Het percentage dieren dat jaarlijks werd geslacht, lag bij het
kleinvee ongeveer twee keer zo hoog dan bij het grootvee.212 In tabel 5.5 worden
de officiële cijfers weergegeven. Gedurende de Koloniale Periode is een schatting
van 20% clandestiene slacht van runderen en buffels niet overdreven. Niet alleen
de vraag naar vlees, maar ook goede huidenprijzen leidden tot een toename in de
geregistreerde slacht, maar ook in de clandestiene slacht (tabel 5.6). Op Madura
werd voornamelijk jongvee clandestien geslacht als de veeprijzen laag waren
(Knaap 1935).
Een te hoog aantal geslachte dieren, hetzij door tijdelijk hoge
vleesprijzen, hetzij door hoge huidenprijzen of door heersende veeziekten, werd
gezien als een gevaar voor de veestapel, omdat deze hierdoor zowel in aantal als
in kwaliteit afnam. Maar een grotere slacht zegt niets over het veebedrijf als
renderend volksbedrijf (Merkens 1923:256). De te zware belastingen waren een
groter knelpunt en werkten clandestiene slacht in de hand. Een verlaging van de
invoer- en de slachtbelasting voorkwam dat er minder grote dieren werden
geslacht. Het is logisch dat juist de grootste dieren werden geslacht zolang per
dier en niet per kilogram werd betaald en de slachtbelasting ongeacht het gewicht
hetzelfde bleef.

Tabel 5.6. Het aantal en de gemiddelde prijzen van uitgevoerde huiden van Java
en Madura voor de jaren 1909, 1913, 1922, 1926, 1933 en 1938.
Buffelhuiden
Per stuk
Runderhuiden
Per stuk
Geitenhuiden
Per stuk
Schapenhuiden
Per stuk
Totaal

1909

1913

1.334.286

1.205.000

1922
205.119
8,12
474.924
6,66
1.191.582
1,54

19261
300.341
10,11
506.041
7,64
2.497.482
1,47
413.318
0,54
2.910 800

1933
206.650
4,19
411.416
3,51
3.187.036
0,68
443.712
0,45
3.630.748

1938
153.316
4,55
377.707
3,05
1.850.405
0,61
133.544
0,56
1.983.949

Bron: Jaarboek Landbouw, Verslag BVD, Verslag BVD.
1 Voor runderen en buffels werden de gegevens van 1928 gebruikt.

In de twintigste eeuw was de vraag naar vlees groter dan het aanbod. Volgens
Merkens (1923) werd op Java hoogstens vier kg vlees per hoofd per jaar
geconsumeerd. Gezien de cijfers van 1939 en 1976 moet dat een overschatting
zijn geweest. In het onderzoek van Huizenga werd in 1939 door de tuinarbeider
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gemiddeld tussen 160 en 350 gram vlees per maand gegeten, de boer at 210
gram per maand; een gemiddelde van 6,41 kg per jaar per gezin. Bij een
gemiddelde gezinsgrootte van 4,75 is dat 1,35 kg per capita per jaar.
Indonesië was nimmer zelfvoorzienend in melk. Daarvoor was de melkveestapel
te klein, de kennis te gebrekkig, het aanbod van water onvoldoende, de
bedrijfsvoering verre van optimaal en bovendien waren de meeste melkerijen
ongunstig gesitueerd. De melkveehouderijen klaagden dat het bedrijf
onvoldoende winst opleverde om te kunnen voorzien in een behoorlijk bestaan (’t
Hoen 1910). Het tekort aan melk aan het begin van de twintigste eeuw kwam tot
uiting in een grote hoeveelheid geïmporteerde gecondenseerde en gesteriliseerde
melk. Van 1914 tot en met 1916 werd jaarlijks gemiddeld 2,5 miljoen kg
gecondenseerde melk ingevoerd en dit steeg tot 6,1 miljoen kg plus 2,8 miljoen
liter gesteriliseerde melk in 1922. Tijdens de crisisjaren daalde de import en
tussen 1925 en 1938 steeg het aantal melkkoeien van 10.074 naar 15.368
(Indisch Verslag 1939:284).213 Volgens Den Hartog (1986:86) was dit het gevolg
van de economische crisis. De melkprijzen daalden, waardoor de boer zich
genoodzaakt zag meer melk te produceren. Productieverhoging was mogelijk
door meer melkvee aan te houden. Omdat de melkveestapel al groeide voor de
economische crisis is het lastig aan te geven welk deel van de groei het gevolg
van de economische crisis was.
De melkveehouderijen waren gelokaliseerd in de hogere koelere streken
rondom steden zoals Batavia, Buitenzorg, Bandung, Semarang, Surabaya en
Pasuruan. De helft van de melkveestapel stond op West-Java. Omdat de
infrastructuur en de koelmogelijkheden beperkt waren was het belangrijk dat de
melk snel op de markt werd verhandeld. De fokbedrijven stonden op de
hoogvlaktes van Bandung, Ungaran, Salatiga en Malang en in het
Tenggergebergte waar het klimaat wat frisser was (Den Hartog 1986:79-83,
Schroeff 1918:278, Akker in Harmsen 1952:481). De melkveehouderijen waren
voornamelijk in buitenlandse handen en de melk werd over het algemeen door
niet Javanen gedronken. Java bezat geen melkveemarkten waardoor het contact
tussen koper en verkoper van melkvee lastig was (Akker in Harmsen 1952:481).
Wellicht was hierdoor het grootste deel van de melkveehouderijen in handen van
buitenlanders en zagen weinig Javaanse veehouders kans in het bezit te raken
van melkvee. Omdat de melkvoorziening afkomstig van de rundveehouderij
onvoldoende was, had Merkens (1923:276-7) verwacht dat de geiten- en de
schapenstapel een belangrijke rol zouden gaan spelen in de melkvoorziening
voor de minder kapitaalkrachtigen. Het aantal schapen en geiten nam toe, maar
zij werden nauwelijks voor de melkvoorziening ingezet.
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Er was weinig bekend over het productievermogen van het melkvee,
behalve dat de toenmalige productie laag was. Maar weinig melkveehouders
hielden productiestaten bij en waar dit wel gebeurde, wilden de melkveehouders
de data niet openbaar maken. ‘t Hoen propageerde in 1910 de oprichting van een
controlevereniging als oplossing voor de lage melkopbrengst. Dit kwam niet van
de grond. Merkens was in 1937 de eerste die een klein verslag produceerde over
de productie van het melkvee, waaruit bleek dat Indische koeien (op Java gefokt
FH-vee) gemiddeld slechts 130 liter per lactatie, een kleine 5%, minder
produceerden dan volbloed geïmporteerd FH-vee. De lactatieduur en de
tussenkalftijd, belangrijke productiefactoren in Nederland, verschilden nauwelijks
(Merkens 1937). In de twintigste eeuw werd gebruik gemaakt van Javaans,
Bengaals en Fries-Hollands vee en de kruisingen daartussen. Het dekmateriaal
bestond uit Hollandse of Australische stieren (Melkvoorziening 1918:549, Schroeff
1918:280).
De veehouderijsystemen sinds 1940
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog groeide de stedelijke bevolking sneller dan de
totale bevolking. Voor de oorlog woonde nog ruim 90% van de bevolking op het
platteland, in het jaar 2000 was dit percentage gedaald tot minder dan 60%. Door
de sterke bevolkingsgroei steeg de bevolkingsdichtheid zowel in de stad als op
het platteland. Het landbouwareaal per huishouden nam verder af, waardoor de
druk op de agrarische systemen verder toenam. Door de groeiende bevolking en
een toenemende welvaart in de steden steeg de vraag naar dierlijke eiwitten.
De groei van de groot- en de kleinveestapel kwam in de Tweede Wereldoorlog tot
stilstand. Hoewel aan de betrouwbaarheid van de cijfers in de eerste jaren na de
oorlog getwijfeld kan worden, is in de laatste 60 jaar amper verandering waar te
nemen in de kwantiteit van de grootveestapel (grafiek 1.2, tabel 5.1). Terwijl de
rund- en de kleinveestapel in alle provincies groeiden, krompen de buffel- en
paardenstapel. In 2000 was alleen op Oost-Java het aantal stuks grootvee even
groot als het aantal stuks kleinvee per hoofd van de rurale bevolking. Op West- en
Midden-Java wordt de veepopulatie voornamelijk door het kleinvee op peil
gehouden. Door de sterke stijging van de kleinveestapel is het aantal dieren per
hoofd van de rurale bevolking tussen 1960 en 2000 stationair gebleven,
respectievelijk 0,18 en 0,19 (tabel 5.3). Op West- en Oost-Java is het aantal
varkens en geiten afgenomen, maar het aantal schapen toegenomen. Op MiddenJava groeiden alledrie de kleinveestapels.

De sturende invloed van cultuur en milieu sinds 1940
Sinds de jaren 70 zijn de uitheemse vleesrassen in opkomst en zij verschaffen de
eigenaren status. De aanschaf van vleesvee ligt binnen het bereik van de meer
welvarende kleine man, die in staat is en bereid is het risico verbonden aan het
houden van vleesvee te dragen. Nakomelingen van vleesrassen zijn op een
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leeftijd van enkele weken net zo duur als een volwassen Peranakan Ongole. De
schade bij sterfte van dit jongvee is dan ook enorm. Doordat zowel melk- als
vleesrassen (nog) ‘zeldzaam’ zijn en hoge kosten meebrengen, wordt een vorm
van status aan deze rassen ontleend.
Tegenwoordig verschilt de waardering voor de veehouderij per familie.
Niet ieder huishouden wil grootvee verzorgen, omdat het ‘vuil’ en zwaar werk is.
In deze gevallen wordt licht werk in de huishouding of in de stad geprefereerd. De
families ontlenen status aan het feit dat het huishouden zonder veehouderij in de
levensbehoefte kan voorzien. Luxe artikelen zoals tv’s en koelkasten nemen het
statussymbool van het vee over.
Het onderzoek van Djoharjani (1996:3) toonde aan dat slechts een kwart
van de geitenhouders hun stapel als statussymbool zag. De voornaamste reden
om kleinvee op te fokken was de waardevermeerdering. Nog steeds zijn er op
Java enkele piekperioden, zoals Idul Adha waarin de vraag naar het kleinvee
sterk toeneemt.214 In Yogyakarta steeg het aanbod van schapen en geiten rond
de feestdagen met respectievelijk 163 en 197%, terwijl de vraag zelfs met 460 en
279% was gestegen (Budisatria et al. 2005).
Een belangrijk maar ongrijpbaar product van het vee is de dienstbaarheid
als ‘verzekering’. Vee kan worden verkocht op die momenten dat in een nijpende
behoefte aan geld moet worden voorzien. Dit is voornamelijk belangrijk in die
gebieden waar geen ontwikkelde financiële markten en officiële verzekeringen
bestaan. Uit het onderzoek van Ifar (1996) bleek dat vee vaak niet op die
momenten werd verkocht dat de meeste winst behaald kon worden. Het vee werd
verkocht wanneer er geld nodig was voor bijvoorbeeld het aankopen of huren van
land, of het repareren van het huis. Ook uit het onderzoek van Budisatria et al.
(2005) bleek dat de veehouders in de hoger gelegen gebieden niet optimaal
gebruik maakten van het kleinvee. Ook in deze streken werd het kleinvee
verkocht wanneer het huishouden zich daartoe genoodzaakt zag. Andere
onderzoekers vonden dat geiten vooral een verzekering zijn in jaren van slechte
oogst. Het kleinvee dient dan als ‘bank’ (Djoharjani 1996:3, Djoharjani en Udo
1986).
Fenomenen zoals haarwervels, kleur van het haarkleed en de horenstand
werden minder belangrijk, maar de veehouders zijn hier nog wel van op de hoogte
en wordt soms nog gebruikt bij de aankoop van vee. De kerapan-races worden op
Madura en op Java in 2005 nog steeds georganiseerd en door een groot publiek
bijgewoond. De races verschaffen zowel de jockey als eigenaar eer en er wordt
een som geld aan de winnaar uitgekeerd. Ook bestaan er nog enkele
racepaardenverenigingen op Java waar grote buitenlandse paarden tegen elkaar
racen.
Een duidelijke verschuiving in vergelijking met de koloniale periode is dat
de bevolkingsgroepen hun voorkeur voor bepaalde rassen beginnen te verliezen.
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De Madurees houdt niet strikt aan zijn Maduravee vast en niet West-Java maar
Midden-Java is de provincie waar de meeste buffels worden gehouden.
Gedurende de twintigste eeuw nam de invloed van het milieu op de plaats waar
bepaalde soorten en rassen het best gehouden konden worden af. Zodra het vee
werd gestald verminderde de invloed van milieufactoren, zoals regen en het
voorkomen van ziektekiemen. Ook werden de verschillen in de veehouderij
tussen noord en zuid Java minder groot, omdat zuid Java werd ontgonnen.
Daardoor nam ook daar het gebied waar veevoer gezocht kon worden af. Zo werd
het vee in het zuiden van Java in toenemende mate geïntegreerd in het
landbouwsysteem en kreeg eveneens steeds vaker met voertekorten te maken.
Zelfs het voer voor het kleinvee wordt tegen het einde van het droge seizoen bijna
geheel van buiten het bedrijf bij elkaar gezocht (Efdé 1996:48).

Het veegebruik van de Javaanse boer sinds 1940
Door de mechanische ontwikkelingen werd het ploegen met behulp van vee in
sommige streken van West-, Midden- en Oost-Java sinds de jaren negentig
vervangen door het ploegen met de tweewielaangedreven tractor.215 Ploegvee
werd in sommige streken overbodig. Vooral in de vlakkere gebieden werd dierlijke
kracht vervangen door mechanische. De keus van de veehouder om een buffel of
rund voor de ploeg te spannen, was slechts nog afhankelijk van de persoonlijke
voorkeur. Werd voor de Tweede Wereldoorlog de buffel gedeeltelijk door het rund
vervangen, aan het einde van de twintigste eeuw werd het rund gedeeltelijk door
de tweewielaangedreven tractor vervangen.

Tabel 5.7. Het aantal geslachte dieren in 1970, 1982, 1988, 1992 en 1996.
Runderen en Buffels
1970
1982
1988
1992
1996

Aantal

% v totaal

746.932
760.500
860.487
1.034.648
1.192.682

15,19
12,07
15,33
17,24
19,26

Geiten en Schapen
% van
Aantal
totaal
660.343
1.185.200
9,73
732.434
6,61
1.758.172
13,94
1.492.285
10,26

Totaal
1.614.676
2.294.500
1.913.955
3.614.179
3.048.343

Bron: Statistik Indonesia

Doordat in sommige streken het ploegvee overbodig werd en de
transportsector al lang geleden was gekrompen, ontstond er ruimte voor
specialisatie. Melk- en vleesvee wordt in de regel niet voor de ploeg gespannen,
maar speciaal voor de desbetreffende doeleinden aangehouden. In 2002 werden
de vleesrassen vijf tot zeven maal zo duur als de peranakan Ongole (PO) op de
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markt verkocht en een opbrengst van een aantal liter melk per dag bood de
melkveehouder bestaansmogelijkheden. De vleesrassen zijn verkrijgbaar op de
lokale markt, maar aan melkvee is lastiger te komen. De ‘Koperasi Unit Desa’
(KUD) biedt de veehouder een krediet voor de aanschaf van melkkoeien. De
lening wordt in natura met melk en kalveren terugbetaald.
In de jaren 70 vormden dierlijke eiwitten nog steeds maar een klein deel
van het dieet van de bevolking. Van de 47,2 g per capita per dag geconsumeerde
dierlijke producten, was 60% afkomstig van vis, 20% van vlees (9,44 g), 17% van
melk en 3% van eieren (Direktorat Jendral Peternakan in Moran 1981:56). Dit
hield een consumptie van 3,4 kg per capita per jaar in. Het jaarlijks aantal
geslachte dieren is sinds 1919 toegenomen. In 1919 werden 1.089.403 dieren
geslacht. De slacht was in 1996 bijna drie keer zo groot, namelijk 3.048.343. De
bevolking is meer dan viervoudige ten opzichte van 1919. Dit betekent dus een
afname van de dierlijke eiwitconsumptie via de consumptie van vlees van zowel
groot- als kleinvee (tabel 5.7). Daar staat tegenover dat de productie van
kippenvlees gigantisch is toegenomen en dat de melkproductie nog stijgende is.
Doordat de productie van krachtvoer en bijproducten uit bijvoorbeeld de
suikerindustrie zijn toegenomen, werd het voor de landloze rurale bevolking
mogelijk vee te houden. Vaak kan de landloze in het dorp aan groenvoer komen
en is het mogelijk toch wat veevoer op het erf aan te planten. Door specialisatie in
de veehouderijsector en ontwikkelingen in de landbouw kon de veehouderij
worden gescheiden van agrarische activiteiten.
Na de Tweede Wereldoorlog werden geiten en schapen evenals het rund steeds
belangrijker voor de productie van vlees. De Etawah is een dubbeldoelgeit, maar
dat de Etawah kan dienen voor zowel de melk- als de vleesproductie is bij de
veehouder over het algemeen onbekend. De verschillen tussen de kacang en de
Etawah zijn erg klein en de meningen omtrent het beste dier hangen af van de
waarde die de veehouder aan de verschillende eigenschappen hecht. Uit
onderzoek uit de jaren 90 bleek dat voorkeur voor de kacang of de Etawah
streekgebonden was. Hierin speelde de beschikbare voerbronnen, gewenste
worpgrootte en de marktprijs een belangrijke rol. Op Oost-Java werd bijvoorbeeld
de hogere worpgrootte van de Etawah geprefereerd (Winantea en Udo 1988,
Djoharjani 1996).
Kleine verschillen in natuurlijke en economische omstandigheden in
gebieden die dicht bij elkaar liggen kunnen al een grote invloed hebben op het te
houden diersoort of –ras. Uit het onderzoek van Budisatria et al. (2005),
uitgevoerd in Yogyakarta, bleek dat de markt in de laag- en middelhoog gelegen
gebieden werd gedomineerd door schapen, terwijl in de hoogst gelegen streken
met name geiten werden gehouden.
Na de Tweede Wereldoorlog nam de vraag naar melkproducten evenals
de vraag naar vlees verder toe. Na de onafhankelijkheid werden de grote
melkveestapels van buitenlandse ondernemingen onder de kleine boeren
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verdeeld en steeg het aantal melkkoeien. Gedurende enkele decennia werd geen
vooruitgang in deze sector geboekt. De melkgift van de koeien in de jaren 50 was
laag als gevolg van een lage vruchtbaarheid, slechte voeding en een
ondermaatse verzorging (Harmsen 1952:477, Ibrahim et al. 1991:33). Onderzoek
van Van der Plank (1950) toonde aan dat voor de kleinschalige productie van
melk in de laaglanden het beste de zebu gebruikt kon worden of een kruising van
de zebu met Europese rassen. Als zebu zag hij het liefst dat de Sindhi ingezet zou
worden.216 Ook was Van der Plank van mening dat meer onderzoek gedaan
moest worden naar het Grativee. Van geen van beide (gebruik van de Sindhi en
meer onderzoek naar het Grativee) is veel terecht gekomen.
In 1979 waren er 84.000 stuks melkvee op Java, waarvan 35.000 op
Oost-Java. Meer dan 70% van het melkvee werd op kleine bedrijven gehouden.
Binnen tien jaar groeide de melkveepopulatie van Oost-Java naar 91.000
(Harmsen 1952:477, Bakker et al. 1982:1.10, Ibrahim et al. 1991:34). Van de
verwachtingen dat geiten en schapen een belangrijke rol zouden gaan spelen in
de melkvoorziening voor de minder kapitaalkrachtige bevolking was nog steeds
weinig terecht gekomen. Dit ondanks het feit dat de prijs voor geitenmelk hoger is
dan de prijs voor koeienmelk. Daartegenover staat dat de smaak van geitenmelk
anders is als koeienmelk en dat de geiten minder melk geven (Merkens 1923:2767, Djoharjani 1996:1).
Een belangrijke ontwikkeling waardoor de nieuwe melk- en vleesveerassen zich
snel kunnen verspreiden over een groot gebied, is de Kunstmatige Inseminatie
(KI). Sinds de jaren 60 werd KI op zeer kleine schaal toegepast en sinds de jaren
90 kan de veehouder op grote schaal van de KI profiteren. Echter, als de
veehouder de inseminator belt is niet met zekerheid te zeggen wanneer de
inseminator komt. Hierdoor neemt de kans op bevruchting af. Het sperma wordt
door inseminatoren op het Inseminatie station gekocht en zij verkopen het door
aan de boer. Op Oost-Java wordt gemiddeld 2,2 keer geïnsemineerd voordat de
koe is bevrucht. Op Oost-Java wordt 90% van het melkvee geïnsemineerd maar
nog maar een betrekkelijk klein deel van de vleesveestapel. Officieel staan de
prijzen per dosis vast, maar over het algemeen houdt de inseminator zich daar
niet aan. Soms kunnen de prijzen flink oplopen. Hoewel inseminatie tot gerichte
fokkerij met goede stieren kan leiden, is er bij de veehouder nauwelijks sprake
van een weloverwogen en doordachte keuze. De voorlichting over de stierkeuze
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De Sindhi (Rode Sindhi) stamt uit India. Van oorsprong werd in de kudde geselecteerd op de
melkproductie. Tussen 1930 en 1950 werden veel dieren naar landen in Azië en Afrika uitgevoerd en
rond 1950 werden de eerste naar Australië geëxporteerd, omdat het een superieur melkras is, zeer
gehard en hitteresistent. De koeien zijn gemiddeld 115 cm hoog en wegen 340 kg. De stieren zijn 135
cm hoog en wegen 420 kg. Bij goede verzorging kunnen de koeien 1.250-1.600 kg melk in 200-274
dagen produceren, maar onder optimale omstandigheden zijn ook producties van 5.450 kg per lactatie
gerealiseerd. De vaarzen kalven op een leeftijd van 3,5 jaar en de tussenkalftijd bedraagt 14 tot 15
maanden (Felius en Fokkinga 1996:388-9).
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is beperkt. Ook is het niet bekend of het juiste sperma in het goede rietje zit, wat
betekent dat de veehouder niet weet of hij krijgt waarom hij heeft gevraagd.
In november 2001 bracht de auteur twee bezoeken aan de Balai
Inseminasi Buatan Singosari gebracht. Bij het eerste bezoek stonden er 87
stieren, waaronder één Madurese en enkele Balinese stieren. De overige stieren
waren uitheemse rassen.217 Bij het tweede bezoek bleek de Madurese stier
verkocht, waarop de auteur in twijfel trok of er rekening wordt gehouden met de
eventuele wensen van de veehouder. De veehouder wenste namelijk wel sperma
van Madurese stieren. Het Instituut heeft weinig contact met de veehouders en is
niet op de hoogte van de wensen van de boer.
Door een toenemende fragmentatie, wordt het landbouwareaal dat per gezin
beschikbaar is steeds kleiner. Ifar (1996:51) verwacht dat deze versnippering van
het areaal in de toekomst zal leiden tot een verdere afname van het aantal
landbouwhuisdieren per gezin. Of dit ook betekent dat het aantal dieren per km2
afneemt is nog niet duidelijk. Volgens Ifar waren de activiteiten buiten het bedrijf in
de twee dorpen die hij onderzocht groot, respectievelijk eenderde en de helft van
het aantal huisgezinnen. Niet alleen de activiteiten buiten het bedrijf, zoals het
houden van een klein winkeltje neemt toe, maar werk in het buitenland, zoals
huishoudelijke hulp, neemt steeds grotere vormen aan. Dit ontwricht gezinnen en
verplaatst arbeidskrachten naar buiten het dorp. Daartegenover staat dat het
inkomen van deze boeren flink is gestegen, waardoor luxe artikelen ook het
platteland bereiken.

DISCUSSIE
Veranderingen in het veegebruik zijn onlosmakelijk verbonden met wijzigingen in
de landbouwsystemen en technologische en economische ontwikkelingen. De
economische en technologische veranderingen hebben geleid tot nieuwe
veerassen, veranderingen in het gebruik en nieuwe functies van het vee. In 1850
bepaalde voornamelijk de natuurlijke omstandigheden waar soorten en rassen
gehouden werden. Als gevolg van de veranderende menselijke behoeftes en een
groeiende bevolking waardoor het landgebruik veranderde, kreeg de fokkerij een
bepaalde richting en veranderde het uiterlijk van het vee. Veerassen volgden
elkaar steeds sneller op; enkele veerassen zijn (bijna) verdwenen en daarmee de
eens zo bruikbare en gewilde specifieke raseigenschappen en -kwaliteiten.
De invloed van het leger op de paardenstapel was groot. Het leger bracht de grote
en goede paarden uit verscheidende regio’s naar Java, maar als gevolg van een
inconsistent beleid verdwenen de goede paarden zowel uit de regio van herkomst
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De Balai Inseminasi Buatan werd in 1982 opgericht in Surabaya en in 1984 overgeplaatst naar
Singosari. In 2001 stonden er 87 stieren; één Madurese stier en enkele Balinese stieren, de overige
waren Limousin, Simmental, Friesian, Brahman, Angus, Ongole en Brangus.
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als op Java. Tot overmaat van ramp werden de paarden overbodig als gevolg van
de technologische ontwikkelingen en bleef de paardengebruikende veehouder
met een gedegenereerde paardenstapel achter. De paardenstapel voldeed
namelijk bij aanvang van de intensieve bemoeienis wel aan de wensen van de
paardenhouders.
Uit de studie naar de industriële sector en de wisselwerking met de
veehouderij is gebleken dat er plaatselijk tekorten in de veestapel konden
bestaan. Dit waren specifieke tekorten die vooral betrekking hadden op de
transportdieren. Grote transportdieren die grote ladingen konden vervoeren,
waren gewild. Een kleiner aantal karren en spannen vee drukte de kosten en de
zorgen van de ondernemers. De industrie was zelf onderdeel van het probleem,
omdat door haar aanwezigheid in een bepaalde regio veefokkerij onmogelijk werd
gemaakt. De fokkerij vond dus op afstand van de industrie plaats, waardoor het
lastig was enige invloed te doen gelden. De hulp van de overheid was daarom
nodig. Het benodigde vee was dus niet lastig te vinden als gevolg van een gebrek
aan vee, maar was het gevolg van veranderende eisen van de transportsector.
Omdat er nauwelijks informatie over de perceptie van de Javaanse veehouders
op de ontwikkelingen in de veehouderijsector voorhanden is, rest weinig anders
dan speculeren over de inzichten, de beweegredenen en de keuzes van de
Javaanse veehouder in de periode 1850-2000.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat bestaande culturele gebeurtenissen een zeer
efficiënte manier zijn om nieuwe ideeën met succes onder de aandacht van de
bevolking te brengen, omdat de Javaan een grote interesse heeft voor culturele
gebeurtenissen. Voorbeelden zijn het herdersfeest op Midden-Java, de kerapanraces, de aduan sapi, de stieren- en de rammengevechten en de sapi pegagan.
Waarschijnlijk zijn er nog meer voorbeelden die of niet werden genoteerd of de
auteur onbekend zijn gebleven. Deze activiteiten zouden in de toekomst
gekoppeld kunnen worden aan het streven naar behoud van soorten en rassen.
De particuliere initiatieven en die van de grote ondernemingen zoals de
suikerindustrie, het leger en de overheid waren belangrijk voor de ontwikkeling
van de veestapel. Ze hebben grote invloed op de fokkerij gehad. Door de politieke
invloed van de (suiker)industriële wereld werd de veehouderij en –fokkerij op het
niveau van beleid en regelgeving beïnvloed, maar niet volledig bepaald. In de
huidige omstandigheden waarin de veedichtheid alleen maar is toegenomen,
moet de oplossing op weg naar een duurzame veehouderij ook buiten de
veeteeltsector worden gezocht. Te denken valt aan agrarisch onderwijs op
verschillende niveaus en voldoende voorlichting.
Het is gebleken dat de bevolking de laatste 100 jaar experiment-moe is
geworden. Ze werden zelden eerst in de praktijk getest, zodat ze hun doel voorbij
schoten. Omdat de ‘experimenten’ direct in de praktijk werden gebracht was het
nut ervan de boer niet altijd duidelijk. Volgens Lewis zijn de gevolgen van
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‘ontwikkeling’ en ‘vooruitgang’ voor veel boeren ongrijpbare begrippen en daarom
kan hij moeilijk inschatten wat bepaalde projecten beogen (Lewis 1993:414). Dit
betekent dat een veehouder niet zijn volle medewerking verleent om te komen tot
een zo goed mogelijk resultaat.
Het contact tussen de veehouder, het bedrijfsleven en de overheid is zeer
beperkt. De veehouder wordt opgezadeld met nieuwe experimenten en daarom is
terugkoppeling niet meer dan fair. Bovendien leidt dat tot een gerichter beleid dat
gestoeld is op feiten en resultaten. Een voorbeeld is de veehouder die al vóór de
Tweede Wereldoorlog klaagde over de geringe vruchtbaarheid van de zebukoe
en de traagheid van de Ongole dekstier. Onderzoek na de oorlog wees uit dat de
Javaanse veehouder gelijk had. Vruchtbaarheid is één van de belangrijkste
aspecten voor dieren die onder moeilijke omstandigheden gehouden worden
(Hoekstra 1963:8). Uit onderzoek, ruim 50 jaar na de invoering en verspreiding
van de zebu, bleek dat de verschillende zeburassen zeer kort tochtig zijn, in
sommige gevallen slechts anderhalf uur. Deze korte tocht maakt het de
veehouder lastig om gebruik te maken van dekstieren en KI (Hammond in
Hoekstra 1963:8).
Met de invoering van de zebu kon de verminderde vruchtbaarheid niet
worden voorzien. Vooronderzoek had echter wel tot de mogelijkheden behoord.
Op zijn minst hadden de ervaringen van de veehouder gehoord en nagegaan
kunnen worden. Dat dit niet gebeurde blijkt uit het feit dat de klachten door de
auteurs wel werden genoemd, maar zonder er dieper op in te gaan. Ook nu, de
tijd waarin uitheemse melk- en vleesrassen in de toekomst de overhand lijken te
krijgen, is vooronderzoek om de toekomstige moeilijkheden te onderkennen en
eventueel daarvoor oplossingen te zoeken, gepast en op zijn plaats. Maar tot op
heden wordt het niet of nauwelijks uitgevoerd.
Door de ontwikkelingen in de KI is het mogelijk geworden dat rassen zich
snel verspreiden. Omdat er veel verschillende vleesrassen op de KI centra
worden gehouden en de boer nauwelijks op de hoogte is van de eigenschappen
en kenmerken van deze rassen; en omdat de KI-inseminator niet altijd het sperma
insemineert waar de veehouder om vraagt, is het waarschijnlijk dat de
ontwikkeling van de veestapel weinig gericht zal plaatsvinden. Er zal een
mengelmoes aan dieren ontstaan, waarin het moeilijk wordt de goede
eigenschappen te ontdekken en waardoor het lastig is te fokken naar een
homogeen en geschikt vleesras voor Java. Voorlichting en onderwijs kunnen een
deel van het probleem opvangen, maar sturing van de zijde van de overheid kan
zeker helpen.
Binnen 100 jaar is het mogelijk geweest de veestapel twee keer te transformeren,
namelijk van het Java-, Madura- en Balivee naar de Java-Ongole, die nu onder
druk staat door de opmars van de vlees- en melkveerassen. In dit hoofdstuk
kwamen vier redenen naar voren waarom soorten en rassen verdwijnen, ontstaan
of toenemen of verminderen; namelijk het verdwijnen van de (natuurlijke) habitat,
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de veranderende vraag van de transportsector, de technologische ontwikkelingen
en het feit dat bevolkingsgroepen niet meer vasthouden aan bepaalde veerassen.
De groei van de buffelpopulatie stagneerde rond 1880 en de kwantiteit
daalde sinds 1900. Deze ontwikkeling vertoonde nauwe samenhang met de
verdwijning van de habitat waarin de buffel zich het prettigst voelt. De verdere
afname in de laatste decennia is het gevolg van de technologische
ontwikkelingen. Het afnemen van de paardenstapel was het gevolg van de
ontwikkelingen in de transportsector en de verandering van de habitat waardoor
de fokkerij van paarden op Java te duur werd. De rundveestapel groeide omdat zij
goed in staat was zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Ook
de uitbreidende Madurese bevolking heeft haar steentje bijgedragen. De
verdwijning van het Javavee is grotendeels het gevolg van de voortdurende druk
van de overheid op de veehouders om te kruisen met de Ongole of de PO en
deels het gevolg van de pressie van de transportsector. Het transport was zo
belangrijk voor de economie dat het importeren van een nieuw ras, de Ongole,
verantwoord was. Het is mogelijk dat in de toekomst het Maduravee zal
verdwijnen als blijkt dat de culturele waarde gehecht aan dit vee niet is
opgewassen tegen economische druk.
De toename van de kleinveestapel is terug te voeren op het kleiner
worden van de landbouwarealen van de veehouder, waardoor het gebruik van
grootvee niet meer nodig of niet meer mogelijk was. De opkomst van het kleinvee
was wellicht de eerste specialisering in de veehouderijsector op Java. Het
kleinvee werd namelijk puur voor de vetmesterij gehouden.
In de negentiende eeuw was het veevoeraanbod in de meeste streken geen
probleem. Er waren nog voldoende onontgonnen gebieden waar het vee naar
voer kon zoeken. Het veevoer was daarom geen factor die de veehouderij aan de
landbouw verbond. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd langzaam
duidelijk dat veevoertekorten zouden kunnen leiden tot belemmeringen in de
dierlijke productie. Als antwoord ontwikkelden zich lokaal gespecialiseerde
systemen, waarin de landbouw en de veehouderij elkaar aanvulden. Sinds het
einde van de twintigste eeuw doet zich steeds vaker de mogelijkheid voor vee te
houden zonder in het bezit te zijn van land, gespecialiseerde systemen.
Zowel het Gouvernement als de Madurese veehouder hadden interesse in het
bekende, namelijk het rund. De buffel was in Nederland onbekend en op Madura
was de buffelstapel in verhouding tot de rundveestapel klein. De esthetische
waarde van het dier speelde een zeer belangrijk rol. De buffel heeft andere
vormen dan het rund en werd waarschijnlijk daarom door zowel de
gouvernementsveeartsen als de Madurees met zijn voorliefde voor de kerapanraces minder gewaardeerd. De esthetische waarde bleek cultureel bepaald; de
herkomst van de veehouder was een belangrijk motief voor het houden van een
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bepaalde soort of ras. De overeenkomst tussen alle culturen was dat het houden
van vee de eigenaar status verschafte.
Sinds 1850 nam de culturele waarde verbonden aan het vee af. Toch is
de culturele waarde nog steeds belangrijk voor de veehouder, omdat hij zich op
die manier in de gemeenschap kan onderscheiden. Veeteelt is nog steeds één
van de belangrijkste cultuuruitingen op agrarisch gebied. Tussen de rassen vindt
een verschuiving van de culturele waarde plaats, waarbij aantallen de
belangrijkste waardemeter zijn. Eén van de graadmeters is dat hoe meer mensen
in het bezit zijn van één bepaald ras, hoe lager de culturele waarde van dat ras.
Het Maduravee vormt hierop een uitzondering.
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6. OVER OUDE KOEIEN
GESPROKEN...
VELDWERK OP OOST-JAVA, MALANG
Alon alon, pokoke kelakon218
“Di waktu pagi, mulai dengan satu cangkir kopi dan sebuah sigaret lebih bagus daripada
mulai minum secangkir kopi dan membaca koran”219
(Agus Supriyanto, Malang)
“Klemben klemben, roti roti
Biyen biyen, saiki saiki
Dulu dulu, sekarang sekarang”220
(Ibu Wurning, Jambegede)

INLEIDING
Ibu Wurning vroeg zich af waarom het verleden zo belangrijk is: ‘Vroeger is
vroeger, nu is nu. Het hedendaagse leven is waar het om draait. Hoe zorgen we
dat onze kinderen naar school kunnen, dat de rijst geplant wordt en de maïs
geoogst?’ De economische crisis van 1997, die heel Zuidoost Azië trof, sloeg als
eerste toe in de stad. Geleidelijk werd de crisis ook merkbaar in de agrarische
samenleving. Volgens Agus was het beter om de krant niet te lezen en de
aandacht zoveel mogelijk op de dagelijkse gang van zaken te richten; te leven
van dag tot dag. Waarom zou je schrijven over het verleden?
Tegenwoordig hebben de huishoudens in de Javaanse dorpen over het algemeen
een zeer gering aantal dieren tot hun beschikking. De meeste veehouders hebben
slechts één of twee runderen of buffels in hun bezit. Kleinveehouders beschikken
over een iets groter aantal dieren omdat dit vee minder ruimte in beslag neemt. Zij
hebben meestal vier tot zes dieren. Sommige veehouders zijn landloos. De
landbezittende huishoudens beschikken gemiddeld over een halve tot twee
hectare landbouwgrond.
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Javaans voor: ‘Doe maar rustig aan, de essentie is dat je er komt’.
Indonesisch voor: ‘in de ochtend begin ik liever met een kop koffie en een sigaret dan met een kop
koffie en de krant’. Deze uitspraak was afkomstig van een hotelmanager in Malang. Ten tijde van de
economische crisis lazen dagelijks veel mensen in Malang bedroefd de krant.
220
Iedere regel heeft dezelfde betekenis. De eerste regel is het Javaanse gezegde, de tweede regel
geeft de betekenis van de eerste regel in het Javaans en de laatste regel geeft de betekenis van de
eerste regel in het Indonesisch. ‘Klemben klemben, roti roti’ betekent ‘dat wat vroeger was, was
vroeger, nu is nu’. Roti klemben zijn koekjes die voor Hari Raya (de eerste dag na de vastenmaand)
worden gebakken. Ibu Wurning is de vrouw des huizes van de familie angkat (‘adoptie’ familie) van de
onderzoekster.
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Twee van de drie onderzochte dorpen bleken in de koloniale periode
koffieplantages te zijn geweest, waardoor de ontwikkeling van de agrarische
samenleving vanaf het begin kon worden bestudeerd. In beide dorpen werd
namelijk na de Tweede Wereldoorlog de plantage gekapt om plaats te maken
voor landbouwgrond. Tawangagung heeft zich ontwikkeld tot een geiten houdend
dorp en Sumberkerto heeft zich ontwikkeld tot een rundveehoudend dorp. Het
derde dorp was in de koloniale periode geen plantage. Het grootste deel van het
oppervlak bestaat uit geïrrigeerde sawahs, maar het dorp had wel altijd al een
relatie met de suikerrietteelt (Jambegede).

Figuur 6.1. Oost-Java en de ligging van de dorpen Kanigoro, Sumberkerto en
Tawangagung.

De vorige hoofdstukken zijn gebaseerd op interpretatie van de literatuur en staan
daardoor op een abstracter niveau in vergelijking tot dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk
werden veehouders, landlozen, landbouwers en mensen in het bezit van
gemengde bedrijven geïnterviewd om de geschiedenis van het dorp vanaf
ongeveer 1930 te achterhalen. Dit betekent dat de geschiedenis zoals
beschreven in dit hoofdstuk op de persoonlijke ervaring van een aantal families uit
het dorp berust. Omdat de auteur ook nog eens een vertaalslag maakte, een
eigen uitleg geeft aan de losse verhalen en deze samenvoegt tot één geheel is de
subjectiviteit van dit hoofdstuk groot.
Middels dit veldwerk hoopte de auteur een koppeling te kunnen maken
tussen de literatuur en de uitleg die de boer zelf geeft voor de ontwikkeling van
zijn bedrijf en het dorp. De onvolkomenheid van de literatuur is dat zij
voornamelijk de opvattingen van de veeartsen en de beleidsmakers weergeeft. In
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dit hoofdstuk geven de boeren hun ideeën, percepties en visies op de
ontwikkeling van het dorp en hun eigen huishouden. Deze informatie is niet in de
literatuur terug te vinden. Vragen zoals waarom hield de boer vee, wat was de
bijdrage van het vee aan de ontwikkeling van het dorp en van individuele families,
wat zijn de beslissende factoren als het gaat om keuzes tussen type vee, grond
en gewas en de relaties tussen deze drie factoren onderling worden in dit
hoofdstuk beantwoord. Ook verschaft het veldwerk inzicht in het gat dat bestaat
tussen het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan op bedrijfs- en op
dorpsniveau.
Methoden en technieken
Omdat het veldwerk verdeeld werd over twee tijdsperiodes en drie dorpen,
werden twee assistenten, beide van de faculteit Peternakan van de Universitas
Brawijaya, bij het onderzoek betrokken. De assistenten werden ingezet om
taalbarrières te voorkomen, de culturele en sociale afstand tot de veehouders te
beperken, en om het begrip bij de veehouders en dus de mogelijkheden tot
discussie te vergroten. Sumberkerto ligt zeer geïsoleerd in het zuiden van Malang,
waardoor weinig dorpsbewoners buiten de grenzen van het dorp komen. Het
schrikeffect veroorzaakt door de plotselinge verschijning van een blanke
onderzoekster was bij sommige oude mensen behoorlijk groot.
Ieder dorp werd drie maanden nauwkeurig bestudeerd, wat werd
vergemakkelijkt door onderdak in het dorp. De studie bestond uit het
kennismaken met de dorpsbewoners, het meelopen in de dagelijkse activiteiten,
het houden van interviews en het uitvoeren van een enquête. Uit het grote aantal
families woonachtig in ieder dorp traden een aantal families naar voren, waarmee
vaker dan gemiddeld werden gesproken. Dit waren over het algemeen families
die veel wisten en wilden vertellen. De verhalen van deze groep verzorgen de
hoofdlijn van dit hoofdstuk, aangevuld door herinneringen van de andere families.
Tijdens omzwervingen in de dorpen werd de dorpsbewoners de reden
van de komst van de onderzoekers uitgelegd. Door deze ongedwongen
omgangsvorm werd vanzelf duidelijk wie in aanmerking kwam voor het afgeven
van interviews. Belangrijk was dat de respondent een goed geheugen had,
consistent was in zijn verhaal, graag wilde vertellen en beschikte over voldoende
tijd. Tijdens de interviews werd de geïnterviewde zo min mogelijk onderbroken,
slechts af en toe werd een sturende vraag gesteld. Op deze manier werd getracht
niet alleen de harde feiten boven water te krijgen, maar ook de achterliggende
redenen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een geit in plaats van een rund.
Schiere (pers comm 2000) omschreef dit als de Soft System Methodology (SSM):
‘It also takes into account the feelings, rather than hard facts only’.
Tijdens het tweede bezoek aan Indonesië werd samen met een aantal
studenten van de faculteit Peternakan een survey uitgevoerd onder 20% van de
huishoudens. De survey was gericht op het achterhalen van de economische en
de sociale omstandigheden. In de enquête waren vragen opgenomen over het
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onderwijsniveau van de ouders en de kinderen, de soort en het aantal
landbouwhuisdieren, het grondbezit en -gebruik en de soort gewassen die werden
geteeld. De tabel die werd gebruikt voor de enquête was een verkorte versie van
de tabel die als leidraad diende voor de interviews.

PASURUAN, MALANG EN DE DORPEN
In 1821 bestond de residentie Pasuruan uit 1665 dorpen en gehuchten. Sinds
1800 nam de bevolking van Pasuruan en Bangil toe terwijl de bevolking van
Malang afnam. Zij moest veel producten onbetaald produceren en om deze extra
lasten te voorkomen, vertrokken de bewoners naar elders. Door nieuwe
ontginningsmogelijkheden rond 1840 in de districten Kota, Sengoro en
Gondanglegi kwamen mensen uit Kediri, Surabaya en Pasuruan toch weer naar
Malang.221
Van 1800 tot 1830 groeide de bevolking van Pasuruan van ongeveer
100.000 inwoners naar 400.000. Viervijfde van de bevolking woonde aan de
noordkust. Sinds het begin van de negentiende eeuw verhuisden veel Madurezen
naar Java, omdat de bestaansmogelijkheden in de agrarische sector daar beter
waren. Hierdoor was de bevolkingsgroei in Pasuruan hoog. Tevens stimuleerde
het leger de Madurezen dienst te nemen bij het leger. In 1866 was eenderde van
de inwoners van Oost-Java Madurees en in sommige dorpen waren alle inwoners
Madurees.222 In de residentie Besuki bestond zevenachtste van de bevolking uit
Madurezen (Elson 1984:4). In 1931 bevond een klein deel van de Madurezen zich
in Malang en Lumajang, terwijl Kraksaän bijna geheel uit Madurezen bestond.223
Rond 1800, toen Malang nog bij Pasuruan hoorde, was rondom de hoofdplaats
van Pasuruan (ook Pasuruan geheten) nog veel bos te vinden. De residentie
Pasuruan bestond uit “… eenige Jatie bosschen, vooral in de districten Gratte,
Pandakan en Njempet; die evenwel weinig goed en bruikbaar hout opleveren. De
bosschen in Malang worden geacht beter hout te bezitten, doch waarvan door de
verre afstanden ene moeilijkheid van transport weinig of geen gebruik wordt
gemaakt”. In deze periode was in verhouding tot het aantal mensen al een grote
hoeveelheid grond ontgonnen. In 1820 waren alle moerassen omgevormd tot
rijstveld of drooggelegd. De voornaamste producten waren rijst, koffie, tabak,
peper, maïs, aardappelen, kool en suikerriet. Rond de woonhuizen stonden veel
vruchtbomen zoals kokos, magustan, mango, granaat, rambutan, durian, rukem,
banaan, jambu en sinaasappel. De hellingen werden nog niet bewoond, behalve

221

ANRI DP 10.2, afschrift van het statistiek van Java jaar 1820, ingediend op 30 april 1821; ANRI DP
22.6, algemeen Verslag Residentie Pasoeroean Afdeeling Malang van 1847, opgesteld 14 April 1848
door de assistent resident van Malang Van Schmid 1847.
222
ANRI DP 28.1; ANRI DP 37.2, algemeen verslag over 1866
223
NA MvK MvO no. 114.
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het gebergte van Tanjung tot Cerook.224 Malang was dus nog redelijk afgesloten
van de rest van Java.

Figuur 6.2. De werkzame suikerfabrieken in Pasuruan in de periode 1870-1900.

Bron: Elson 1984:131.

In 1866 wordt Malang omschreven als een uitgestrekt hoogland met een
oppervlakte van 2000 vierkante palen, dat rondom door hoge bergtoppen (Arjuna,
Semeru, Tengger, Indrowati, Kawi en Kelut) werd ingesloten.225 Dit gebied
vormde één van de vruchtbaarste oorden van Java waar de koffie tot hoog op de
bergen groeide. Koffie was een monopolie van het gouvernement waarvan de
opbrengst gemiddeld 15.000 pikol per jaar bedroeg. Andere belangrijke producten
afkomstig uit Malang waren indigo, kaneel, thee, suiker, rijst, maïs en vruchten.
De voornaamste rivieren waren de Welang, de Brantas en de Konto.226 De rijke
bossen van Malang met houtsoorten als teak dat vooral in het district Sengoro
voorkwam, werd geëxploiteerd.227 Gezien de bossen en het grote areaal koffie,
moet Malang een gebied zijn geweest met veel droge gronden. De sawahs waren
voornamelijk in de laag gelegen en vlakke gebieden gesitueerd.
Oost-Java, met name Pasuruan, groeide uit tot een belangrijke
suikerstreek. In het jaar 1931 stonden op Oost-Java 101 suikerfabrieken, waarvan
27 in Pasuruan. In de periode 1870-1900 stonden er vijf suikerfabrieken in Malang
224

ANRI DP 10.2, afschrift van het statistiek van Java jaar 1820, ingediend op 30 april 1821; ANRI DP
28.1, algemeen verslag over 1866, ANRI DP 37.2.
225
2
1 vierkante paal = 300 bouw = 2.218.800 m .
226
ANRI DP 37.2, algemeen verslag over 1866.
227
ANRI DP 22.6, algemeen verslag van de residentie Pasoeroean, afdeeling Malang, over 1847.
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(figuur 6.2).228 Als gevolg van de grote depressie aan het einde van de jaren 20,
nam het aantal suikerfabrieken af tot slechts negen in 1935. Het areaal suikerriet
dat door de fabrieken werd gemalen daalde van 27.438 ha in 1931 tot 2.958 ha in
1935 (Elson 1984:233). In Malang zou de suikerproductie na de Tweede
Wereldoorlog toenemen, toen de boeren particulier suikerriet gingen verbouwen.
De productie kwam niet weer op het niveau van voor de oorlog.
Voor de Tweede Wereldoorlog bestond een groot deel ten zuiden van
Malang uit koffieplantages en wildhoutbossen. Koffie werd voornamelijk op de
zuidhellingen van de Semeru aangeplant (figuur 6.3). De bodem was daar zeer
vruchtbaar en de regenval voldoende (Zentgraaff 1926). Daarnaast beschikte
Pasuruan over twee cassaveondernemingen.229

Figuur 6.3. Het grondgebruik ten zuiden van Malang in 1933 en de ligging van de
dorpen van onderzoek.

Bron: Reproductiebedrijf Topografische dienst, Batavia 1933.

228

Het regentschap Malang bestaat uit de districten nummers 17 tot en met 24. De vijf suikerfabrieken
in het regentschap Malang waren Lawang, Kebonagung, Panggunrejo, Sempelwadak en Krebet.
229
NA MvK MvO no. 114.
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De dorpen
De drie dorpen zijn gekozen aan de hand van de kaarten van Perkins et al.
(1986). Het onderzoek ging van start in Sumberkerto. Bij aanvang van het
onderzoek werden alle dusun van Sumberkerto in het onderzoek betrokken.230 Al
gauw bleek het onmogelijk dit ook bij de andere dorpen te doen, door de te grote
oppervlakken van de dorpen, het gebrek aan tijd en de grote verschillen binnen
de dorpen. Daarom werd bij aanvang van het onderzoek in het tweede dorp,
Tawangagung, besloten om alleen dusun Krajen te onderzoeken. De scheiding
tussen de dusun in Tawangagung was een natuurlijke barrière; een dal in het
westen en een meanderende rivier in het oosten. Ook in Kanigoro werd slechts
één dusun, dusun Jambegede, tot onderzoeksgebied verklaard. In dit hoofdstuk
werd gekozen om de namen Sumberkerto, Tawangagung en Jambegede te
gebruiken om de onderzoeksgebieden aan te duiden. Voor Tawangagung werd
niet de naam van de dusun gebruikt, omdat ieder dorp een dusun heeft met de
naam Krajen. Dusun Krajen is namelijk de dusun waar het kantoor van het
dorpshoofd staat.
De drie dorpen liggen in het zuiden van Kabupaten Malang. De hoofdstad van
Kabupaten Malang is Malang en ligt op een hoogvlakte (500-1.000 m) tussen de
bergen Kelud (1.731 m, Kabupaten Kediri), Arjuna-Welirang (3.339 m, Kabupaten
Mojokerto), Kawi, Bromo en Semeru (3.676 m, Kabupaten Lumajang) (Whitten et
al. 1997). De bergketen ten zuiden van Malang, waarin Sumberkerto ligt, reikt niet
hoger dan 1.000 m.
Karakteristieken van de dorpen
Het oppervlak van Jambegede bedraagt 121,5 ha en het aantal inwoners op het
moment van onderzoek was 1.072. Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante
kilometer bedraagt 882. Dit komt in de buurt van het Javaanse gemiddelde van
900 per km2. Het land is vlak en wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door
respectievelijk de rivieren Brantas en Lesti. Jambegede bevindt zich ten noorden
van de bergketen waarin Sumberkerto zich bevindt. De hellingen in Jambegede
zijn niet steiler dan 2%. Jambegede maakt gebruik van irrigatiewater voor de
sawah (87% van het totale oppervlak) dat afkomstig is uit twee heldere bronnen
die in het noordoosten in de desa Brongkal ontspringen. De bodemsoort is
alluviaal en de bodemstructuur is fijn maar stevig. De droge periode duurt slechts
drie maanden. De jaarlijkse regenval bedraagt tussen de 1.000 en 2.000 mm,
maar komt over het algemeen dichter in de buurt van 2.000 mm. Volgens Perkins
et al. (1986) bedroeg de veedichtheid in de regio van Jambegede 34 runderen,
drie buffels en nog geen schaap of geit per km2.231

230

Ieder dorp staat onder leiding van een kepala desa en is opgebouwd uit kleinere administratieve
eenheden, de dusun. Iedere dusun staat onder leiding van een kamituwo.
231
Dat de getallen lager zijn dan in tabel genoemd, komt omdat het in de tabel Livestock Units betreft.
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Tabel 6.1. Karakteristieken van de dorpen Jambegede, Sumberkerto en
Tawangagung.
Totale Oppervlak
Inwoners
Hoogte
Helling

Jambegede
(Kanigoro)
121,5 ha
1072, 882/ km2
0 ~100 m
Geheel 0~2%

Geologie 2

Alluviaal

Bodemsoort 3

Alluviaal

Textuur van de bodem
Sawah
Tegal
Compounds
Ex-plantage
Effectieve diepte 4
5

Regenval
Droge periode 5
2 5
Runder dichtheid (L.U./ km )
Buffeldichtheid (L.U./ km2) 5
Schaap/ geit dichtheid (L.U./
km2) 5

Sumberkerto
1092,5 ha
± 4000, 366/ km2
100 ~ 500 m
3
/5 2 ~ 10%, 2/5 10
~ 40%
Mioceen
kalksteen
Bruin rode
mediterrane
bodem

Tawangagung
(Krajen)
412 ha
3071, 745/ km2 1
650 m (1)
1
/2 2 ~ 10 %, 1/3 10
~ 40%, 1/6 > 40%
Vulkaan grond uit
jonge Quartair
Bruine andosol en
regosol
Redelijk
(kleiachtig)

Fijn stevig

Fijn stevig

105,7
15,8 ha
-0
50% 90 cm
50% 60 ~ 90 cm
3,3
2,9
48
4

0
383,5
22,9
686,1
90 cm

90 cm

2,9
3,0
90
0,1

4,8
1,3
6
9

9

4

3

1

Mengenal desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, disajikan
untuk: team lomba desa tingkat Kabupaten Malang Tanggal 20 Oktober 2001.
2
Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur Tahun 1988, sumber data: Direktorat Geologi
Bandung tahun 1963
3
Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur Tahun 1988, sumber data: lembaga penelitian Tanah
Bogor tahun 1966
4
Direktorat Tata Gunag Tanah, Departemen Dalam Negeri. De bruikbare diepte van de
bodem voor agrarische activiteiten.
5
Perkins et. al. (1986). Gekozen is om gebruik te maken van de regenval zoals
gepresenteerd door Perkins, omdat deze waarde overeenkwamen met enkele gegevens
gevonden in de dorpen zelf.
L.U. = Livestock Unit. 1 Livestock Unit en gestandaardiseerd op 250 kg levend gewicht. Conversie
ratio: runderen 0,7 L.U., buffels 0,8 L.U. and schapen en geiten 0,065 L.U.
Agro-klimaat:
Type 1 = minder dan 2 aaneengesloten droge maanden
Type 2 = 2 tot 4 aaneengesloten droge maanden
Type 3 = meer dan 4 aaneengesloten droge maanden
Jaarlijkse regenval:
Type 1 = 501 – 1000 mm
Type 2 = 1001 – 1500 mm
Type 3 = 1501 – 2000 mm
Type 4 = 2001 – 3000 mm
Type 5 = meer dan 3000 mm
Bron: Direktorat Tata Gunah Tanah, Dep. Dalam Negeri, Kemampuhan Tanah, Pagak, No 54 BY3
Jawa Timur, 1973.
Direktorat Tata Gunah Tanah, Dep. Dalam Negeri, Kemampuhan Tanah, Ampelgading, No 55 BY3
Jawa Timur, 1976.

Sumberkerto beslaat een areaal van 1.092,5 ha. Het dorp had ongeveer
4.000 inwoners ten tijde van het onderzoek (366 inwoners per km2). Sumberkerto
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ligt in de bergen ten zuiden van Malang op een hoogte variërend tussen de 100
en 500 m boven de zeespiegel. Het merendeel van de hellingen heeft een
hellinghoek van 2 tot 10%, tweevijfde deel heeft een stijgingspercentage tussen
10 en 40%. De bodem is bruinrood mediterraan met een fijne en stevige structuur.
Ook hier valt een jaarlijkse neerslag tussen 1.000 en 2.000 mm, maar
Sumberkerto is aanzienlijk droger dan Jambegede. De droge periode houdt
minstens drie maanden aan. Het dorp beschikt over drie waterbronnen, die ook in
de droge periode water bevatten. Deze bronnen leveren echter onvoldoende
water om de velden te bevloeien. Enkele inwoners hebben een eigen put
aangelegd. De diepte van de putten bedraagt 18 m of meer, de aanleg is daarom
zeer kostbaar. Per vierkante kilometer zijn er, volgens Perkins et al. (1986), 63
runderen aanwezig en nauwelijks buffels, schapen en geiten.
Het deel van Tawangagung dat in het onderzoek werd betrokken had een
oppervlak van 412 ha. Ten tijde van onderzoek woonden er ruim 3.000 mensen,
ofwel 745 mensen per km2. Dit dorp ligt op ongeveer 650 m hoogte.
Tawangagung ligt aan de zuidkant van de Semeru, waardoor de hellingen vrij steil
zijn. De helft van het oppervlak heeft een helling tussen 2 en 10%, éénderde
varieert tussen 10 en 40% en éénzesde deel van het oppervlak heeft een helling
van meer dan 40%. Er wordt weinig met terrassen gewerkt. De bodem bestaat uit
bruine andosol en regosol en is minder stevig dan in de andere twee gebieden.
Helaas bleef het areaal sawah en tegal onbekend, maar uit observatie bleek dat
het areaal tegal het areaal sawah vele malen overtreft. Volgens de metingen in
het dorp bedraagt de jaarlijkse neerslag 3.500 mm. De droge periode duurt
ongeveer één tot twee maanden. De veedichtheid is volgens Perkins et al. (1986)
in dit gebied is laag, namelijk vier runderen, zeven buffels en nog geen schaap en
geit per km2.
Om de representativiteit van de dorpen te analyseren werd het grondgebruik van
de dorpen vergeleken met de regio. Tabel 6.2 geeft een indruk van het
grondgebruik van de dorpen ten opzichte van het gemiddelde van de Kecamatan
(onderdistrict) en de Kabupaten (district). Helaas dateren de meest recente data
van het onderdistrict Gondanglegi uit 1982.
Opvallend is dat het percentage sawah in Jambegede hoger is dan
gemiddeld in Gondanglegi. Omdat in Gondanglegi het stedelijk areaal groter is
dan het bebouwde oppervlak in een dorp, is het percentage sawah lager.
Hierdoor is het percentage sawah in vergelijking tot Gondanglegi in Jambegede
hoger. Omdat Jambegede in het laagland ligt, omgeven door twee rivieren en
bovendien door een goed irrigatiesysteem is aangesloten op twee waterbronnen,
is Jambegede een geschikte sawahstreek.
Het onderdistrict Ampelgading werd in 1984 gesplitst in Ampelgading en
Tirtoyudo. Tawangagung ligt in het resterende deel dat Ampelgading heet. Het
verschil tussen Tirtoyudo en Ampelgading is dat het areaal perkebunan van
Ampelgading nul is. Het huidige Ampelgading beschikt voornamelijk over bos en
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tegal. In Sumberkerto is het grootste deel van het oppervlak tegal en een zeer
klein deel is kampong. Het percentage bos in het onderdistrict Pagak steeg als
gevolg van de aanplant van houtplantages, die in het bezit van de overheid zijn.
De laatste jaren werden in Sumberkerto door de bevolking ook veel bomen voor
de houtproductie aangeplant.

Tabel 6.2. Representativiteit van de dorpen (survey van 2001 en 2002) ten
opzichte van hun Kecamatan (1982 en 1998) en Kabupaten Malang (1982).

MALANG
Gondanglegi
1982
Kanigoro
Ampelgading
1982
1998
Tawangagung
Pagak
1982
1998
Sumberkerto3

PerkeSawah Tegal
Bos
bunan
(%)
(%)
(%)
1
(%)
15,2
33,8
7,5
30,3

Oppervlak
(ha)
375.325

Kampong
(%)
10,1

11.000
823

15,2
11,8

59,5
69,2

25,3
19,0

0
0

0
0

0
0

0
0

42.695
21.334
412

11,0
4,8

2,0
2,0
0,8

21,5
41,9

31,4
0

27,8
48,4

6,3
0

0
2,9

9.010
9.007
1.092,5

7,0
5,1
2,1

5,3
5,1
0

78,1
69,8
97,9

0
0,3
0

1,8
12,0
0

7,8
0
0

0
7,7
0

Tanah
tandus
(%)2
2,6

Overig
(%)
0,4

1

Met perkebunan wordt hier de grotere oppervlakten in gebruik voor koffie, kruidnagel en
dergelijke bedoeld.
2
Tanah tandus = geërodeerde grond (tanah rusak) en alang-alang velden.
3
1983, andere gegevens waren niet verkrijgbaar in het dorp.
Bron: Kabupaten Malang dalam Angka 1982 en 1998, en data verzameld op dorpsniveau.

Rond de jaren 80 was 30% van het areaal van Malang bos, 15% sawah, 34%
tegal, 7,5% plantage en 10% werd in beslag genomen door huizen (Kabupaten
Malang 1982:4-5). Het areaal tegal is twee maal zo groot als het areaal sawah.
Verschuivingen tussen arealen tegal en sawah zijn op jaarlijkse basis zeer klein.
Het areaal bos is geen primair bos, maar bestaat uit regeringsplantages als teak
en andere boomsoorten. De bossen bevinden zich voornamelijk in zuid Malang.

DE ONTWIKKELING VAN DE DORPEN ±1930-2000
Om de verscheidenheid aan bezochte families duidelijk te maken en alvast een
inzicht te geven in de huishoudens, volgt in tabel 6.3 een lijst van de meest
bezochte inwoners van de dorpen. De tabel laat een grote variatie in de leeftijd en
in vee-, land- en huizenbezit zien. De oudste werd in 1920 geboren en de jongste
in 1965. Alle gezinshoofden waren getrouwd en slechts één familie had geen
kinderen. Niet iedereen had de kans om naar school te gaan. Het verschil in
huizenbouw en grondbezit tussen de drie dorpen komt duidelijk naar voren.
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Tabel 6.3. Overzicht van enkele regelmatig bezochte families in Jambegede,
Sumberkerto en Tawangagung.
Asli Gebo1
ren in

Getrouwd
in

Onderwijs 2

Aantal
kinderen

Veebezit

Land
(in ha) 3

Jambegede

Huis

Pak
Pianan

Ja

1922

1945

3 SD

4

2 kippen

0,53 P
0,35 S

Ibu Kasti

Ja

1932

1945
(2x)

1 SD

11

9 kippen

0,1 P

Ibu
Supadni

Ja

1949

1961

6 SD

3

2 rund
15
kippen

0,48 S
0,03 P

Steen
dakpan

Ibu
Ngatiari 4

Ja

1965

***

1 SD

3

5 kippen

0,05 P
0,09 S

Steen
dakpan

Pak
Trosno 5

Ja

1920

1943

--

--

1 geit
2 kippen

0,71 P

Bamboe
dakpan

Ibu
Rakim

Ja

1936

1945 6

--

4

2 rund
3 kippen

Pak
Marjuki

Nee

1955

1982

6 SD

2

1 rund
2 kippen

Sumberkerto

Tawangagung

1,25 P
&T
0,25 S

Steen
dakpan
Steen
dakpan

Bamboe
dakpan

1,75 T

Steen
dakpan

Pak
Wongsor Nee
ejo

1914

1949
(3x)

2 SD

6

Kippen

0,4 P

Bamboe
dakpan

Pak
Suwito 7

Nee

1921

1942
(9x)

3 SD

4

--

2,24 T
0,02 P

Pak
Soman 8

Ja

1948

1972

STM

2

--

0,06 P
2 TB
1T

Beton,
bamboe
dakpan

1
2
3
4
5
6
7
8
***

Steen
dakpan

Geboren in het dorp waar de geïnterviewde nu woont.
SD = Sekolah Dasar = basisschool, STM = Sekolah Teknis Menengah = middelbare
technische school.
P = Pekarangan is het veld waarop het huis staat en de grond rondom het huis, S = Sawah,
T = Tegal, TB = Tanah Bengkok zijn ambtsvelden.
Ibu Ngatiari is tukang pijit, masseuse, en haar man is visser
Tabib = traditionele geneesheer
Zeer jong getrouwd
Guru Jawa232
Sekretaris desa
Getrouwd, maar onbekend wanneer

232

‘Mystical teacher’: iemand die uit een of ander teken of voorteken de toekomst weet te voorspellen
en daarmee bijvoorbeeld kan aangeven wanneer de juiste dag is om te trouwen, te oogsten of te
zaaien.
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Jambegede
Kanigoro werd, volgens overleveringen, na de Java-oorlog (1825-1830)
ontgonnen door emigranten uit Midden-Java. Sindsdien trokken vanuit het oosten
veel Madurezen het gebied binnen. Dusun Jambegede werd rond 1870 voor de
tweede keer ‘ontgonnen’. 233 Mbah Sarpin (ook wel Mbah Jani genoemd) was de
leider. In 1870 was het gebied overwoekerd met gras en struikgewas. Er werden
vijf huizen gebouwd. In samenwerking met Mbah Sarpin en de Madurezen werd
een kampong gevormd, die rond 1900 uitgroeide tot de desa Kanigoro met een
eerste Kamituwo. Tegen het einde van de negentiende eeuw was vrijwel iedereen
in het bezit van een stuk land en verbouwde men voornamelijk rijst, geholpen
door de buffels.
Begin twintigste eeuw werd rond Kanigoro suikerriet verbouwd en in
Jambegede werd op enkele velden suikerbibit aangeplant.234 Het bleef onduidelijk
of het verplicht was velden te verhuren voor de suikercultuur. Sommigen waren
van mening dat het verplicht was, omdat anders geen water door de kanalen die
door de Nederlanders waren aangelegd, werd gelaten om de velden te bevloeien.
Dit werd, volgens zeggen, gedaan om de mensen er van te overtuigen dan ze hun
grond moesten verhuren. Na zes maanden werd de suikerbibit met de cikar
afgevoerd. De overige velden werden gebruikt voor de aanplant van
voedselgewassen.
Naast suikerbibit teelden de bewoners suiker voor eigen gebruik, de zogenaamde
bevolkingssuiker. Deze suiker werd verwerkt op het land of in het dorp tot rode
suiker (gula djawa, foto 6.1). De suikerrietstengels werden door de molen
gehaald, die in beweging werd gebracht door runderen. Als de suiker klaar was
werd deze in grote bamboe gegoten en verkocht.235 Suiker is voor de OostJavaan een belangrijk product, omdat het nodig is voor de bereiding van dodol dat
wordt gegeten op het feest aan het einde van de vastentijd.236 De witte suiker was
fabriekssuiker.
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De naam is een afgeleide van de woorden Jambe en gede. Gede is Javaans voor groot, en Jambe
is een synoniem voor de boom Pinan, ofwel sirih. De boom Pinan kwam vroeger in deze streek
algemeen voor.
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Suikerbibit: suikerriet wordt niet gezaaid maar gestekt en suikerbibit zijn de stekken van het
suikerriet. In Jambegede werd de aangeplante suikerriet bestemd voor stekken en vervoerd naar
streken waar suikerriet werd verbouwd voor de winning van suiker. De stengel werd in meerdere
stukken verdeeld en de bovenste bladeren werden gebruikt als voer voor de runderen en buffels.
Ten westen van de rivier Brantas, stond een onderzoeksstation. Het gebouw is nog steeds
in gebruik, maar niet meer voor suikeronderzoek als centrum waar de teelt van suikerbibit werd
geregeld, geregistreerd en gedistribueerd. Bij een bezoek aan dit station (Lembaga Penelitian
Pertanihan Jambegede in Bumihayu, Kepanjen, december 2001) werd duidelijk dat daar geen
documenten ouder dan vijf jaar bewaard zijn gebleven.
235
Eén deel bamboe heette godor en werd in 10 stukken gesneden, één stuk heette dan kerek. Tien
godor is gelijk aan 1 jinah of 1 bongkok.
236
Dodol wordt gemaakt door twee kg gepelde rijst te mengen met gegiste rijst. Dit wordt twee à drie
dagen bewaard. Daarna wordt één kilo kleefrijst, vier godor en het vocht van 20 kokosnoten
toegevoegd. Om alles te mengen wordt het de ingrediëntenl op het vuur in een enorme pan geroerd.
Het roeren is zwaar werk en de vrouwen worden dan ook door de mannen bijgestaan. Na grondig
mengen is dodol ontstaan.
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De mensen die in de suiker als buruh [dagloner] werkten verdienden vijf
cent en werkten van zeven tot elf uur ’s ochtends. Er was maar weinig werk in de
suiker, maar verschillend van aard. Het werk varieerde van gaten maken in de
grond waarin vervolgens het suikerriet werd geplant tot de rommel opruimen op
het veld voor vijf cent per dag.237
Voor de oogst van het suikerriet, die plaatsvond in het droge seizoen, was
zowel menselijke als dierlijke kracht nodig. De stengels werden per 15 verbonden
(kolong) en per kolong werd een halve cent betaald. Vijf mannen konden in één
week één bouw oogsten. De stengels waren dikker dan nu, maar stonden verder
uit elkaar. De suiker bestemd voor de fabriek werd met de cikar naar het
emplacement in Kanigoro gebracht, waar het op de lorrie werd geladen en naar
ofwel de fabriek ‘Krebet’ of ‘Kebon Agung’ werd vervoerd. Over het areaal
suikerriet werd gespeculeerd; de één is van mening dat er vroeger meer suikerriet
stond dan nu en de andere beweert dat het areaal nu groter is. Feit is dat meer
suikerriet te vinden was in de omliggende dorpen dan in Jambegede. De
omliggende dorpen waren (en zijn) direct aangesloten op het railtransport, terwijl
in Jambegede alleen het zuidelijkste deel met de lorrie bereikbaar was (nu niet
meer). In het noorden van Jambegede werd het suikerriet altijd per cikar naar de
rails vervoerd.238 Ten noorden van Jambegede was een spoorlijn in gebruik voor
zowel mensen- als goederenvervoer. Een belangrijke brug, die aan het einde van
de negentiende eeuw werd gebouwd, verbond Dampit en Malang via de spoorlijn.
In de jaren 50 waren er drie cikar in Jambégede. Tijdens de suikercampagne was
dit onvoldoende en kwamen cikar van elders bij het vervoer van de oogst helpen.
Als op één ha zes à acht cikar werkten, kon één ha in vijf dagen worden geoogst.
Voor 2 ton waren drie cikar nodig, wat gelijk stond aan 1 lorrie. Dit zou betekenen
dat voor 1 ha ongeveer 60 keer met een cikar op en neer werd gereden (dus ±40
ton suikerriet per ha). Per dag ging iedere cikar twee maal op en neer. Afhankelijk
van het gewicht werd per cikar tussen de Rp 600 en Rp 700 verdiend.
Pak
Deteman,
één
van
de
cikar-bezitters,
werkte
als
‘transportonderneming’ ook in de naburige streken. In de jaren 60, de tijd van de
PKI, verkochten zijn ouders de cikar en de stieren, omdat de angst bestond dat de
grote stieren die voor de kar stonden, gestolen zouden worden. Veel cikarhouders verkochten in deze tijd hun dieren.
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Voor het gaten maken voor het suikerriet werd het systeem borongan gebruikt. Per dag een hele
2
petak (400 m ) van gaten voorzien, waarmee één rupiah per dag werd verdiend.
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In de jaren 30 was het gebruik van een cikar in deze omgeving zeer gewoon, de eerste waren rond
de eeuwwisseling verschenen. De cikar is een kar gemaakt van hout met twee grote wielen
voortgetrokken door – meestal - twee dieren. Vaak wordt een derde achter de kar meegenomen,
zodat de dieren verwisseld kunnen worden. Eerst waren de wielen van de kar van ijzer, later, rond de
jaren 50, werd het ijzer wielbeslag vervangen door wielen met rubber en werd toen cikaroplet
genoemd.
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Het type dier dat werd gebruikt voor de ploeg of de cikar, was afhankelijk van de
herkomst van de veebezitters. De van oorsprong Javaanse bewoners maakten
gebruik van het Javavee en karbouwen, terwijl de Madurees beschikte over het
Maduravee.239 Het Javavee was uitermate geschikt voor de ontginning van het
land, omdat het dier over enorme kracht beschikt. Daarom was het rund ook voor
de ploeg gewild. Met het voortschrijden van de ontwikkelingen en het toenemend
transport werd het Javavee minder bruikbaar. Voor het transport via de weg was
het dier namelijk ongeschikt. Een groot voordeel van het Javavee was zijn
snelheid. Helaas kon een span Javavee voor de kar geen gelijke tred met elkaar
houden. De kruising van Javavee met Maduravee of de PO kon dat wel. De
kruising met de Ongole vond in Jambegede pas ingang na de oorlog, hoewel ze
daarvoor al bekend waren.
In Jambegede werden enkele paarden gehouden. De paarden werden
voor de andong (vierwielig huurrijtuig) gespannen. De andong vervoerden
marktbezoekers van, naar en binnen Kepanjen.

Foto 6.1. Een traditionele suikermolen.

Bron: Heukelom 1945:157.

Na de oorlog ging men voort met het verbouwen van suikerriet. Eén familie was in
het bezit van een suikermolen, Pak Tassemat (Kamituwo 1935-1955). Nu, in de
éénentwintigste eeuw, wordt in de regio Dampit door de bevolking nog steeds
suiker gemaakt met behulp van een machinaal aangedreven molen. De suiker
239

De inwoners van Jambegede noemde het Javavee Sapi Jawi. De kruising tussen het Javavee en
de Ongole werd Sapi Jawa genoemd.
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wordt in kleinere hoeveelheden verkocht dan vroeger.240 Toen was de suiker
goedkoper en wilde niemand kleine hoeveelheden, nu is de suiker duurder en wilt
niemand de suiker in grote hoeveelheden kopen. Tegenwoordig is in Jambegede
ongeveer 20 ha beplant met suikerriet.
Ruim honderd jaar geleden werd Kanigoro een dorp. Jambegede was ontgonnen
en de grond verdeeld onder enkele huishoudens. De bevolkingsdichtheid was
laag en iedere familie beschikte over (meer dan) voldoende grond. Sommige
families waren niet in staat alle velden te bewerken door gebrek aan
arbeidskrachten. De opbrengst werd gebruikt voor de dagelijkse behoefte,
waardoor weinig over bleef voor de verkoop op de markt. Bovendien werd het
surplus liever bewaard voor het geval de opbrengst te wensen over liet, zoals bij
een uitbraak van een muizenplaag.
Voor de oorlog werd er grondbelasting aan het Gouvernement betaald. De
meningen over de belastingdruk verschilden. Als gevolg van de economische
crisis in de jaren 30 nam de belastingdruk toe. Het gevolg was
grondversnippering. Voor een grondeigenaar, die meer grond bezat dan hij kon
bewerken, was het lastig om met de opbrengst van één oogst van één veld de
belastingplicht voor alle velden te voldoen. Om moeilijkheden te voorkomen
verkochten veel grondbezitters een deel van hun percelen, evenals elders in
Malang.241 Op deze manier kwam veel grond in handen van de bewoners van
nabij gelegen dusun. De tweede optie om tijdens de crisis de belastingdruk te
verlichten was de verhuur van de velden. Daarvoor was toestemming nodig van
het hoofd van de desa. De verhuur van één bouw leverde 15 cent op. Een tweede
factor die bijdroeg tot de grondversnippering, was de verdeling van de velden
onder de kinderen bij wijze van erfenis.
Het land kon door verschillende personen worden bewerkt en het vee
door anderen dan de eigenaar verzorgd. Het werk op het land kon door de
landeigenaar zelf worden uitgevoerd of hij besteedde het uit. Zowel in de
veehouderij als in de landbouw werd in een bepaalde vorm de opbrengst gedeeld,
beter bekend onder de term deelpacht. Velden die op een lastige plek zoals langs
de rivier of ver weg lagen kostten de pachter meer tijd. Om de extra last te
compenseren kreeg hij een groter deel van de opbrengst toebedeeld vergeleken
met de opbrengst van velden dicht bij huis en velden die geen speciale bewerking
vroegen. Voor de lastige velden werd het nelu-systeem (3:1) gebruikt. Bij dit
systeem kreeg de pachter driekwart van de opbrengst. Op deze velden werd
veelal cassave, lombok en aubergine geplant. Voor ‘gewone’ velden werd de
verhouding 2:1 toegepast en werd het ngedok- of mrapat-systeem genoemd.
Deze systemen worden nu nog toegepast, maar de velden waar het nelu-systeem
240

De suiker wordt als deze nog warm is in bamboe gegoten. Vroeger werden hiervoor dikkere
stammen gebruikt dan nu.
241
NA MvK MvO no. 114.
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wordt gehanteerd zijn er bijna niet meer. Deze velden werden getransformeerd tot
gemakkelijk te bewerken velden en de velden die ver weg lagen zijn grotendeels
verkocht of worden door mensen bewerkt die dichterbij wonen.
Het verzorgen van vee voor derden gaat niet altijd vooraf aan veebezit. Er
zijn ook huishoudens die hun eigen groot- of kleinvee verkochten om bijvoorbeeld
het dak te verbeteren waarna er geen geld overbleef om opnieuw jongvee aan te
kopen. Ook zij kunnen (weer) overgaan tot het verzorgen van vee voor derden. In
dit systeem wordt de opbrengst verdeeld, ieder krijgt de helft van de winst (bagi
hasil). Als het vee dood gaat tijdens het uitlenen, krijgt de verzorger niets. Ook
bestaat er het risico dat de eigenaar het vee snel weer verkoopt en de opbrengst
nog maar zeer gering is. Over het algemeen bepaalt de eigenaar namelijk
wanneer het vee wordt verkocht en niet de verzorger. De mening over de
opbrengst zijn verdeeld. Sommigen vinden de opbrengst te mager en beginnen er
niet aan, anderen zijn van mening dat het de enig mogelijke manier is om een
redelijke som geld te verdienen, ook al gaat het zeer langzaam en is de opbrengst
gering. De mening wordt uiteraard gevormd door de economische situatie van het
huishouden. Of een persoon vee mag verzorgen hangt af van zijn sociale relaties,
voornamelijk wel of geen familie, en of de verzorger in kwestie eerder vee heeft
verzorgd met een goed resultaat. Hetzelfde werd door Ifar (1996:30) gevonden.
Voor de oorlog werd rijst verbouwd op velden die van te voren diep onder water
waren gezet. Daarna werden de velden door buffels of runderen geploegd. De
runderen waren in Jambegede in de meerderheid. Het ploegen was zwaar
doordat de velden zo diep onder water stonden, de ploegdieren stonden tot hun
ellebogen in de drek. Voor dit werk waren de buffels beter geschikt dan de
runderen. Er werd gebruik gemaakt van hogere rijstvariëteiten die met de ani-ani
(rijstmesje) werden geoogst. Na het snijden van de rijst lieten de grotere boeren
de rijst voor verdere verwerking naar loodsen transporteren. Naast rijst werden
soja, maïs, cassave (verwerkt in Turen), hennep (groeide langs de rivier en werd
gebruikt om zakken van te maken) en katoen genoemd. Langs de smalle
ongeasfalteerde wegen stonden verscheidene bomen zoals banaan en mango.
Groentes zoals bayem en kangkung, werden langs velden en wegen
verzameld.242
Na de oorlog verschenen nieuwe rijstvariëteiten op de markt.
Tegelijkertijd veranderden de inzichten van de boer, de grondbewerking en de
diersoort. Zowel het Javavee, dat voornamelijk voor de kar werd gespannen, en
de buffels die het land bewerkten, werden door de PO vervangen. Omdat het door
de nieuwe rijstvariëteiten niet meer nodig was zo diep te ploegen, werd de buffel
vervangen door het rund. Het aantal buffels nam af. Sinds het begin van de jaren
80 wordt het merendeel van de velden zelfs met de tweewiel aangedreven tractor
geploegd. De kleine en de lastig te bereiken velden worden nog wel met dierlijke
242

Bayem is een soort spinazie en kangkung is een soort waterwinde, Ipomoea reptans (Teeuw
1996).
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kracht geploegd. Slechts één man in deze dusun, Pak Sulianto, is in het bezit van
tweewiel aangedreven tractoren.
De tweewiel aangedreven tractor heeft een vijf maal zo groot vermogen
als een rund. Volgens Pak Sulianto is het verschil in effectiviteit tussen het rund,
de buffel of de tractor verwaarloosbaar. De kosten daarentegen, verschillen. Een
span buffels dat in een andere dusun werk verricht kost Rp 15.000 per dag,
binnen de dusun kost het span Rp 12.500 per dag. Om één bouw plantklaar te
maken zijn twee span buffels, twee mensen en zes dagen arbeid nodig. De totale
kostprijs hiervoor bedraagt 150.000 rupiah. Afhankelijk van de waterstand en de
weersomstandigheden kan met de tractor in één dag één bouw worden plantklaar
worden gemaakt. De kosten hiervoor bedragen Rp 200.000. In vergelijking tot de
traditionele manier is de tractor sneller, maar duurder. De meningen van de
inwoners van Jambegede omtrent de beste, snelste en goedkoopste manier van
grondbewerking lopen uiteen en hangen samen met de grootte van het veld, het
te zaaien gewas, het gebruik van een nat of droog veld, de tijd van het jaar en
sociale factoren, zoals bijvoorbeeld status. De tractor vormt op dit moment in de
lager gelegen gebieden een bedreiging voor het rund en de buffel als ploegdier.
Tegenwoordig bestaat het aanbod bomen en struiken o.a. uit serai (gebruikt als
kruid bij het koken), pohon doyo (gebruikt als brandhout), pohon saman (ook
brandhout), pohon waru, pohon nangka, pohon petai, pohon asam (boom gebruikt
in de geneeskunde), pohon yodium (de naam zegt genoeg), pohon jeruk
(sinaasappelboom) en pohon salak.243 In de jaren 80 trachtten twee
initiatiefnemers koffie te telen. De proef mislukte.
In de maanden oktober tot en met februari staan voornamelijk rijst (85%)
en suiker (15%) op de velden. De velden met suikerriet zijn van grondbezitters die
voldoende grond hebben om ook in hun dagelijkse behoefte aan rijst te voorzien.
Ze verbouwen de suikerriet zelf of verhuren de grond aan een persoon die suiker
wil telen. In de maanden maart tot en met september (de droge periode) kan twee
maal polowijo worden aangeplant.244 Direct na de eerste oogst plant ongeveer de
helft van de grondbezitters opnieuw polowijo en tegen het einde van de droge
periode wordt nog eens 70% van de velden beplant. 15% van de families plant
drie maal per jaar rijst.245 De afgelopen 30 jaar hebben geen grote veranderingen
plaatsgevonden in de gewaskeuze, alleen de variëteiten en de manier van
grondbewerking zijn veranderd. De gewassen van de grondbezitters worden vaak
door muizen geteisterd, waardoor zeer grote schade wordt geleden. De opbrengst
neemt soms met 60% af.

243

Nangka, jeruk en salak zijn vruchten, petai is een stinkboon en pohon asam is een tamarinde met
een zure vrucht.
244
Ook wel aangeduid met de term tweede gewassen. Dit zijn gewassen anders dan rijst, die na de
rijstoogst worden verbouwd.
245
Archief desa Kanigoro 1993.

211

Hoofdstuk 6

In de loop van de jaren 70 werden niet-agrarische activiteiten steeds belangrijker.
Grond werd schaars en dus duur. Grond was niet meer voor iedereen in
voldoende mate beschikbaar of te koop en enkelen hadden zelfs helemaal geen
land. De bouw van de dam ten oosten van Jambegede, waar de rivieren Lesti en
Brantas samenkomen, verschafte veel dorpsbewoners (extra) inkomsten. In 1983
ving de bouw van de dam aan en in 1985 was hij gereed. Door de dam steeg het
waterpeil en werd zandwinning, wat voor enkele families een bijverdienste was,
onmogelijk. Het zand, afkomstig van de Gunung Semeru, werd sinds de jaren 50
uit de rivier gewonnen en per cikar afgevoerd. Om de zandwinners te
compenseren zette de regering een aantal vissoorten in het stuwmeer uit, zoals
Ikan wader (kleine zoetwatervis, Rp 2.000/ kg), Ikan kuto, Ikan mujair (soort van
Tilapia, Rp 5.500-7.000/ kg), Ikan tawes (Puntius javanicus, Rp 3.000/ kg),
karpers en garnalen (garnaal, Rp 10.000/ kg). De vis wordt via een belantik
(handelaar) op de markt verkocht. Voornamelijk de landlozen werden visser van
beroep. Naast deze grote visvijver zijn in Jambegede twee visvijvers aan huis te
vinden, waarin de zoetwatermeerval wordt geteeld.
Gelijktijdig met de bouw van de dam werd ten zuiden van de rivier Lesti
een fabriek gebouwd waar papier, aangevoerd vanuit de hele wereld, tot pulp
wordt verwerkt. Ongeveer 30 inwoners werken dagelijks in de fabriek. Daarnaast
zijn er twee eethuisjes. De belangrijkste en grootste inkomstenbron die sinds
enkele jaren in omvang toeneemt, is werken in het buitenland als hulp in de
huishouding. Met name jonge vrouwen (dochters) en enkele moeders vertrekken
naar het buitenland, waaronder Brunei, Hong Kong, Saoedi Arabië en Maleisië.
De grote huizen opgetrokken uit cement, steen en dakpan, werden gebouwd met
geld verdiend in het buitenland.
Grootvee is duurder dan kleinvee en valt in de adat onder Rajakaya.246 Het
houden van vee als statussymbool werd in Jambegede niet expliciet genoemd.
Tot aan 1980 zijn in de herinnering van de meeste inwoners er altijd geiten,
runderen en buffels geweest in ongeveer dezelfde aantallen. Sinds 1980 nam het
aantal buffels af door de komst van de tractor. Het aantal runderen nam niet af,
wellicht omdat het rund (nieuwe) functies kreeg toebedeeld, zoals de melk- en
vleesproductie.
Jambegede bezit negen melkkoeien. Zelf noemen ze de dieren ‘Sapi
Londo’ (Hollands rund), maar ze werden geïmporteerd uit Australië.247 In 1996
nam een aantal familieleden het initiatief om melkvee te houden. Het was een
overdacht plan, ontstaan toen de familie onderweg van het een naar het andere
dorp melkvee had gezien. De dieren werden op krediet bij de Kooperasi Unit
Desa (KUD) gekocht. De koop wordt deels in natura afgelost, namelijk met melk,
246

Rajakaya wordt vertaald als ‘cattle, livestock’ (Robson en Wibisono 2002), maar rajakaya is te
verdelen in twee woorden, raja betekent vorst of koning en kaya rijk. Ik neem dus aan dat je als een
rijke ‘vorst’ wordt beschouwd als je in het bezit van vee bent.
247
Deze dieren zagen er alles behalve volgens de huidige Nederlandse exterieurnormen uit:
doorgezakte rug, geen aflopend kruis, koehakkige been stand, klein volume etc.
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en als het eerste kalf wordt geboren moet nog eens extra 250.000 rupiah worden
betaald. Deze families kozen voor melkvee omdat het op deze manier mogelijk is
iedere dag verzekerd te zijn van een opbrengst, hoewel maar één keer in de tien
dagen wordt uitbetaald.
Het vetpercentage van de melk bepaalt de waarde ervan, dat tussen de
4,7 en 5,3% varieert.248 De veehouder weet het percentage redelijk te sturen door
middel van zijn veevoerbeleid. Veel water met extra zout en oud gras levert een
hoger vetpercentage op, dat olifanten-gras daarentegen verlaagt. Krachtvoer
bestaat uit zemelen, gossipol, perskoek van de kokosnoot en het vlies van de
koffiebonen wordt bij de KUD gekocht.249 In Jambegede voegen de
melkveehouders maïskorrels aan het krachtvoer toe. Daarnaast worden bladeren
van de pindaplant, afval van cassave, bamboebladeren en serutbladeren

Foto 6.2. Jongvee van het zwartbonte ras in Jambegede.

Bron: Barwegen 2002.

gevoerd. De bladeren van suikerriet worden niet gevoerd omdat dan de haren van
het melkvee overeind gaan staan en de melkproductie daalt. In Jambegede ligt de
productie in de eerste week rond de 15 l, maar daalt via 7 l in de derde maand
naar ongeveer 3 l in maand negen. Volgens zeggen, zijn twee melkkoeien
voldoende om van te kunnen leven.
248

Voor een vetpercentage van 4,7% krijgen de melkveehouders 1.500 rupiah per liter en een
percentage van 5,3 meer dan 1.700 rupiah uitbetaald. Indien er bestellingen uit het dorp zijn wordt de
melk voor 2.000 rupiah per liter verkocht.
249
Gossipol is een product van tapioca meel.
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De belangstelling voor vleesvee is nog jonger dan voor melkvee. In
Jambegede heeft maar één huishouden vleesvee. Voor veel boeren met een
beperkt areaal landbouwgrond is het grote nadeel dat de vleesrassen driemaal
daags gevoerd moeten worden. Het tweede nadeel is dat bij sterfte van het vee
het economisch verlies enorm groot is. De verkoop van een opgefokt vleesdier
brengt wel tot tien keer zoveel op als de verkoop van de PO en het Madura- en
Balivee. Sperma van vleesvee kan via de KUD of bij een particulier worden
gekocht. Omdat de komst van de KUD-inseminator onzeker is, wordt liever met
particulieren gewerkt ondanks het feit dat deze duurder zijn.
Voor het grootste deel van de veehouders in Jambegede is de veehouderij een
neventak. Voor de oorlog werd het jongvee aangekocht nadat de velden waren
ingezaaid en in de tijd dat de gewassen rijpten, werd het vee vetgemest. Als dan
de oogsttijd aanbrak, werd het vee op de markt verkocht. Na de oorlog werd het
vee het hele jaar door gehouden. In deze situatie moet de soort en het ras worden
gekozen dat binnen de bedrijfsstrategie past. Een belangrijke verandering ten
opzichte van voor de oorlog is, dat na de oorlog de buffel niet meer onmisbaar
voor de veldbewerking was.
Ongeacht of men het vee in een gemengd of gespecialiseerd bedrijf wil
houden, is de eerste keuze die tussen groot- en kleinvee. In Jambegede is een
belangrijke en soms doorslaggevende factor de stalruimte op het bedrijf of het
terrein waarover de veehouder beschikking heeft. Indien er maar zeer weinig
ruimte is waar het vee gestald kan worden, wordt vaker voor kleinvee gekozen.
Dezelfde factor is belangrijk voor het al of niet houden van vrouwelijk grootvee.
Vrouwelijke runderen en buffels zijn voornamelijk een neventak van het
gemengde bedrijf, omdat het wordt gehouden voor het fokken van jongvee.
Daarvoor is naast ruimte voor het vrouwelijke dier ook extra ruimte nodig voor het
jongvee. Als de stallen zeer klein zijn, kan het houden van vrouwelijk vee
onmogelijk zijn. Voor de vetmesterij wordt het liefst mannelijk vee gehouden,
omdat de vleesaanzet per dag voor stieren hoger ligt dan voor koeien.
In de periode voor de oorlog waren de kleine kinderen belangrijk voor het
familiebedrijf. Zij konden werken als veehoeders. Voor de oorlog waren er in
Jambegede vijf geitenherdertjes. Er werd geschat dat er ongeveer 100 geiten
waren. De geiten liepen rond op de geoogste sawah, de zogenaamde pangonan,
onder de hoede van de geitenherder, op zoek naar voedsel zoals nieuw
opkomende scheuten rijst, overblijfselen van de oogst en bladeren. ’s Avonds
werden de dieren binnengebracht. Tegenwoordig wordt het kleinvee ook overdag
op stal gehouden. De geur is een belangrijke overweging bij het wel of niet
aanschaffen van dit vee. Veel mensen in Jambegede vinden geiten stinken. Dit
kan een sociale reden zijn voor families om dit vee niet te kopen of het in het
verleden te hebben verkocht.
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De redenen om vee te verkopen zijn vrij divers. Belangrijke redenen tot verkoop of
slacht zijn de feesten rond de ceremonies zoals een trouwerij, de tingkepan en de
besnijdenis.250 Voor de oorlog werd grond door de grootgrondbezitters net als vee
verkocht voor bijvoorbeeld en bruiloft. Werd grond voor de oorlog gemakkelijk van
de hand gedaan, de aanschaf van grond was tot een decennia geleden, was een
belangrijke reden om vee te verkopen. Zo kon per jaar één of meerdere malen
geoogst worden en iedere oogst voorziet in eten, terwijl het vee maar één keer
geslacht kan worden. Daarna werd grond te duur om te kunnen aanschaffen met
de verkoop van enkele runderen.
Voor cikar-houders waren er praktische redenen om zich van hun dieren
te ontdoen. Na de oorlog werd op het platteland een groot deel van het vervoer
met behulp van dierlijke trekkracht geregeld. Echter, in de jaren 60 waren de
tijden zo onzeker dat in het dorp een cikar-houder zich liever van zijn vee
ontdeed. Een tweede was van mening dat twee runderen en een cikar duurder
waren dat één paard en een andong. Eén paard eet minder en het voer kon langs
de kant van de weg worden gekocht.
De laatste jaren is het aantal huishoudens toegenomen dat een deel van
het jaarlijkse inkomen met nevenactiviteiten verdient. Dit betekent dat een deel
van de arbeidstijd niet meer ingezet kan worden voor de verzorging van het vee;
en dan wordt het vee verkocht. Een voorbeeld is een gezin, waarin de vrouw zorg
droeg voor het nodige veevoer. Maar door een toenemende werkdruk in de
huisnijverheidsector (o.a. het vlechten van manden) en omdat ze kinderen kreeg,
werd het voor haar onmogelijk om ook voor het vee te zorgen. Het vee werd
verkocht.
Sumberkerto
Voordat Pak Wongso in 1862 in het huidige Sumberkerto aankwam, was er al ooit
een koffietuin aangelegd met de naam Sumberkotes. Deze tuin werd weer
verlaten, waarschijnlijk omdat de opbrengst te laag was. Pak Wongso gaf het
gebied de naam Sumberwader. Sumber betekent bron, oorsprong of herkomst en
wader is een zoetwatervis. Waarschijnlijk was deze vis in de rivier te vinden.
Op 12 maart 1885 werd het gebied in erfpacht uitgegeven aan de
Nederlandsch-Indische Cultuurmaatschappij, die was gevestigd in Amsterdam.
De koffieplantage kreeg de naam Djenggolo III en was onderdeel van een groter
geheel, Wonolopo. Eind 1890 waren 100 bouw met koffie beplant en in 1893 liep
dit op tot 345 bouw van de in totaal 930 bouw die beschikbaar waren (660 ha,
Handboek 1896:454). Ten westen van Krajen en Sumberwader lagen de
koffieplantages ‘Karangdjambe’ en ‘Bandoeroto’, ten zuiden van Sumberkerto lag
‘Djenggolo IV’ en in het noorden ‘Soemberpertoeng’.251
250

Een tingkepan is een ceremonie gehouden voor de zevende maand van de eerste zwangerschap
van de vrouw.
251
Landbouwstatistiek kaart Oost Java Blad 22 1933 en Army Map Service U.S. Army Washington
D.C. 106501.
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De opbrengst van rubber en koffie is af te lezen in grafiek 6.1. De
plantage stond onder het toeziend oog van Nederlandse administrateurs, de
arbeiders waren Javanen en Madurezen. Van het tegenwoordige Sumberkerto
behoorde alleen de grootste en de meest oostelijk gelegen dusun, Kaligading, bij
de plantage. In dusun Krajen en Sumberwader woonden boerenfamilies waarvan
enkele op de plantage werkten, maar de meesten bewerkte alleen het eigen land.
Er werd beweerd dat als een huishouden ver van de plantage woonde er maar
één familielid in de tuin hoefde te werken. De meeste mensen die op de plantage
werkten woonden op de grens met Kaligading.

Grafiek 6.1. De opbrengst aan koffie en rubber in Wonolopo, 1893-1938.
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Het transport van de koffiebonen en de afgetapte rubber op de plantage naar de
fabriek aldaar geschiedde met mankracht, zodat niet gemorst werd. De opbrengst
werd vervolgens van de fabriek naar de plek voor verdere verwerking of verkoop
getransporteerd met behulp van de vrachtauto en/ of de cikar. In het dorp was
niemand in het bezit daarvan. De bomen en struiken op de plantage werden
voorzien van mest van het rundvee dat op de plantage werd gehouden, de Sapi
Londo. De hoeveelheid mest geproduceerd door de enkele dieren die werden
gehouden, kan niet voldoende voor de plantage zijn geweest. Bomen als lamtoro,
sengon en dadap werden tussen de koffiestruiken ingeplant om als
schaduwbomen te dienen.252 De bladeren werden ook gebruikt als groenbemester

252

Lamtoro is een groenbemester maar werd tevens gebruikt als schaduwboom, Leucaena glauca,
sengon = Albizzia chinensis, dadap is een soort Erythrina.
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voor de koffie en als veevoer. Een waterpijp vanuit de bron in Kaligading voorzag
voor een deel in het water dat nodig was in de fabriek en op de plantage.
Families die werkzaam waren op de plantage kochten het eten op de
markt van de plantage of in de ‘winkel’ in Sumberwader. Deze families beschikten
meestal over een stuk grond, maar hadden te weinig tijd om het te bewerken. In
Krajen en Sumberwader werd in het regenseizoen voornamelijk rijst en maïs
geteeld. In de pekarangan stond koffie, maïs, soja voor eigen gebruik en teelde
men bomen als sinaasappel, kokosnoot, teak, mango, jackfruit, banaan, petai,
rambutan en nangka. Andere grote bomen waren teak en Pandan duri. 253 Naast
landbouw werd voornamelijk handel gedreven. Veel mensen waren belantik
(tussenpersonen in de veehandel) van beroep.
Op en rond de plantage was weinig ruimte en onvoldoende tijd om vee te houden.
Op de plantage hadden de Nederlanders enkele Sapi Londo, waarvan sommigen
beweerden dat ze werden gebruikt voor transportdoeleinden. De Nederlandse
administrateurs en rijke inwoners van Sumberkerto waren in het bezit van
paarden. De dorpsbewoners zetten ze in als pikolpaard om de oogst van het land
naar huis te transporteren. Paarden genoten de voorkeur omdat ze de steile
hellingen beter konden nemen dan het rundvee.
In Krajen en Sumberwader werd Javavee gehouden. De dieren werden
voornamelijk op stal gehouden en het voer werd in de omgeving bij elkaar
gezocht. Er graasden enkele geiten onder het toeziend oog van een
geitenhoeder. In de omgeving kwamen nog wilde zwijnen, civetten, apen en
herten voor. Meestal werden de velden ’s nachts bewaakt, omdat ook de wilde
zwijnen van een goede maaltijd hielden.
In de Tweede Wereldoorlog werd het grootste deel van de plantage verwaarloosd
en de witte asfaltweg werd door ‘ijzeren voertuigen’ verwoest. Een klein deel van
de koffie- en rubberplantage werd onder leiding van de Japanners gekapt voor de
teelt van rijst, maïs en katoen. Het grootste deel van de oogst en soms zelfs de
hele oogst, moest bij de Japanners worden ingeleverd waardoor de drijfveer om
hard te werken ontbrak.
De oorlogsperiode werd gekenmerkt door gebrek aan vee. Ook dat moest
zonder vergoeding bij de Japanners worden ingeleverd. Omdat de belantik hier
geruchten over had gehoord, bereikte het nieuws de inwoners voordat het te laat
was. Het gevolg was dat veel dieren werden geslacht of naar de markt gebracht.
De Japanners slachtten het vee voor het leer en het vlees. Het leer werd door de
Japanse manschappen gebruikt en het vlees diende als eiwitbron voor het
Japanse leger. Een groot deel van het overige vee transporteerden de Japanners
uit Oost- naar West-Java. Op West-Java werd het ingezet voor de bewerking van
de velden daar (Pers. comm. Shigeru Sato 2004). Door de voortijdige verkoop en
253

Kelapa is een kokospalm Cocos nucifera, bestaat in vele variëteiten, pandan duri = Pandanus
fascicularis.
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het inleveren van het grootste deel van de veestapel moesten de velden met de
pacul worden bewerkt.
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de mannen te werk
werden gesteld (Romusa), werd het nog lastiger om de velden te bewerken.254
De mannen moesten werken aan de zuidkust of in de bergen. Per gezin werd één
man opgeroepen, waardoor er weinig overbleven. Het draaiend houden van het
agrarische huishouden rustte daarom grotendeels op de schouders van de
vrouwen. De mannen die naar de kust werden gevoerd werd opgedragen de
bomen in de buurt van het strand te kappen om deze vervolgens naar het strand
te verslepen zodat de geallieerde vliegtuigen niet op het strand konden landen.
Na iedere vloed begon het werk opnieuw. Veel mannen kwamen nooit terug als
gevolg van het zware werk en ondervoeding.
De voedselsituatie verslechterde door de gebrekkige mankracht
werkzaam op het bedrijf. De mensen die er wel waren raakten uitgeput door
voedseltekort. Ze aten noodgedwongen boombladeren. Kleren werden schaars
en uiteindelijk van jute gemaakt.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de rest van de plantage in rap tempo gekapt,
wat Bumi Hangus werd genoemd: verschroeide aarde. De inwoners van
Sumberkerto mochten van het dorpshoofd zoveel bomen kappen als zij wilden.
Het gekapte gebied kwam onder het beheer van diegene die het stuk had gekapt
en verkreeg Hak Garap (ploegrecht) op de grond.255 Alleen gezonde en dappere
mensen waren in staat koffiebomen om te hakken en zich een stuk land toe te
eigenen. De anderen waren te verzwakt of bang voor de terugkeer van de
Nederlanders. Op de gekapte stukken grond werd voornamelijk rijst, maïs en soja
verbouwd. In de jaren 60 werd een deel van Djenggolo III militair oefenterrein, wat
het proces van Hak Garap tot Hak Milik in de jaren 90 zou bemoeilijken. De
regering wilde de optie open houden het militaire oefenterrein zo nodig uit te
kunnen breiden.
Na de oorlog was in Sumberkerto het aantal dieren gering, de
bevolkingsdichtheid laag en dus het areaal land per gezin ruimschoots voldoende.
Het bleek onmogelijk alle beschikbare grond te bewerken als gevolg van tekorten
aan zowel menselijke als dierlijke arbeidskrachten. Het land dat niet werd bewerkt
kreeg de kans te verwilderen. Sommige velden werden gebruikt in een proces van
‘shifting cultivation’. Volgens de bevolking was de bodem zeer vruchtbaar en had
het een groene kleur, zodat het toedienen van mest niet nodig was Veel gezinnen
in Kaligading die op de plantages hadden gewerkt, wisten weinig van het
boerenleven. Toch was de opbrengst voldoende om van te leven. In sommige
254

Letterlijk vertaald betekent Romus(y)a Indonesische dwangarbeider. Hier wordt bedoeld dat de
dorpsbewoners werden te werk gesteld door de Japanners.
255
Hak Garap betekent letterlijk ploegrecht (het recht tot bewerken), er is dus geen eigendomsrecht.
Dit houdt in dat het land een stuk minder waard is in vergelijking tot land met de status Hak Milik, wat
eigendomsrecht inhoudt. Het land onder de noemer Hak Garap kan niet verkocht worden maar het
bewijs van gebruiksrecht kun je wel verkopen.
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gevallen was die zelfs zo groot dat een deel op markt verkocht kon worden. Met
het verdiende geld werd onder andere vee aangeschaft, dat kon worden geweid
op de velden die niet werden bebouwd. In de loop van de tijd nam de hoeveelheid
landbouwkennis toe.
Ook de grote schaduwbomen op de koffieplantage werden gekapt en
gebruikt als brandhout en materiaal voor huizenbouw. De rigoureuze kap van het
grootste deel van de bomen in Kaligading was zeer nadelig voor de bodem, zoals
eind jaren 50 bleek. Toen was de regenval zo hoog dat met de regen een groot
deel van de toplaag in het anders zo rustige stroompje verdween. De rivier was zo
ruig geworden dat ook de brug in Kaligading, gebouwd toen de plantage in
gebruik werd genomen, werd verwoest. Vervolgens werd de natte periode
afgewisseld met een zeer droge periode waarin veel bomen en dieren niet
overleefden en oogsten mislukten.
De periode tussen de oorlog en eind jaren 60 was zeer moeilijk. In deze
tijd trokken veel boerenkinderen naar de stad op zoek naar een nieuw bestaan.
Enkele gezinnen verhuisden middels het transmigratieproject van de overheid
naar Sumatra. De bevolkingsdichtheid bleef laag in Kaligading, als gevolg van het
onzekere bestaan omdat de grond niet in eigendom kon worden verkregen. Ook
droeg de politieke onrust van deze periode niet bij aan een stabiele samenleving
en de bestaanszekerheid van de agrariërs in dit dun bevolkte gebied. Toch
werden deze bestaansonzekerheden getrotseerd door enkele nieuwkomers, die
zeer dichtbevolkte gebieden ontvluchtten.
Na de oorlog nam de veestapel zeer langzaam in aantal toe. De rijkere families
waren als eerste in staat nieuw vee aan te kopen. Helaas werd veel vee in de
jaren 60 wederom verkocht, vanwege de dreiging van veediefstallen. In de jaren
60, de tijd dat de PKI actief was, waren veel mannen niet in of rondom het huis te
vinden, omdat zij het gebied en hun eigendommen moesten bewaken (pagar
betis, het bewaken van de kampong). De overige gezinsleden waren niet in staat
het gehele huishouden draaiende te houden, de velden te bewerken en ook nog
eens vee te verzorgen.
In de jaren 50, 60 en aan het begin van de jaren 70 werd voornamelijk rijst en
maïs geteeld. De teelt van cassave verwierf geleidelijk een groter aandeel. Het
arbeidsintensieve gewas soja werd in de jaren 60 verbouwd, omdat de marktprijs
goed was. Toen de prijs voor soja daalde, daalde ook het areaal. Bovendien
klaagden de boeren over de ziektegevoeligheid van het gewas. Op de velden en
in de pekarangan stonden bomen en groenten als petai, nangka, teak, mango,
zuurzak, belinjo, koffie, bamboe, kacang panjang, kacang polong (peulen,
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doperwten), cashew en aardnoten.256 Opvallend is dat eind jaren 70 nog niet al
het beschikbare en geschikte land voor de landbouw in gebruik was genomen.
Een redelijk aantal mensen was naast de landbouwactiviteiten werkzaam
als belantik. Extra geld kwam niet alleen binnen van nevenactiviteiten verbonden
aan de landbouw, maar ook verlieten dorpsbewoners het dorp om in de stad werk
te zoeken. Sommige boeren trokken ook na het werk op het land naar de stad om
geld bij te verdienen. Enkele traditionele beroepen zoals tabib (dokter) en
masseur werden gepraktiseerd. Een groot deel van de dorpsbewoners verdiende
geld met het snijden van veevoer en met het uitvoeren van werkzaamheden op
andermans land met of zonder vee (buruh).
Na de oorlog werd de grote waterpijp in Kaligading die de koffiefabriek van water
had voorzien, verkocht en als constructiemateriaal in de bouw (ergens anders dan
in Sumberkerto) gebruikt. Met de opbrengst van de verkoop van de grote pijp
werd een kleinere gekocht. De lurah beloofde met het overige deel de bouw van
een school te financieren. Omdat er nog geen schoolgebouw in het dorp stond,
kregen de kinderen les bij de leraren thuis. De school werd nooit gebouwd en
waar het geld is gebleven weet niemand. De motor van de kleine waterleiding liet
regelmatig verstek gaan en de reparaties kostten veel geld, waarop in 1988 werd
besloten ook deze pijp te verkopen. Nu wordt het water iedere dag meerdere
malen bij de bron lopend gehaald. Enkele inwoners van Kaligading hebben een
project gestart voor de aanleg van een bron dichter bij huis. Ook werden door
particulieren enkele putten geslagen, maar de aanleg hiervan is zeer kostbaar,
omdat ze soms tot meer dan 18 meter diep zijn. Eén inwoner van Kaligading is al
enkele jaren in het bezit van een motor waarmee hij water uit het stroompje pompt
waarmee hij zijn gewassen besproeit. Anderen mogen de pomp lenen, maar
moeten zelf in de benodigde benzine voorzien.
Niet alleen de watervoorziening levert problemen, ook de stijgende prijzen
voor (kunst)mest verhogen de lasten van de boer. De overheid stopte enkele
jaren geleden de subsidie op kunstmest. Het gevolg is dat te weinig mest wordt
aangekocht. In eerste instantie leek de introductie van kunstmest eind jaren 60 de
vruchtbaarheidproblemen te verlichten, maar uiteindelijk nam de vruchtbaarheid
volgens zeggen verder af.
In 1975 werd suikerriet geïntroduceerd op het initiatief van de KUD. De teelt van
suikerriet vond meestal plaats op de velden die nog niet voor de teelt van andere
gewassen werden gebruikt. Gezinnen die naast land voor de productie van
voedselgewassen als maïs en cassave nog over voldoende land beschikten,
wilden de teelt van suikerriet wel proberen. De suikerfabrieken waar het riet aan
geleverd werd stonden in Bululawang, Gondanglegi en Kepanjen (Krebet). De
256

Pohon belinjo is een boom met eetbare zaden belinjo, Gnetum gnemon, kacang panjang zijn lange
groene bonen soort sperziebonen, kacang polong zijn peulen of doperwten Pisum sativum, kacang
tanah zijn aardnoten Arachis hypogaea.
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fabriek ontvangt het riet in de maanden mei tot en met november. Sinds 1975
groeide het suikerareaal. Tegenwoordig zijn in Sumberkerto 38 boeren lid van de
‘suikergroep’ en tezamen wordt 34,75 ha verbouwd, het kleinste areaal is 0,25 ha
en het grootste 2 ha. Er zijn geen verplichtingen verbonden aan de suikerteelt,
waardoor het in theorie voor iedereen mogelijk is suikerriet te telen.
De meningen over de opbrengst zijn verdeeld, maar alle rietsuikerplanters
geven aan dat vrij snel na de introductie van suikerriet de bodemvruchtbaarheid is
gedaald. Hierin speelden de stijgende kunstmestprijzen een belangrijke rol. Indien
de bodem waarop suikerriet geteeld wordt onvoldoende gemest wordt, worden de
bladeren van het suikerriet wit. Als te veel bladeren wit zijn geworden, sterft de
plant. Bij de productie van suiker in de fabriek ontstaan enkele bijproducten. De
bijproducten blotong (een vast product) en tetes (een vloeibaar product) worden
op de suikerrietvelden als groenbemester aangebracht.
Wanneer de suiker geoogst moet worden, ontstaat het probleem rond
voldoende arbeidskrachten. Een voordeel voor de arbeiders die helpen bij het
planten en oogsten van het suikerriet is dat er bladeren van het riet mogen
worden gesneden al voor de oogst en dat na de oogst de toppen mogen worden
meegenomen als veevoer. Dit is een extra drijfveer voor de dagloner om de klus
aan te nemen.
Door de introductie van suikerriet werden de laatste leegstaande velden
in gebruik genomen. Dit was nadelig voor de veebezittende families, omdat
hierdoor het areaal waar veevoer gesneden kon worden werd beperkt. Dit leidde
vooral in de droge periode tot problemen. Hoewel de toppen van suikerriet
geschikt veevoer zijn, is de algemene indruk toch dat sinds de introductie van dit
gewas het aantal stuks vee is afgenomen, met name het aantal stuks kleinvee.
In de jaren 70 waren de belangrijkste voedselgewassen rijst, maïs en cassave.
Rijst wordt voornamelijk op droge velden verbouwd. Er is maar een zeer klein
areaal sawah, dat in Sumberwader ligt. Een groot voordeel van de teelt van maïs
en cassave is dat niet ieder jaar nieuwe zaden nodig zijn. Het benodigde kapitaal
voor de teelt hiervan is dus gering. Volgens de bevolking is rijst pas na 1970 tot
de adat gaan horen, voor die tijd werd voornamelijk cassave gegeten.257 Maïs
wordt samen met suikerriet of cassave net voor het regenseizoen ingezet
(intercropping) en na drie maanden geoogst, terwijl beide andere gewassen dan
nog doorgroeien. Overige veel voorkomende teelten zijn sawo, klengkeng, koffie,
banaan en kelapa.258
In de jaren 70 ging het (tweede) herbebossingproject van start en werden
teak, mahonie en sengon aangeplant.259 Sengon werd op projectbasis
aangeplant; een bagi hasil-project. De zaden en het kunstmest werden op krediet
257

Adat is het gewoonterecht, de traditionele rituelen en voorschriften.
Sawo is een vrucht van de boom Achras zapoa. Klengkeng is ook een vrucht op lychee gelijkend,
maar kleiner en met een gladde bruine schil.
259
Het eerste project had, volgens zeggen, midden jaren 50 plaatsgehad. In de jaren 50 werd teak
aangeplant. De dorpsbewoners konden over dit onderwerp weinig informatie verschaffen.
258
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uitgegeven en als de teler de bomen of een deel ervan wilde verkopen, werden de
uitgekozen bomen gekapt. De opbrengst werd verdeeld onder de teler en de
kredietverlener. De Sekretaris Desa houdt een registratiesysteem bij. Het aantal
geregistreerde sengon bomen bedraagt nu meer dan 18.000 stuks. Een groot
nadeel is dat onder de boom sengon niets groeit, zelfs geen gras of andere
struiken die zouden kunnen dienen als veevoer.
Het al of niet houden van vee wordt bepaald door economische en sociale
factoren. Na een verblijf van een aantal maanden was de indruk dat sociale
factoren tot stimulering van de veehouderij in Sumberkerto van minder belang zijn
in vergelijking tot Jambegede en Tawangagung. Grootvee is noodzakelijk voor de
bewerking van de velden. Omdat de velden in Sumberkerto per ha minder
opleveren dan in Jambegede of Tawangagung is het gemiddelde landbouwareaal
groter. Daarbij komt dat in Sumberkerto (nog) geen gebruik wordt gemaakt van de
tweewielaangedreven tractor. Er is nog geen sprake van specialisatie in de
veehouderij en daarom nog weinig belangstelling voor de buitenlandse
vleesrassen. Mogelijke oorzaken zijn: gebrek aan contact met de omliggende
gebieden waardoor er nog weinig bekend is omtrent de mogelijkheden, gebrek
aan kapitaal om het vee aan te schaffen, veevoertekorten en de noodzaak
ploegvee aan te houden. Wel worden PO-stieren op stal gehouden om vet te
mesten voor de vleesmarkt. Koeien zijn sterk genoeg als ploegvee, terwijl de stier
te sterk kan worden zodat de veehouder de controle over zijn dieren verliest.
Wanneer de erfenis verdeeld moet worden, is het vee een goede
mogelijkheid om het kapitaal eerlijk en op een economisch goede manier onder
de erfgenamen te verdelen. Op deze manier wordt gepoogd verdere
landversnippering te voorkomen. In de loop van de tijd werden de percelen steeds
kleiner. Als de percelen nog kleiner worden, wordt het onmogelijk een gezin te
onderhouden van het beschikbare stuk land. Aangezien de mogelijkheden tot geld
verdienen buiten de agrarische sector in het dorp beperkt zijn, is het voor een
gezin van belang over voldoende grond te beschikken. Naast het feit dat vee voor
een gunstiger kapitaalverdeling kan zorgen bij een erfenis, kan het vee voorzien
in een dagelijks pensioen. Een voorbeeld is een oud echtpaar dat hun laatste
runderen had verkocht op de markt en het geld aan de kinderen gaven. De
kinderen keren iedere maand een deel van de opbrengst aan hun ouders uit,
voldoende om in het levensonderhoud te voorzien.
In Sumberkerto speelt de beschikbaarheid van het veevoer een grote rol bij de
keuze van het soort vee. De hoeveelheid en de geschiktheid van het veevoer voor
de veesoort is vooral een probleem in de soms zeer lange droge periode. Na de
oorlog werd veel land niet bewerkt. Hiervan was een groot deel in het bezit was
van het dorpshoofd, waar geen bladeren mochten worden gehaald, maar wel gras
gesneden. In deze periode was het eenvoudig om een paar geiten te houden. Zij
konden zelf voer zoeken. Met de introductie van de suikerrietteelt nam het
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onbebouwde areaal af en de hoeveelheid suikerriettoppen als veevoer toe.
Suikerrietbladeren zijn geschikt voer voor grootvee. Het vrije areaal dat werd
gebruikt als weide, werd sinds 1930 alleen maar kleiner. Runderen en geiten
beschikken over een verschillend verteringssysteem, geiten verteren bladeren
beter dan runderen. Volgens de informatie van de dorpsbewoners van
Sumberkerto zijn geiten minder rendabel dan rundvee en bovendien gevoeliger
voor ziektes. Eén en ander hangt samen met de afstand tot de markt en de
aanwezige veevoerbronnen.
Voor oude mensen kan veehouderij nog een belangrijke inkomstenbron
vormen, omdat het verzorgen van kleinvee minder inspanning kost dan het
bewerken van het land. In Sumberkerto wordt over het algemeen weinig gebruik
gemaakt van externe arbeidskrachten. Voor oude mensen zijn geiten makkelijker
te hanteren en bovendien is de benodigde hoeveelheid veevoer per maaltijd
kleiner dan voor grootvee. Kleinere hoeveelheden kunnen dichter bij huis worden
gezocht en zijn om en nabij het huis te verbouwen.
Economisch gezien, maar wel persoonsafhankelijk, kan het houden van
rundvee nadelig zijn. Het voordeel van vee is accumulatie van geld en de
mogelijkheid vee af te zetten wanneer het geld nodig is. In Sumberkerto is het
gemiddelde aantal stuks kleinvee per veebezittend huishouden hoger dan het
aantal runderen, respectievelijk 3,44 en 1,90 (tabel 6.7). Wanneer één stuk
grootvee wordt verkocht dan hebben enkele huishoudens het probleem dat er
daarna geen vee over is, waardoor tevens de mogelijkheid tot accumulatie van
geld verdwenen is. Dit geeft de veehouder het gevoel niets meer te bezitten.
Omdat het aantal geiten per gezin hoger is, kunnen meerdere dieren worden
verkocht afhankelijk van de benodigde hoeveelheid geld. Ook de verkoop van één
geit voor kleinere uitgaven is mogelijk. Je kunt met een aantal geiten dezelfde
hoeveelheid kapitaal op stal hebben staan als met één rund. Op sommige
huishoudens sluit deze risicospreiding beter aan.
Er is de laatste jaren een sterk veranderend denkpatroon ontstaan; het idee om
grond in plaats van vee te kopen, begon in 1990. Vroeger werd een rund
aangeschaft als het huishouden in het bezit was van voldoende geld.
Tegenwoordig wordt het geld op de bank gezet om te sparen tot er voldoende is
om een stuk land te kopen. In Sumberkerto, met name in Kaligading is het nog
mogelijk land aan te kopen. Ook het risico van veediefstal spoorde mensen aan
land te kopen in plaats van vee. Het risico dat land wordt gestolen is vrijwel nihil.
De derde reden om te kiezen voor een investering in land in plaats van in vee, is
het feit dat het vee niet meer nodig is voor de mestproductie. Niet alle
dorpsbewoners deelden deze mening. Er zijn families die vinden dat de
kunstmest vermengd moet worden met stalmest om het beste resultaat te krijgen.
Kunstmest kan op de markt worden gekocht. Een nadeel hiervan is dat indien de
kunstmestprijzen te hoog zijn, de boer liever geen kunstmest aanschaft. Het
vierde voordeel van landbezit ten opzichte van veebezit, is dat met de bewerking
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van het land twee maal per jaar een opbrengst wordt verkregen die direct te
consumeren of te verkopen is. Hierdoor komt een meer geregelde geldstroom het
huishouden binnen. Sommigen zijn zelfs van mening dat met land meer te
verdienen is dan met vee. De vijfde reden opgegeven door de inwoners van
Sumberkerto is, dat grond ‘duurzamer’ is dan vee. Grond wordt niet bij het minste
of geringste probleem verkocht en bovendien wordt dat ook niet van familie,
kennissen of vrienden verwacht, terwijl onder druk van hen vee snel en
gemakkelijk van de hand kan worden gedaan. Dit wordt verwacht wanneer er zich
één van hun in geldnood bevindt. De laatste reden is dat land wordt gezien als
een verzekering voor de oude dag. Als je oud bent en in het bezit van land, dan
heb je in ieder geval de beschikking over eten.
In het begin van de éénentwintigste eeuw vond er in dusun Kaligading de
overgang van de status Hak Garap in Hak Milik plaats. Dit betekent dat de
militaire status van het gebied werd opgeheven en het gebruiksrecht werd
omgezet in het eigendomsrecht. Het fijne ervan heeft de auteur niet kunnen
achterhalen, maar voor de bewoners van Kaligading betekent dit een grotere
bestaanzekerheid en de bereidheid tot investeren in het land.
De redenen om een dier aan te schaffen en weer te verkopen lopen enorm uiteen.
Algemene redenen voor de verkoop van vee zijn het bekostigen van de bruiloft
van één van de kinderen, het ondersteunen van kinderen of het bouwen van een
huis. Ook is het belangrijk dat er iemand aanwezig is in het huishouden die
voldoende tijd heeft om het benodigde veevoer bij elkaar te verzamelen.
In 1994 is een project gestart om het houden van geiten te stimuleren.
Ongeveer 60 geiten werden onder de bevolking gedistribueerd. Het project
mislukte omdat veel geiten werden verkocht zonder dat eerst nakomelingen
waren geboren. Het project werd in 1996 gestaakt.
De meeste huishoudens beschikken over kippen of andere vogelsoorten.
Eén inwoner heeft samen met zijn zwager een schuur in het naburige dorp. Zij
houden ayam ras (raskippen voor de vleesproductie). Ayam kampong
(kampongkippen) wordt door één familie op grotere schaal gehouden en afgezet
in het dorp zelf.260 Deze kippen worden met name voor ceremonies gebruikt. De
prijzen voor ayam kampong liggen per stuk veel hoger dan voor ayam ras en het
verschil is dat ayam ras wordt afgezet in de stad.
Externe inkomstenbronnen zijn het werken in de stad, slechts enkelen
werken in het buitenland werken als bijvoorbeeld hulp in de huishouding.
Daarnaast zijn er enkele belantik en buruh. Veel bouwmaterialen zoals
dakpannen, bakstenen en cement van kalksteen worden in het dorp als
nevenbedrijf geproduceerd. Een recentelijk nieuwe inkomstenbron is de aanplant
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Ayam ras zijn raskippen speciaal gefokt voor de vleesaanzet. Ayam kampong zijn kampongkippen,
de kippen van de regio. De gemiddelde duur van de groei van ayam kampong ligt veel hoger dan van
ayam ras, namelijk vijf à zeven maanden, terwijl ayam ras na 39 dagen gereed voor de slacht is.
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van bomen (met name sengon en teak), die de eigenaren op de lange termijn geld
verschaffen zonder geldontwaarding.
Naast economische en ecologische omstandigheden heeft de houding van de
mensen ten opzichte van elkaar bijgedragen aan de vorming van het dorp.
Samenwerking tussen boeren onderling en het contact met het dorpshoofd zijn tot
het minimum beperkt. De meningen omtrent de samenwerking lopen uiteen. Het
dorpshoofd is nog nooit aan de uiterste oostgrens van het dorp geweest en de
mensen uit de verschillende dusun hebben onderling zeer weinig contact. Het
leven in Sumberkerto is bescheiden, ver weg van wereldse activiteiten en het
radio- en tvbezit is schaars. De wegen naar Sumberkerto zijn verre van optimaal,
waardoor het contact met de naburige dorpen en de wat grotere steden in de
buurt moeilijk is. Door de geringe bereikbaarheid worden onderwijs en handel tot
een minimum beperkt.
Tawangagung
De erfpacht van Tawangagung ging van start op 24 april 1878 - slechts zeven jaar
eerder dan in Sumberkerto - en het areaal bedroeg 521 bouw (370 ha). De
geschiedenis van Tawangagung vóór 1878 is onbekend. Tawangagung was
onderdeel van het gebied dat ‘Soember-Sengkareng’ werd genoemd. De
koffieonderneming ‘Molio Ardjo’ had het gebied in erfpacht. In 1885 was reeds
230 bouw (163 ha) beplant met koffie (Handboek 1888:301). Op het grondgebied
van het huidige Tawangagung werd alleen koffie geteeld. Ten noorden van
Tawangagung stond aan het begin van de twintigste eeuw ook rubber. De
opbrengst van de plantage wordt weergegeven in grafiek 6.2. De grond in
Soember-Sengkareng kostte zes gulden per bouw en de opbrengst lag hoger dan
in Djenggolo III.
Voor het transport van koffie en rubber op de plantage werden mensen ingezet.
Omdat Tawangagung werd gesplitst door een dal, was van dusun Sumber
Sengkareng naar dusun Krajen een touw gespannen, via welke de koffie werd
overgetrokken. Met behulp van de vrachtauto en/ of cikar werd koffie van
Tawangagung naar de fabrieken voor verdere verwerking en naar opslagplaatsen
buiten de plantage getransporteerd. De runderen, die voor de cikar werden
gespannen, en de cikar waren van veebezitters uit de omgeving en mochten op
de plantage grazen en overnachten. De Nederlanders hadden enkele paarden en
deze werden op en rond de plantage gebruikt.
Lamtoro en sengon deden dienst als schaduwbomen, brandhout, veevoer
en groenbemesting. Het hout om de koffie te roosteren werd uit het gedeelte van
de tuin ten noorden van Tawangagung gehaald en te paard naar de fabriek
vervoerd; het hout om op te koken mocht in de tuin worden gesprokkeld. Omdat
heel Tawangagung koffie- en rubberplantage was, was er nauwelijks plaats voor
bevolkingslandbouw; het meeste eten werd op de markt gekocht. Door dit gebrek
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aan ruimte was er ook geen plaats voor landbouwhuisdieren. Rondom de
barakken waar de mensen woonden werden veel kippen en een enkele geit
gehouden. De mest van de geiten werd gebruikt in de tuin. De drie rivieren die
door en langs Tawangagung stromen zaten volgens de inwoners vol vis, die werd
gegeten.

Grafiek 6.2. De opbrengst aan koffie en rubber in ‘Soember-Sengkareng’, 18851935.
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In de Tweede Wereldoorlog werd de plantage buiten gebruik gesteld. Een deel
werd in opdracht van de Japanners gekapt en vervangen door maïs, castor oil
plant (jarak), hennep (rami), cassave en groentes. De Japanners ‘betaalden’ voor
de oogst, alleen was het geld zo goed als onbruikbaar. Enkele dorpsbewoners
hadden een veldje langs de rivier, waar het vrij was grond te bewerken. Net als in
Sumberkerto, werden de mannen tegen het einde van de oorlog te werk gesteld
aan de zuidkust van Java of in de bergen. In deze periode verliep de
voedselvoorziening stroef, niet alleen omdat er minder mannen waren maar ook
omdat de inwoners geen agrariërs waren maar loonwerkers. Omdat er geen vee
was, en de inwoners ook geen veehouders, was de bewerking van de velden een
zwaar karwei.
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De oorlog markeerde het punt waarop Sumberkerto en Tawangagung een andere
weg in gingen. In Tawangagung werd niet alle koffie gekapt en grote delen van de
plantage kregen de kans om te verwilderen met gras en struiken, zo hoog dat je
er niet overheen kon kijken. Er werden zoveel struiken gekapt als grond nodig
was, niet meer. Dit betekende dat er geen grond braak lag en de invloed van
water en wind op de bodem tot het minimum beperkt werd. De inwoners
verkregen Hak Garap op een bepaalde hoeveelheid grond, die door het
Indonesische leger werd vastgesteld.
Na de oorlog was de veestapel klein van omvang. Er werden slechts
enkele runderen gehouden, die dienst deden als ploegdier. De velden werden
voornamelijk met de pacul bewerkt. Omdat een groot gedeelte van het dorp
bestond uit overwoekerd koffieland en er maar weinig vee was, was de
hoeveelheid veevoer ruim voldoende. De onbekendheid met vee deed de
dorpsbewoners weifelend overgaan tot de aanschaf. Zeker gezien de beperkte
kennis over vee dachten de dorpsbewoners twee keer na over een risicovolle
aankoop in tijden van geldgebrek. De vervulling van de dagelijkse behoeftes zoals
voedsel en kleding waren hun eerste vereisten. Het gevolg was dat het aantal
runderen slechts langzaam steeg.
Niet alleen het houden van vee was nieuw, maar ook het bewerken van
het land, het oogsten en andere activiteiten verbonden aan de agrarische sector.
Zoals Pak Marto zei: “Boeren hebben we geleerd door het uitwisselen van kennis
met andere mensen want de regering die komt hier niet.”
In de loop van de jaren 60 kwam kruidnagel in de belangstelling te staan door
bewezen succes in een naburig dorp, waar goede prijzen voor kruidnagel werden
bedongen. Veel agrariërs in Tawangagung volgden het voorbeeld.
Kruidnagelbomen geven pas na acht jaar vrucht en kunnen volgens de
dorpsbewoners niet ieder jaar worden geoogst. De bladeren worden verzameld
en gebruikt voor oliewinning. Nadat in Tawangagung ongeveer drie keer geoogst
had kunnen worden, verwierf Thommy Suharto via de BPPC (Badan Penyangga
dan Pemasaran Cengkeh, een instantie tot prijsondersteuning en de verkoop van
kruidnagel) een monopolie. Dit had een grote prijsdaling voor de kruidnageltelers
tot gevolg. In reactie hierop werd in Tawangagung meer dan 50% van de bomen
gekapt.
In de jaren 80 werd cassave een voornaam handelsproduct. De cassave
wordt cecek kebo (kebo = Javaans voor buffel) genoemd, omdat de cassave groot
is. Dit type is niet geschikt voor menselijke consumptie en wordt daarom
uitsluitend aan fabrieken verkocht (gelegen in Lumajang en Pronojiwo). Bananen
werden al sinds het einde van de jaren 50 geëxploiteerd, maar sinds de jaren 90
in grote hoeveelheden. Nu worden iedere twee dagen gemiddeld drie à vier
vrachtwagens vol bananen afgevoerd. Ze worden verkocht aan handelaren die ze
vervoeren naar grote steden als Jakarta en Surabaya. Twee mislukte initiatieven
zijn de teelt van asperges en suikerriet, respectievelijk in 1960 en 1995. Onlangs,
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in 1999, werd de salak (vrucht) met succes geïntroduceerd. Een nadeel is dat het
takken- en bladerdak van deze palm zo dicht is dat het zonlicht de grond niet
bereikt. Hierdoor wordt de groei van onkruid, dat gebruikt wordt als veevoer,
onderdrukt.
De Penghijauan-programma (het vergroeningsproject) was een programma van
de regering om erosie tegen te gaan en bereikte het dorp voor het eerst in 1968
en had als doel de verbetering van de terrassen (tegal-velden). Iedereen was
verplicht deel te nemen in het project en moest daarom koffie, lamtoro en/ of petai
aanplanten.261 De grote schaduwbomen die voor de oorlog de plantage tegen het
zonlicht beschermden, waren na de oorlog voor de wederopbouw van het dorp
gekapt. Aanplant van nieuwe grote bomen zou voor verkoeling moeten zorgen.
De dorpsbewoners waren van mening dat na de kap van de grote schaduwbomen
de dagtemperatuur was gestegen. De zaden werden in 1998 voor het laatst gratis
verstrekt, waaronder cocosnoot, rambutan, durian en nangka.
‘Tanah kritis’, letterlijk vertaald ‘kritieke grond’, is volgens Pak Soman
onvruchtbare grond en grond geteisterd door alang-alang. Deze gronden konden
verbeterd worden door het aanplanten van koffie en het toedienen van stalmest.
Door het dichte bladerdak van de koffiestruiken groeit het alang-alang minder
goed en wordt de grond tegen directe regenval beschermd. De wortels van de
struik houden de bodem vast. De koffiestruiken hebben geitenmest nodig om te
voorkomen dat de bodem uitgeput raakt.
Omdat al enkele jaren de marktprijs voor koffie (Robusta) stijgt, is het
aantal dorpsbewoners dat koffie verbouwt verder toegenomen. De koffiestruiken
zijn nog te jong om vruchten te dragen. Niet alleen de stijgende marktprijs
veroorzaakte een stijging in het aantal koffiestruiken, maar ook het feit dat in
vergelijking tot andere landbouwgewassen koffie weinig arbeid vereist. Voor de
aanplant van koffie worden zelfs gronden in naburige dorpen gehuurd.
In de afgelopen 30 jaar werd het rundvee vervangen door geiten. Deze overgang
was mogelijk doordat het grootvee toch weinig voor de ploeg werd gebruikt.
Bovendien is het effect van geitenmest op de koffiestruik langer merkbaar dan
mest afkomstig van runderen. De verhouding is drie jaar in vergelijking tot drie
maanden. De geitenstal staat op palen boven de grond en wordt sistem panggung
genoemd. De mest wordt in een kuil onder de stal opgevangen, waardoor de stal
schoon blijft en minder ziektes voorkomen, en de faeces makkelijk kan worden
verzameld. Geitenmest moet één maand drogen alvorens deze naar het veld
wordt gebracht. De toename van de geitenstapel vond ongeveer gelijktijdig met
de herintroductie van koffie plaats. De bomen van het Penghijauan-programma
groeiden snel en waren ruim voldoende om te kunnen voorzien in een grote
hoeveelheid geitenvoer. Niet iedereen maakte de overstap naar geiten.
261

Vergroening = Penghijauan Nasional. Een programma van de regering dat via de kabupaten en
kecamtan naar de dorpen wordt doorgespeeld om erosie tegen te gaan.
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Sommigen zagen toch meer voordelen in het houden van rundvee. De
rundveehouders zijn van mening dat rundvee minder arbeidsintensief is dan
geiten en dat het kapitaal sneller toeneemt.
Een andere veelvuldig genoemde reden voor de overstap naar geiten is
dat geiten meer nakomelingen krijgen dan runderen. Ook is de aanschaf van één
geit goedkoper dan één rund. Overige redenen zijn dat de geitenhouders van
mening zijn dat met geiten meer winst te behalen is. Dit is uiteraard afhankelijk
van factoren zoals het management, het veevoeraanbod en de markt. In
Tawangagung nam de hoeveelheid veevoer voor runderen af, omdat de
hoeveelheid onkruid door de wisseling van gewassen was afgenomen. Hierdoor
nam ook het animo om voor runderen te zorgen af. De geitenhouders zijn van
mening dat met geiten beter voorzien kan worden in de dagelijkse
benodigdheden, omdat met de verkoop van één geit niet het hele kapitaal wordt
verkocht. De meeste geitenhouders hebben namelijk meer dan één geit (2,07: zie
tabel 6.7). De interessante redenering van Pak Wadrianto dat het ouderwets is
om met runderen te ploegen omvat de wijsheid dat onderzoek heeft uitgewezen
dat in de bergen het bewerken van het land met de pacul beter is voor de bodem.
Vee speelt in de landbouw van Tawangagung een bescheiden rol, aangezien
weinig vee wordt gehouden voor activiteiten gerelateerd aan de landbouw. Alleen
de mest is van belang, voornamelijk voor de koffiestruiken. Vee heeft wel, doch
ook bescheiden, een rol in culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld trouwen. Vee
was vaak een tussenproduct; vee werd gehouden totdat kinderen gingen trouwen,
vee werd gehouden totdat er geen kinderen meer waren om er voor te zorgen, na
een koffieoogst werd vee gekocht, dat na een groeiperiode (accumulatie van geld)
weer werd verkocht om grond aan te kopen. De meningen verschillen echter of
met vee of met grond meer opbrengst te behalen is. Enkele voorstanders van vee
zeggen dat de opbrengst van vee zeker is, iedere dag stijgt het dier in waarde,
maar voor de plant zou geen vermeerdering per dag aangegeven kunnen worden.
Bovendien zou voor ieder gewas andere kennis noodzakelijk zijn, het houden van
vee werd als simpeler bestempeld.
Ook in Tawangagung zijn de grondprijzen enorm gestegen doordat grond
schaarser werd. Voor een groot deel van de bevolking is het onmogelijk geworden
om ooit nog in het bezit van grond te komen. Er zijn ondernemers die grond
huren. Pak Soman was van mening dat het huren van grond voor een korte
periode zeer rendabel is. Indien hij land huurt voor bijvoorbeeld twee seizoenen,
in plaats van tien jaar, kan hij een groter oppervlak huren. Zo bestaat de
mogelijkheid de grond te evalueren; als de kwaliteit van de grond onvoldoende is,
is het huren van een ander stuk land een optie. Volgens Pak Soman kon op deze
manier meer geld verdiend worden.
Ook in Tawangagung werden andere beroepen dan boer steeds belangrijker.
Veel dochters en vrouwen zochten werk in het buitenland, waar het maandloon
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veel hoger is dan op de boerderij. Het loon wordt grotendeels naar huis gestuurd,
waarvan voornamelijk huizen worden gebouwd en enkele luxe goederen zoals tv
en radio worden aangeschaft. Het contact met het thuisfront verloopt vaak zeer
slecht, soms zelfs zo miserabel dat de familie niet eens weet of hun vrouw of
dochter nog leeft.
Voor veel dorpsbewoners is een belangrijke neveninkomstenbron de
zand- en steenwinning en voor een aantal is het voldoende om van te leven. De
dorpsbewoners slaan grote stenen tot kleinere en zand wordt uit de rivier
geschept en gezeefd. Naar de rivier die de natuurlijke oostgrens van het dorp
vormt, loopt een goed onderhouden weg. Deze wordt gebruikt door vrachtwagens
die de schijnbaar onuitputtelijke stroom van zand en stenen afkomstig van de
berghelling van de Semeru komen halen. De vrachtauto’s betalen tol voor deze
weg. Met het tolgeld kan de weg onderhouden worden. De toegangsweg tot het
dorp is nog dezelfde als aangelegd toentertijd voor de plantage, maar is vaak
vernieuwd. Door de goede weg is ook personenvervoer, dat voornamelijk
plaatsvindt per motor, goed mogelijk.
Opvallend zijn de particuliere initiatieven van de inwoners van
Tawangagung. Huisnijverheid als het maken van kroepoek, bamboeladders,
manden, koffiemolens en de preparatie van koffie voor de verkoop op de markt
leveren substantiële inkomsten. Enkele dorpsbewoners hebben gepoogd konijnen
te fokken. In Tawangagung stierven de konijnen aan een onbenoemde ziekte.
Tegenwoordig is nog één familie in het bezit van konijnen, die worden verkocht
aan opkopers uit Batu.

DE DORPEN NU
De gemiddelde grootte van de families in Sumberkerto bedroeg 4,25 per
huishouden (tabel 6.4). Deze mensen waren daadwerkelijk woonachtig in het huis
op het moment van onderzoek. De gemiddelde grootte van het huishouden in
Jambegede en Tawangagung was ongeveer even groot, respectievelijk 3,72 en
3,86, maar kleiner dan in Sumberkerto. In Jambegede en Sumberkerto gaven de
officiële cijfers, de cijfers verkregen via de kepala desa, hogere waarden. Dit komt
doordat kinderen zich pas in een andere plaats kunnen laten registreren op het
moment dat zij zijn getrouwd. In Jambegede en Sumberkerto heeft één op de vijf
gezinnen een grootouder in huis, maar de gootouders stonden niet aan het hoofd
van het huishouden. In Tawangagung was het aantal grootouders per huishouden
lager.
Voor slechts 8% van de huishoudens in Sumberkerto vormt de agrarische
sector niet het hoofdmiddel van bestaan (tabel 6.4). Beroepen die tot hoofdmiddel
van bestaan voldoende geld opbrachten waren bijvoorbeeld belantik of secretaris
desa. 18% van de huishoudens verwierf een deel van het inkomen (hoe groot is
onbekend) door bijvoorbeeld werk te verrichten als buruh, het bakken van
dakpannen of werken in de stad. Het percentage buruh was zeer klein, omdat
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bijna ieder huishouden land in het bezit heeft, namelijk 92% (tabel 6.7). In zowel
Jambegede als Tawangagung had een groter percentage dan in Sumberkerto
een ander beroep dat bijdroeg aan het inkomen van het huishouden. Een groot
deel van de mensen die inkomen verwierf met een ‘ander beroep’ werkte in het
buitenland of in een grote stad in Indonesië.

Tabel 6.4. Het aantal inwoners, beroepen en het niveau van onderwijs in
Jambegede, Sumberkerto en Tawangagung volgens de uitkomsten van de survey
november 2001 februari 2002.

Dorp

J

S
T

1
2
3
4
5
***

Aantal
bezochte huishoudens
53
333

197
3

146
1007

1072

3,72
3

621
4

80
469

Inwoners
Aantal
Aantal
mensen
mensen
in beper huiszochte
houden
huishoudens

> 4000
293

5

2064

5

4

Beroepen (in %)
Aantal
grootouders
per huishouden
0,21

3,22

--

4,25

0,17

3,97

--

3,86

0,08

4,40

--

Onderwijs

2

Ander
beroep
incl

Buruh

Ouders

Kinderen

Gemid
-deld

64

68

***

1,2

1,6

1,5

92

18

0,5

0,6

0,8

0,7

75

25

25

0,8

1,1

1,1

Boer

1

buruh

Boer houdt in dat het huishouden land in het bezit heeft naast het veld waar het huis op staat
indien dit minder is dan 400 m2 en/ of vee in het bezit heeft anders dan kippen.
Onderwijsniveau werd als volgt berekend:
geslaagd SD = 1, geslaagd SMP = 2,
geslaagd SMA = 3, geslaagd een school of Universiteit na SMA = 4
Verkregen van Pak Sudirman, indien gerekend volgens de formule in voetnoot 2 zijn er 1159
inwoners.
Verkregen van Kepala Desa Pak Ahmad Ridho’I
Bron: “Mengenal desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang:
disajikan untuk: team lomba desa tingkat kabupaten Malang, Tanggal 29 Oktober 2001”.
Onbekend.

Het gemiddelde onderwijsniveau is per dorp significant verschillend. In
Jambegede is het gemiddelde niveau het hoogst. Het niveau van zowel de ouders
als de kinderen is hoger dan in de andere dorpen. In alle drie de dorpen is het
niveau van de kinderen hoger dan dat van de ouders en in Sumberkerto is het
verschil tussen de ouders en de kinderen het kleinst. Sommige kinderen in
Sumberkerto volgen niet de basisschool en voor vervolgonderwijs moeten de
kinderen naar een grotere stad of dorp. Het verschil tussen Sumberkerto enerzijds
en Tawangagung en Jambegede anderzijds bestaat in het verschil in afstand en
de gesteldheid van de wegen. Voor kinderen uit Tawangagung en Jambegede
zijn de scholen voor vervolgonderwijs minder ver en de wegen en de
transportmogelijkheden (openbaar vervoer) zijn beter. Willen de kinderen uit
Sumberkerto vervolgonderwijs genieten dan betekent dit dat zij ver moeten lopen
of in de kost moeten, wat extra kosten voor de ouders betekent.
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Belangrijke handelsgewassen in Tawangagung zijn koffie, cassave, kruidnagel en
banaan (tabel 6.5). Deze gewassen worden respectievelijk door 41, 48, 19 en
20% van de huishoudens verbouwd en verkocht. In Jambegede en Sumberkerto
worden nauwelijks handelsgewassen geteeld, uitgezonderd het betrekkelijk kleine
areaal suikerriet in Jambegede. In Jambegede zijn rijst en maïs twee belangrijke
producten. In Jambegede kan twee of drie maal per jaar worden geoogst. Dit stelt
de bevolking in staat gewassen zoals aardnoten en kacang panjang te telen, de
boer belangrijke opbrengsten leveren. In Sumberkerto zijn cassave en maïs de
hoofgewassen, die bijna door ieder huishouden worden geteeld.

Tabel 6.5. Het areaal land in m2 per huishouden en de geteelde gewassen in
Jambegede, Sumberkerto en Tawangagung volgens de uitkomsten van de survey
november 2001 februari 2002.
1

Dorp

Land per huishouden2

Percentage van de huishoudens dat de volgende
3
gewassen teelt

Erf
(m2)

Veld 1
(m2)

Veld 2
(m2)

R

M

S

C

A

Kr

Ko

P

B

O

J

412

2912

5047

52

42

4

10

4

0

4

6

2

22

S

2047

7322

8552

19

91

16

76

6

0

3

0

0

5

T

559

3969

6631

3

10

0

48

0

19

41

6

20

1

1
2

3

J = Jambegede, S = Sumberkerto, T =Tawangagung
Veld 1 = Geschatte grootte van de velden anders dan de velden waar het huis op staat
gedeeld door het aantal geïnterviewde huishoudens
Veld 2 = Geschatte grootte van de velden anders dan de velden waar het huis op staat
gedeeld door het aantal huishoudens dat deze velden bezit
R = rijst, M = maïs, S = suikerriet, A = aardnoten, Kr = kruidnagel, Ko = koffie, P = Kokospalm,
B = banaan, O = overig

De omvang van het erf was in Sumberkerto significant het grootst. Op het
erf in Sumberkerto werden fruit en grote handelsproducten zoals bomen (sengon
en teak) geteeld, waarvan de productie gestaag toeneemt. Niet alleen was het erfareaal het grootst, maar ook de velden per huishouden. In Jambegede komt het
grootste aantal landloze huishoudens voor (tabel 6.5 en 6.7).
Uit tabel 6.6 en 6.8 is het veebezit af te lezen. Vlees- en fokvee wordt in alle
dorpen gehouden, maar melkvee en buffels alleen in Jambegede. Wat kleinvee
betreft zijn geiten het meest gewild. In Sumberkerto werden enkele schapen
gehouden. Konijnen worden uitsluitend in Tawangagung gefokt. In Jambegede is
de pluimveedichtheid en het stuks pluimvee per huishouden het hoogst, maar
komt algemeen en in redelijk grote aantallen voor. In Tawangagung en
Sumberkerto is het percentage vee dat door anderen dan de eigenaar wordt
verzorgd aanzienlijk. In Tawangagung werd al het vlees- en fokvee en 43% van
de geiten door derden verzorgd. In Sumberkerto werd 17% van de vlees- en
fokveestapel en 24% van de kleinveestapel door derden verzorgd. In Jambegede
werden slechts enkele runderen ter verzorging uitbesteed.
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Tabel 6.6. Het aantal runderen, buffels, geiten, schapen, konijnen en gevogelte in
Jambegede, Sumberkerto en Tawangagung volgens de uitkomsten van de survey
november 2001 februari 2002.
Runderen
Dorp

J
S
T
1
2
3
4
5
6

Vlees/
fokvee

Melkvee

TV 1

Buffels

Geiten
Eigen
bezit

Schapen
Eigen
bezit

TV

TV

Konijnen

Gevogelte
Ander
gevogelte

Ayam
kampung

26

4

4

7

13

--

--

--

0

480

64

163 2

93

25 2

11 3

82 2

--

--

--

0

3016 2

402 2

125

0

25

0

34

9

0

466

28

862

4

5
29

0

5

0
6

0

5

172

4

5
29

0

5

0
6

0

5

235

4

67
393

62

13
4

51
6

299

90

4

0
6

0

5

6
41

4

0
0

5

0

3214

15
88

6

4

462
2708

193 4
26

6

152 6

Ter verzorging, behoort aan derden
Berekend: (333/53) x aantal verkregen met de survey
Het is de auteur bekend dat er vier huishoudens zijn met buffels en drie huishoudens met
melkkoeien
Berekend: (1007/146) x aantal verkregen met de survey
Het is de auteur bekend dat melkvee, schapen en buffels in dit dorp niet worden gehouden
Berekend: (469/80) x aantal verkregen met de survey

Het percentage vee- en landbezittende huishoudens is het hoogst in
Sumberkerto, respectievelijk 65 en 93%. De vee- (dus exclusief gevogelte) en de
bevolkingsdichtheid per ha is het hoogst in Jambegede. Het aantal dieren per
huishouden is het hoogst in Tawangagung, dat maar weinig scheelt met
Sumberkerto en is het laagst in Jambegede. Indien wordt gekeken naar het stuks
vee per huishouden dat de dieren bezit, dan hebben de grootveebezittend
huishoudens in Sumberkerto de meeste dieren en de kleinveebezittende
huishoudens van Jambegede het meeste kleinvee. Echter, in Jambegede werden
maar twee huishoudens met kleinvee geteld en in Sumberkerto en Tawangagung
meer, respectievelijk 13 en 34% (tabel 6.7).
Afgaand op uiterlijke kenmerken (vee- en grondbezit buiten beschouwing gelaten)
zoals huisvesting, de kwaliteit van de wegen en de aanwezigheid van elektriciteit,
scholing en de geldstromen van en naar de dorpen is Jambegede het rijkste en
Sumberkerto het armste dorp.262 Het rijkste dorp heeft het minste mensen per
huishouden, de meeste grootouders in huis opgenomen, het laagste percentage
boer en het onderwijsniveau is het hoogst. In het armste dorp is het grootste
percentage boer en het onderwijsniveau het laagst. Het rijkste dorp heeft de
hoogste veedichtheid, maar niet het hoogste percentage vee- en landbezittende
huishoudens. Juist het armste dorp heeft het hoogste percentage vee- en
landbezittende huishoudens. De verschillen tussen het aantal dieren per groot- en
262

In Jambegede staan veel kleurige grote huizen, de meeste zijn van steen. In Sumberkerto zijn de
huizen weinig kleurrijk en de grote meerderheid opgetrokken uit materialen als bamboe en hout.
Tawangagung neemt een tussenpositie in.
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kleinveebezittende huishoudens per dorp zijn niet groot. De grootveehouders van
Sumberkerto beschikken over het hoogst aantal dieren per grootveebezittend
huishouden en de kleinveehouders van Jambegede hebben de meeste geiten.

Tabel 6.7. Het percentage huishoudens dat vee bezit, het gemiddeld aantal stuks
vee per huishouden en het gemiddeld aantal stuks vee per huishouden die
daadwerkelijk vee bezitten volgens de uitkomsten van de survey november 2001
februari 2002.
%
veebezittende
huishoudens2

%
landbezittende
huishoudens3

GV

KV

PV

J

41

63

1,71

0,67

S

65

93

0,95

0,39

38

73

0,14

1,68

Dorp1

T
1
2
3
4

4

Vee per ha

Vee per
huishouden

Aantal dieren per
groot- of
kleinveebezittend
huishouden

GV

KV

PV

GV

KV

28,13

0,62

0,25

1,71

1,69

6,65

3,10

1,03

0,43

0,94

1,86

3,38

6,94

0,12

1,48

0,14

1,40

4,32

J = Jambegede, S = Sumberkerto, T = Tawangagung
Onder de veebezittende huishoudens werden niet de huishoudens met alleen gevogelte
meegeteld.
Landbezittende huishoudens zijn huishoudens met een erf groter dan 400 m2 en/ of land dat
niet wordt gehuurd.
GV = grootvee, KV = kleinvee en PV = pluimvee.

SAMENGEVAT; DE GEWASSEN EN HET VEE
In tabel 6.8 zijn de verschillen en de overeenkomsten schematisch weergegeven.
Jambegede heeft qua gewaskeuze weinig verandering ondergaan. Rijst, maïs en
suiker zijn de drie belangrijkste gewassen sinds 1930. De rijstvariëteiten zijn wel
veranderd. Kippen waren al voor 1970 aanwezig, maar de inwoners van
Jambegede dachten er pas aan de kippen te noemen als over deze periode werd
gesproken. Ze waren waarschijnlijk minder belangrijk in vergelijking tot het grooten kleinvee. De kippensector breidde zich sinds de jaren 70 uit door een
toenemende vraag naar vlees. Er werden enkele grote bedrijven opgericht die
kuikens in grote aantallen onder de agrariërs verspreiden door middel van een
aan- en afleveringscontract. Wellicht dat ook de kleinveehouders lokaal meer
vlees gingen produceren door meer kippen te houden. Na de Tweede
Wereldoorlog nam het aantal geiten af, terwijl het aantal runderen toenam.
Tawangagung was als gevolg van de plantage een veearm dorp. Van
Sumberkerto behoorde alleen het oostelijke deel van het dorp tot de plantage, in
het westen van het dorp waren wel vee-eigenaren te vinden. Na de Tweede
Wereldoorlog breidde in Tawangagung de veestapel zich, ondanks gebrekkige
kennis uit. Sinds 1970 kreeg de geitenstapel voorrang. In Sumberkerto nam de
geitenstapel toe, voor de oorlog nog weinig van belang, maar bereikte niet zo’n
hoge status als in Tawangagung.
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Na de Tweede Wereldoorlog waren in beide ex-plantages de
voornaamste gewassen rijst, maïs en cassave. Opvallend was de terugkeer van
koffie in Tawangagung en de komst van suikerriet in Sumberkerto eind twintigste
eeuw. Tawangagung richtte zich meer op exclusieve marktproducten, die werden
verkocht in de stad of voor de wereldmarkt bestemd zijn, zoals kruidnagel, koffie
en banaan. In Jambegede nam het aantal soorten na 1970 toe.

Tabel 6.8. Schematische weergave van de ontwikkelingen in gewassen en dieren
per dorp.1

1930-1942

1942-1970

1970Heden
1
2
3
4
5

Sumberkerto
Gewassen
Dieren
Kippen
Koffie
Runderen
Rubber
Paard
Rijst
Maïs
Cassave
Maïs
Cassave
Suikerriet
Rijst2

Kippen
Runderen
Geiten
Paard
Kippen
Runderen
Geiten

Tawangagung
Gewassen
Dieren

Jambegede
Gewassen
Dieren
Geiten
Rijst
Runderen
Maïs
Buffels
Suikerbibit

Koffie
Rubber

Kippen
(Geiten)

Koffie
Rijst
Cassave
Maïs

Kippen
Runderen
Paard

Rijst
Maïs
Suikerriet

Runderen
Buffels
Geiten

Kippen
Geiten
Runderen

Rijst4
Maïs
Suikerriet
Cassave
Aardnoten
Overig5

Kippen
Runderen
Geiten
(Buffel)

Kruidnagel
Cassave
3
Bomen
Banaan
Koffie

In iedere cel worden één of meerdere gewassen of diersoorten weergegeven. De volgorde
in de cellen is op basis van frequentie, waarbij de diersoort of het gewas met de hoogste
frequentie bovenaan staat.
Tegal.
Bomen die aangeplant werden in het vergroening project, geschikt voor geiten.
Sawah.
In de categorie overig zijn de belangrijkste gewassen lombok en kacang panjang.

DISCUSSIE
Hoewel de dorpen hemelsbreed ‘maar’ 60 km uit elkaar liggen, waren en zijn de
verschillen groot als gevolg van menselijke activiteiten en milieugebonden
verschillen. Het is interessant enerzijds die factoren te destilleren die er voor
gezorgd hebben dat Tawangagung zich kennelijk beter heeft kunnen ontwikkelen
dan Sumberkerto en anderzijds de factoren die na het verdwijnen van de
plantages hebben geleid tot een verschil tussen Jambegede enerzijds en de explantages anderzijds.
Dit hoofdstuk werd gebaseerd op verhalen van dorpsbewoners en heeft laten zien
wat de bijdrage van de verschillende onderdelen van een agrarisch bedrijf zijn
aan de ontwikkeling van het huishouden. Keuzes gemaakt in het verleden die niet
altijd in handen waren van de individuele boer, werden belangrijk voor de
ontwikkeling van het dorp. Toch kon het initiatief van een enkele dorpsbewoner of
een regel van hoger hand een grote invloed uitoefenen. De boer maakt op zijn
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eigen bedrijf individueel de keuze voor het telen van gewassen en het houden van
vee. Deze keuzes verschillen per dorp en hangen ondermeer af van de overige
opties tot het verdienen van geld, de mogelijkheden tot het telen van
economische gewassen zoals bijvoorbeeld suikerriet en groentes en de extra
inkomsten uit de veehouderij.
Bodemerosie en de ontwikkelingen in het agrarisch systeem
Het verschil tussen Sumberkerto en Tawangagung ontstond na de Tweede
Wereldoorlog toen in beide dorpen werd begonnen met de kap van koffiestruiken.
Het verschil was dat dit in Sumberkerto zeer rigoureus werd aangepakt en in
Tawangagung met beleid. In Sumberkerto werd de hele koffieplantage gekapt
door mensen die een stuk land wilden claimen. Omdat in Sumberkerto het areaal
gekapte koffieplantage groter was dan bewerkt kon worden, hadden regen en
wind vrijspel met erosie als gevolg. De ‘keuze’ in Sumberkerto om de hele
plantage te kappen heeft grote invloed op de verdere ontwikkeling tot gevolg
gehad. In Tawangagung kapte de bevolking alleen dat stuk dat ook daadwerkelijk
bewerkt kon worden en nodig was voor het levensonderhoud. Omdat de grond in
Tawangagung beschermd werd door bomen, planten en struiken en de bevolking
het werk in de koffie kende, wordt tot op de dag van vandaag koffie met succes
geteeld. In de laatste jaren neemt zelfs de belangstelling voor de koffieproductie
weer toe.
Jambegede is een vlak gebied met zeer lichte hellingen. In de koloniale
periode was het gebied al aangesloten op het irrigatienetwerk. Zoals in veel
streken op Oost-Java werd ook hier gebruik gemaakt van de beste velden, de
sawahs, om suikerriet te telen. Ten westen van Jambegede stond een
suikerproefstation en in Jambegede werden sawahs gebruikt voor het telen van
bibit. Enkele dorpsbewoners vertelden dat zij inderdaad verplicht waren om de
velden af te staan indien zij hun velden op het irrigatienetwerk aangesloten wilden
houden. Omdat nog meer dan voldoende velden overbleven voor de
bevolkingslandbouw, ondervond Jambegede geen hinder van de teelt van
suikerriet. Het bracht voor sommige families extra geld.
Na de oorlog was het voor Jambegede het makkelijkst om de draad van
het agrarische leven weer op te pakken. Zij wisten wat ze moesten doen om de
velden te bewerken en ze teelden dezelfde gewassen als in de periode voor de
oorlog. Sinds 1970 werden ook economische gewassen geteeld. Daarentegen
wist een groot aantal mensen die in de koffieplantages in Tawangagung en
Sumberkerto hadden gewerkt weinig van de landbouw en moesten dit voor een
groot deel leren. Deze dorpen hadden een achterstand in kennis voor zowel het
landbouw- als het veeteeltbedrijf.
Omdat de bergen in Tawangagung heel stijl zijn, wordt met terrassen gewerkt.
Deze velden zijn klein en worden met de pacul bewerkt. Het grootvee dat werd
gehouden werd verkocht op de vleesmarkt. In 1968 bereikte het Penghijauan236

Over oude koeien gesproken...

programma Tawangagung. In het begin was iedereen verplicht koffie, lamtoro en/
of petai aan te planten om bodemerosie tot een minimum te beperken. Later
werden ook vruchtbomen als rambutan, durian en nangka aangeplant. Ook zijn in
dit dorp veel bananenbomen te vinden, waarvan de vruchten worden opgehaald
(evenals de overige vruchten) door grote vrachtwagens om te worden verkocht in
de grote steden op Java. Van veel bomen die middels het programma werden
aangeplant konden de bladeren door geiten gegeten worden. Hierdoor stapten
veel veehouders over op het houden van geiten. Het bleek dat geiten en bomen
een goede oplossing zijn om een optimale opbrengst van de velden te halen en
erosie van de steile hellingen tegen te gaan. Omdat de geitenmest geschikt is
voor de koffiestruik en de prijzen op de markt (op dit moment) goed neemt de
aanplant van koffiestruiken toe.
Het percentage landloze veebezitters in Jambegede, Sumberkerto en
Tawangagung bedraagt respectievelijk 27, 4 en 20%. Hoewel er grote verschillen
tussen de dorpen zijn, zijn de gemengde bedrijfssystemen gespecialiseerde
systemen afgestemd op de omgeving. Zowel in Tawangagung als in Jambegede
vindt een vorm van specialisatie plaats. Specialisatie vindt plaats in de twee
dorpen waar het landbouwareaal niet te uitgestrekt en de grond vruchtbaar is.
Voor specialisatie is een vruchtbare bodem gewenst omdat de versnipperde
arealen wel een bepaalde hoeveelheid veevoer op moeten kunnen brengen
omdat niet al het veevoer aangekocht kan worden. In minder vruchtbare gebieden
zijn de landbouwarealen groter om dezelfde opbrengst te halen als op
vruchtbaardere gronden en is ploegvee nodig (de ruimte is inmiddels wel te
beperkt voor de extensieve veehouderij).
In Sumberkerto ontstonden rond de jaren 70 restricties met betrekking tot
de keuze voor een diersoort. Het veevoeraanbod voor de kleinveestapel werd
beperkt door bodemerosie, de toename van de bevolkingsdichtheid met als
gevolg een krimping van het landbouwareaal dat niet in gebruik was en de
toegenomen noodzaak mest aan het land toe te voegen. Doordat in Sumberkerto
sinds de jaren 70 meer suikerriet werd verbouwd, kwam veevoer voor het
grootvee ter beschikking. Uitzonderingen op de overwegend rundveehoudende
families zijn oudere mensen, die niet meer in staat zijn grote hoeveelheden
veevoer bij elkaar te sprokkelen.
Het belang van de infrastructuur voor de ontwikkeling van de agrarische sector
Een goede infrastructuur is zeer belangrijk om (agrarische) producten af te zetten,
om vee aan te kopen en verkopen en om de communicatie met de rest van Java
en de nodige instanties te onderhouden en zonodig te verbeteren.
Omdat Jambegede dichterbij de grotere dorpen, zoals Kepanjen en
Turen, en de stad Malang ligt is het voor de bewoners van Jambegede
makkelijker dan voor de bewoners van Tawangagung en Sumberkerto om een
baan te vinden buiten de landbouwsector. Jambegede was altijd al goed
aangesloten op de infrastructuur, ten dele als gevolg van het suikerriet dat in en
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om Kanigoro heen werd verbouwd. Hierdoor waren er bruggen, goede wegen en
een spoorlijn waarover niet alleen goederen maar ook mensen werden vervoerd.
Jambegede heeft sinds de komst van de tweewielaangedreven tractor begin jaren
80 eigenlijk geen vee meer nodig voor het bewerken van de velden, maar het zal
nog wel even duren voordat iedereen op de gemotoriseerde bewerking overstapt.
Het vee dat er wordt gehouden is voor de markt. Jambegede leent zich door de
vruchtbare grond, de toegang tot de markt en de diensten bij uitstek voor de
specialisatie in melk en vleesvee.
In Tawangagung was het eigen initiatief om de wegen te verbeteren
belangrijk, waardoor het dorp zelf de producten kon afvoeren en zand en stenen
kon winnen. In Tawangagung wordt kleinvee op intensieve wijze gehouden om
vlees te produceren. Daarentegen werd in Sumberkerto te weinig gedaan om het
contact met de ‘buitenwereld’ te herstellen. De eens zo mooie weg die de
koffieplantage verbond met Pagak en van daaruit met Malang werd nooit hersteld.
Sumberkerto moet meer ondernemen om zichzelf weer op de kaart te plaatsen. In
eerste instantie betekent dit een verbetering van de infrastructuur en de
communicatiemogelijkheden. Sumberkerto heeft zichzelf buiten de markt
geplaatst door niet meer aandacht hieraan te besteden.
In Sumberkerto is het houden van vee noodzakelijk voor het ploegen van
het land, maar kan nauwelijks aan de productie van vlees worden gedacht. Het
veevoeraanbod is in de droge periode zo minimaal dat de veestapel net kan
overleven, zij het met een enorm verlies aan lichaamsgewicht. De afstand van
Sumberkerto naar de markt is groot, waardoor het minder rendabel wordt om
kleinvee te verkopen dan grootvee, maar ook het grootvee brengt door de
tussenkomst van de belantik minder op. Bovendien zijn de mensen in afgelegen
dorpen niet op de hoogte van de marktprijzen. Het houden van rundvee omzeilt
het vervoersprobleem waar Sumberkerto mee kampt gedeeltelijk, omdat de
opfok- en de mestperiode voor runderen langer is dan voor kleinvee.
Grondbezit versus veebezit
Tegenwoordig geeft de veehouderij de vee-eigenaar nog maar nauwelijks
prestige, behalve misschien in de vlees- en melkveehouderij. Het is zelfs zo dat in
rijke dorpen zoals Jambegede het houden van vee als vies werk wordt
beschouwd. Een veeloos bestaan geeft deze families meer prestige. De vrouwen
hoeven zich dan niet meer met de veehouderij te bemoeien en kunnen zich
richten op de kinderen en het huishouden.
Toen grond na de oorlog voor de meeste inwoners nog in voldoende mate
aanwezig was, niet al de grond werd gebruikt en het verzamelen van veevoer nog
goed mogelijk was, was het niet noodzakelijk de keus tussen grond of vee te
maken. Grond werd zelfs graag van de hand gedaan als er geld nodig was. Een
voorbeeld is de economische crisis van de jaren 30. Deze crisis leverde een
belangrijke bijdrage aan de grondversnippering. Land was er in overvloed en
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maar weinig inwoners maakten zich zorgen om deze natuurlijke hulpbron. Pas
toen grond schaarser werd, toen zelfs alle minder gunstig gelegen en vruchtbare
gronden ook in gebruik waren genomen, werd het noodzakelijk een
weloverwogen keus te maken. De laatste tien jaar is de grondprijs dusdanig
gestegen, dat de keus tussen vee of grond niet meer gemaakt hoeft te worden als
een huishouden niet beschikt over miljoenen Rupiahs.
Sinds de laatste tien jaar zijn zowel het vee- als het landbezit geen
vereisten om het huishouden te ontwikkelen. Wellicht is het omgekeerde waar; de
land- en veebezitters zijn diegenen die niet de mogelijkheden of de capaciteiten
bezitten om zich op een andere manier sneller te ontwikkelen.
Tegenwoordig zijn de te nemen risico’s en de grond- en veeprijzen
belangrijke factoren die de keus bepalen of een boer vee of land wil aankopen.
Ook is de verhouding grond- versus veeprijzen van belang. Ziektes en plagen aan
de gewassen, zoals bijvoorbeeld muizen, zijn een nadeel van landbezit.
Vroegtijdige sterfte van het vee is één van de onzekerheden verbonden aan de
veehouderij.
In alle dorpen gaf men aan dat er liever land dan vee wordt aangekocht
als de mogelijkheid zich voordoet en er genoeg geld beschikbaar is. Vee wordt
strategisch ingezet in de bedrijfsvoering, maar het idee van ‘bank on the hoof’ is
bijna geheel verdwenen. Vee wordt gezien als een belegging voor de korte
termijn. De lange termijn bestaat in belegging in grond of het sparen op de bank.
Toekomstperspectief
Het beleid houdt geen rekening met de kennis en het eigen initiatief van de
agrarische huishoudens. De bewoners van Tawangagung zijn zeer actief. Er
wordt in verschillende groepen nagedacht over hoe de productie van het land te
verhogen en er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden die het inkomen
kunnen verhogen. Het voordeel van Tawangagung ten opzichte van Sumberkerto
is dat de inwoners van het dorp dicht bij elkaar wonen, wat de communicatie en
interactie tussen de mensen vergroot. In Jambegede werd er minder actief naar
nieuwe mogelijkheden gezocht, wellicht omdat het veel makkelijker is om werk
buiten het dorp te zoeken. Jambegede lag bovendien door haar infrastructurele
ligging en door haar agrarische historie (er werden jaar in jaar uit dezelfde
gewassen geteeld) letterlijk gunstig in de markt en is dus in zekere zin passief
geworden in het bedenken van nieuwe economische initiatieven. In Jambegede
was er bovendien een zeer groot aantal huishoudens waarvan één van de ouders
in de stad of in landen als Maleisië en Bruneï werkte. Ook in Tawangagung steeg
dit aantal. Werken in het buitenland levert de familie voldoende geld op zodat
‘grote zaken’ kunnen worden aangepakt, die niet meer met de verkoop van vee te
bekostigen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de aankoop van land en de verbetering van
het huis. In Sumberkerto wordt vrij weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden
buiten het dorp.
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Het beleid moet zich meer richten op de ontwikkeling per dorp in plaats
van per regio. De economische, ecologische en sociale omstandigheden zijn zeer
groot ondanks dat deze dorpen hemelsbreed maar 60 km uit elkaar liggen. Kennis
van de omstandigheden per dorp bepalen of programma’s van de regering succes
zullen hebben of niet. De proef in Sumberkerto om de boeren te stimuleren
kleinvee te houden, heeft niet voor niets gefaald. Er bestond geen behoefte aan
de geiten en gezien de marktpositie was de teelt niet rendabel.
Mijns inziens is er over het Penghijauan-programma dat in de jaren 50
van de twintigste eeuw al bestond, zeer weinig bekend. Ondanks het feit dat dit
programma in Sumberkerto niet lijkt te zijn aangeslagen en de bewoners van
Jambegede er weinig over spraken, heeft Tawangagung er zeer veel baat bij
gehad. Het programma verdient meer aandacht, omdat succes duidelijk niet is
uitgesloten. Wel zou deze aandacht dorpsgericht moeten zijn.
Ontwikkeling is in de eerste plaats afhankelijk van de gewassen. De
gewaskeuze moet aansluiten bij de bodem zonder dat de landbouwer te veel
moet investeren. De afvalproducten die vrijkomen uit de landbouw en de
mogelijkheid additioneel veevoer te verbouwen bepalen het soort vee.
Naast het telen van de gewassen die passen bij de bodem, zal een goede
infrastructuur bijdragen aan de ontwikkeling. Een goede infrastructuur is
belangrijk voor de communicatie met mensen van buiten, zoals bijvoorbeeld
extension workers, onderwijs en het contact met de markt.
Het is mogelijk dat de rijkste gebieden door de huidige ontwikkelingen aan de
landbouw zullen worden onttrokken. Deze gebieden zijn het dichtst bevolkt, het
best ontwikkeld en liggen het dichtst bij de steden. Een groot deel van de
inwoners vindt reeds hun bestaan of een belangrijk deel van hun inkomen buiten
de agrarische sector. Het land in deze gebieden is duur, waardoor aankoop door
de agrarische sector bijna onhaalbaar is geworden.
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INLEIDING
Enkele zeer opvallende gebeurtenissen uit de agrarische geschiedenis van Java
in de negentiende en twintigste eeuw zijn de invoering van het Cultuur Stelsel in
de jaren 30 van de negentiende eeuw, en de Penghijauan en de Groene
Revolutie in de jaren 70 van de twintigste eeuw. Hoewel de programma’s primair
waren gericht op de landbouw; zowel op de verhoging van de agrarische
productie als op het verbeteren van de agrarische productieomstandigheden,
speelde het vee hierin een belangrijke rol. De veelzijdige inzetbaarheid van het
vee was essentieel om de landbouwsector te ontwikkelen.
Met de invoering van het Cultuur Stelsel werd de bevolking verplicht producten te
telen voor de Europese markt. Op Java heeft de invoering van dit stelsel geleid tot
een productieverhoging van koffie, indigo, thee en suiker. De belangrijke
verschillen tussen de suikerteelt enerzijds en die van koffie, thee en indigo
anderzijds waren de noodzaak tot intensieve bewerking van de suikerrietvelden
en de vervoersproblemen van de enorme hoeveelheden suikerriet en vooral ook
het gewicht ervan. Ook na de afschaffing van het Cultuur Stelsel steeg de
suikerproductie sterk.
De Groene Revolutie gaf de agrarische sector en in het bijzonder de
sawahrijstteelt, in de jaren 70 van de twintigste eeuw een enorme impuls. De
rijstvariëteiten en de bewerking van de velden veranderden. Met name in het
laagland werden steeds meer velden machinaal geploegd. Tevens vond er een
enorme uitbreiding van het irrigatiesysteem plaats, waardoor het areaal sawah
werd uitgebreid en bovendien werd er steeds meer gebruik gemaakt van
kunstmest. De Penghijauan die al in de jaren 50 van de twintigste eeuw een plek
had in de Indonesische beleidsvoering, was een aanvulling in de periode van de
Groene Revolutie. De Penghijauan was er namelijk op gericht de erosie tegen te
gaan en de landbouw en veeteelt verder te integreren.
Tot aan 1880 werd de buffel-, de rundvee en de paardenstapel overschat als
gevolg om aan de wens van de lokale autoriteiten en aan de aansporingen van
het gouvernement om meer grootvee aan te houden te voldoen. Na 1890 nam de
absolute groei af en in 1930 stagneerde de groei. Dit was onvoorzien, omdat de
landbouwsector bleef ontwikkelen en de veestapel daarin een rol bleef spelen. De
oorzaken waren tijdgebonden economische en politieke omstandigheden. De
economische crisis van de jaren 30 van de twintigste eeuw leidde tot verkoop van
grootvee, de Tweede Wereldoorlog leidde tot een grote slacht van de
grootveestapel en de politiek instabiele periode die daarop volgde droeg niet bij
aan het gevoel van veiligheid van de bevolking die zich genoodzaakt zag het
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grootvee af te stoten. Tussen 1930 en 2000 schommelde het aantal stuks
grootvee om en nabij de zes miljoen. De kleinveestapel (geiten en schapen)
groeide daarentegen aanzienlijk sinds de jaren 20 van de twintigste eeuw. Sedert
de jaren 70 van de twintigste eeuw is het aantal stuks groot- en kleinvee en de
‘Livestock Unit’ (L.U., het aantal stuks vee omgerekend naar gewichtseenheid)
per hoofd van de rurale bevolking min of meer gelijk gebleven, onder andere als
gevolg van het hogere percentage inwoners van Java dat in steden is gaan
wonen.
Het veegebruik en de status van het vee in de agrarische bedrijfsvoering
is de afgelopen 150 jaar sterk veranderd, maar een Javaanse agrarische
samenleving zonder vee is vooralsnog ondenkbaar. De landbouwhuisdieren
werden in de loop van de geschiedenis voor veel karretjes gespannen en
vertoonden daarin de nodige flexibiliteit. Het vee kon zich aanpassen, of werd
aangepast aan de wensen van groeperingen die belang hadden bij het gebruik
van de veestapel, in dit boek het leger, de industrie, de landbouw en de
consument. Door deze flexibele inzetbaarheid van vee waren de ontwikkelingen
in de economie en in het bijzonder in de landbouw mogelijk.
Het voornaamste doel van dit onderzoek is het beschrijven van de geschiedenis
van de veehouderij op Java. In dit onderzoek wordt tevens onderzocht wat de
drijvende krachten achter veranderingen in de Javaanse veehouderij zijn.
Eveneens wordt nagegaan of de geschiedenis van de veehouderij een bijdrage
kan leveren aan het zoeken naar antwoorden op contemporaine agrarische
vraagstukken. Een voorbeeld daarvan is de vraag hoe een groeiende maar
duurzame veehouderij tot stand kan komen die zowel economisch, ecologisch als
sociaal verantwoord is.

DE ONTWIKKELINGEN IN DE VEEHOUDERIJ
Rond 1850 werden de buffels ingezet voor het ploegen van de sawahs en in de
transportsector. Wat het voer betreft was het vee nog niet van de landbouw
afhankelijk, omdat ongebruikt land - zoals de graslanden, de rivierbeddingen en
de bossen waar ook het wild graasde - meer dan voldoende veevoer bood. Alleen
in de gebieden waar landbouw het voornaamste grondgebruik was, concurreerde
het vee met de landbouwgewassen.
In deze periode was de buffelstapel van Java twee maal zo groot als de
rundveestapel. Het aantal buffels per hoofd van de rurale bevolking was het
hoogst op West-Java en het aantal runderen per hoofd van de rurale bevolking
was het grootst op Oost-Java. Op Oost-Java waren de buffel- en de
rundveestapel ongeveer even groot, op West-Java werd echter nauwelijks
rundvee gehouden. De paardenstapel was het grootst op Oost-Java. De
kleinveestapel was nog zeer gering.
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Door de invoering van het Cultuur Stelsel sinds 1830 werd het belang van een
gezonde en bloeiende veestapel groter. De groeiende Indonesische economie
werd ondersteund door de eveneens groeiende veestapel. Door het toenemende
landbouwareaal was een toenemend aantal stuks grootvee nodig voor de
bewerking van het land. Ook de landbouwproducten moesten worden afgevoerd,
waarvoor de inzet van grootvee in de transportsector gewenst was. Het belang
van het grootvee in de landbouwsector werd bevestigd door de oprichting van de
Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst (BVD) in 1853.
De eerste Europese veeartsen op Java waren paardenartsen in dienst
van het leger en de elite, die beide gebruik maakten van het paard voor zowel
personen- als goederenvervoer. Ondanks het geringe aantal paarden dat gebruikt
werd door deze twee groepen, stuurden zij in belangrijke mate de ontwikkeling
van de paardenstapel.
Er was nog geen sprake van preventieve dierziektebestrijding. Hiervoor
stond de kennis over de tropische ziektes en de zoektocht naar geneesmiddelen
nog te veel in de kinderschoenen. De in Nederland opgeleide veeartsen hadden
in Indonesië vaak te kampen met andere ziektes dan in Nederland, waardoor de
verspreiding en overdracht van ziektes vaak nog onbekend waren.
Communicatie tussen de veeartsen bleek belangrijk voor de bestrijding van
bijvoorbeeld de grote veepestuitbraak in december 1878 op West-Java. Deze
uitbraak is de grootste die beschreven is in de geschiedenis van Java en een
enorme catastrofe. De landbouw had te lijden onder het verbod vee te
verplaatsen, het vee zelf had te kampen met veevoertekorten en de veehouders
ondervonden zowel financiële als vaak ook emotionele schade (slachten of
verhongeren van vee).
Het feit dat de veepest niet eerder een zo groot aantal slachtoffers had
geëist, kan verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende is de
toegenomen transportactiviteit als gevolg van het Cultuur Stelsel. Hierdoor werd
het vee in grote aantallen over grote afstanden verplaatst. Omdat de
incubatieperiode ongeveer tien dagen bedraagt, betekent dit dat de ziekte
ongemerkt over een grote afstand kan worden verspreid. De tweede reden is de
toename van de vee-import. De veepest op Java werd als eerste op twee
Particuliere Landerijen geconstateerd. De kans is zeer groot dat zij vee hadden
geïmporteerd, omdat op veel landerijen door de Europese bevolking melkvee
werd gehouden en groot trekvee werd geprefereerd. De derde mogelijkheid is een
mutatie van het virus, waardoor de agressieve aard van de uitbraak te verklaren
zou zijn. De laatste mogelijkheid is de toegenomen dichtheid van de veestapel en
de bevolking, waardoor het contact tussen het vee onderling ook toenam. Als
gevolg van een groeiende bevolking en veestapel, kwamen de dorpen dichter bij
elkaar en daardoor minder geïsoleerd te liggen, waardoor de verspreidingskans
van een ziekte wordt verhoogd.
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Eén van de vragen die rezen nadat de heftigste jaren voorbij waren, betrof
die of de ziekte inheems was. De import van de ziekte lijkt logisch, omdat de
veepest in Europa en Azië op zeer grote schaal was uitgebroken. Aan de andere
kant is het aannemelijk dat de ziekte al langer op Java (in Indonesië) voorkwam.
De inheemse namen die al voor de veepest bestonden en het feit dat de voor
veepest gehouden uitbraken niet in het geheugen van de bevolking waren gegrift,
kan erop duiden dat de bevolking bekend was met deze ziekte en er dus aan
gewend was om af en toe een groter of kleiner deel van de veestapel te verliezen.
De veehouder wist dat de Ongole en haar nakomelingen immuun
schenen tegen de veepest. Of dit fenomeen in de jaren 1878-1883 is opgevallen,
of dat het pas tegen het einde van de negentiende eeuw werd ‘ontdekt’, is
onduidelijk gebleven en - zover als de auteur bekend - niet wetenschappelijk
onderzocht. Bovendien werd dit feit, dat de Ongole immuun is tegen de veepest al
in de achttiende eeuw geconstateerd (Boomgaard 2004). Andere vermeende
resistenties van rassen tegen bepaalde ziektes werden eveneens niet onderzocht.
Communicatieproblemen verminderde door de publicatie van de
‘Veeartsenijkundige Bladen voor Nederlandsch-Indië’, waarvan de eerste in 1886
verscheen. Dit werd een belangrijk medium waarin bevindingen en gedachtes van
de gouvernementsveeartsen werden gepubliceerd en het droeg op deze manier
bij aan een landelijke verspreiding van kennis.
De problemen rondom de vervoerssector waren voor veel ondernemingen een
bron van frustratie en deze werden in dit proefschrift aan de hand van de
suikerindustrie beschreven. Het grootste probleem was te voorzien in voldoende
transportmiddelen. De suikerfabrieken waren slechts enkele maanden per jaar,
gedurende de oogst van het suikerriet, in bedrijf. Hoofdzakelijk in die periode nam
de druk op de transportsector en dus op de veestapel toe.
De invloed van de suikerindustrie op de ontwikkeling van de veestapel is
opvallend. De suikerindustrie wenste grotere trekdieren die meer vracht ineens
kunnen vervoeren. Omdat de overheid aan de suikerindustrie tegemoet wilde
komen - de Javaanse suiker had een belangrijk aandeel op de wereldmarkt steeg de interesse van de overheid voor de grootveestapel. Mede door de sturing
van de suikerindustrie werden trekdieren (verschillende rassen) uit India
geïmporteerd. Al gauw leek de Ongole het beste aan de eisen van de
transportsector te voldoen.
De afname in aantal stuks grootvee per hoofd van de rurale bevolking
sinds 1890 valt precies in de periode dat de suikerindustrie aandrong op een
kwalitatieve ontwikkeling van de grootveestapel. Een verband tussen deze twee
ontwikkelingen is echter niet aangetoond. De kwalitatieve ontwikkeling van de
veestapel betekende in de periode 1890-1960 een bijna volledige kruising van de
Javaanse veestapel met het Ongolevee, waaruit de Peranakan Ongole is
ontstaan. Dit kan wel de eerste metamorfose van de Javaanse rundveestapel
worden genoemd.
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De afhankelijkheid van en de druk op de grootveestapel door de
suikerrietcultuur is sterk verminderd. Tegenwoordig wordt suikerriet grotendeels
op vrijwillige basis geteeld en de suikerrietcultuur is veranderd. Het suikerriet
wordt slechts eens in de vijf jaar opnieuw aangeplant, waardoor de velden minder
vaak geploegd hoeven worden. Bovendien drukt het transport minder zwaar op de
grootveestapel, omdat het vee alleen op die plekken wordt ingezet waar geen
Decauvillespoor ligt en waar de vrachtwagens door te kleine en/of slechte wegen
niet kunnen komen. Daarnaast heeft de suikerindustrie nooit meer het
productieniveau van voor de oorlog bereikt. Het resultaat van deze ontwikkelingen
is dus, dat de druk van de suikerindustrie op de veestapel is afgenomen.
In de jaren 20 van de twintigste eeuw steeg de kleinveestapel explosief. Hierdoor
bleef het aantal dieren per hoofd van de rurale bevolking sinds het begin van de
twintigste eeuw gelijk (uiteraard daalde het L.U. per hoofd van de rurale
bevolking). De overheid ondersteunde de interesse van de bevolking voor de
kleinveestapel, door onder andere geiten uit India te importeren. Naast kruisen
met geïmporteerd vee, werd ook binnen het ras gestreefd naar verhoging van de
productie middels gerichte fokkerij.
Ten dele was de afnemende vraag naar grootvee het gevolg van de
ontwikkelingen in de transportsector. Het gemotoriseerde verkeer kon de
transportactiviteiten van het grootvee in de goed bereikbare streken overnemen.
Maar dit was niet de enige reden dat de absolute groei van de grootveestapel
stagneerde. Ook het kleiner wordende landoppervlak van de landbouwende
huishoudens hield verband met de ontwikkeling van de kleinveestapel. Doordat
tegen het einde van de koloniale periode de uitbreiding van het landbouwareaal
een grens bereikte, was het areaal waar vee kon grazen aanmerkelijk afgenomen.
Het veevoeraanbod voor het grootvee was al jaren een probleem, met name in de
droge periode of in die gebieden waar een groot deel van het jaar het areaal voor
de productie van gewassen voor menselijke consumptie in gebruik was genomen.
Doordat het landbouwareaal zich steeds verder uitbreidde en inmiddels het
verbod op het laten grazen van vee in bossen van kracht was, werd het houden
van grootvee arbeidsintensiever. Kleinvee heeft een ander voedselpatroon dan
grootvee en het veevoer voor kleinvee was daardoor een minder groot probleem,
daarom paste in veel gevallen het kleinvee beter in het huishouden.
Na de oorlog speelden een aantal factoren in het voordeel van de
kwantitatieve ontwikkeling van de kleinveestapel. Ten eerste ondersteunde de
regering middels het Penghijauan programma de kleinveehouders door de uitgifte
van zaden en pootgoed van planten, waarvan de bladeren gegeten konden
worden door geiten en schapen. Ten tweede paste het kleinvee beter dan
grootvee op kleine bedrijven. De verdergaande verkleining van de
landbouwarealen kon het grootvee niet altijd voldoende voer bieden. Bovendien
raakte het vee in de gebieden waar de landbouwareaal inmiddels zo klein was
geworden als gevolg van een groeiende bevolking, overbodig als ploegdier.
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Na de oorlog steeg de vraag naar producten als melk, vlees en eieren als gevolg
van een groter percentage stadsbewoners. Sinds het midden van de jaren 70
reduceerde de overheid de import en stimuleerde de eigen industrie en de
binnenlandse handel, waaronder die van melk en vlees. De overheid wilde de
kwaliteit van de menselijke consumptie verhogen door het percentage dierlijke
eiwitten in het voedselpatroon te vergroten. Om aan deze groeiende vraag te
voldoen, moest de binnenlandse melk- en vleessector groeien. Deze ontwikkeling
leidde voor de tweede keer in de geschiedenis van de veehouderij sinds 1850 tot
de import van nieuwe rundveerassen. Sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw
steeg het aandeel buitenlandse rassen in de vlees- en melksector. Deze
rundveerassen kunnen zeer snel verspreid worden door gebruik te maken van KI.
Hiertoe gaan steeds meer veehouders over. Deze ontwikkeling kan leiden tot de
tweede metamorfose van de rundveestapel op Java.

DE VEESTAPEL IN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW
De wisselwerking tussen de veestapel en de landbouw veroorzaakte veel
veranderingen zowel in de landbouw als in de veehouderij. In deze paragraaf
worden de oorzaken hiervan bediscussieerd.
De verdwijning van paardenrassen
De eerste veeartsen bedienden de paardenstapel van de elite en het leger op
Java. Hoewel het aantal paardenartsen gering was en overigens - zeer opvallend
- het aantal paarden in het bezit van het leger eveneens, was de invloed van de
elite en het leger op de paardenstapel verbazingwekkend groot. Het leger en de
elite hadden overeenkomstige gedachten betreffende het uiterlijk en het fysieke
vermogen van het ideale paard. De paardenartsen werden ingezet om de
fokrichting te bepalen. De wensen waren een groot en fier paard met een goed
beenwerk en uithoudingsvermogen dat - wat het leger betreft - zelfs kon
concurreren met de paarden van de overzeese legers als er een oorlog zou
uitbreken.
Het beleid en de daaruit voortvloeiende projecten waren te kortzichtig en
te weinig consistent. Paarden uit alle streken van Indonesië werden naar Java
gebracht en daar gekruist. De elite en het leger die beschikte over goede
hengsten stelden deze niet ter beschikking aan de fokkerij. Daarvoor werden
hengsten op fokstations aangehouden. De beste paarden werden in Indonesië
(inclusief Java) stelselmatig opgekocht, maar werden nauwelijks ingezet voor de
fokkerij. Dit betekende dat zowel op de plek van herkomst als op Java de beste
hengsten voor de fokkerij verdwenen, waardoor het ras veranderde. Het resultaat
was dat de typen paarden op Java en de van de overige eilanden geëxporteerde
rassen degenereerden. Gevolgen waren onder andere een afname van de hoogte
en een egalisering van de rasspecifieke kenmerken verbonden aan het klimaat
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waar zij vandaan kwamen, zoals onvermoeibaar en bestand tegen ontberingen.
De paardenstapel leed grote schade. De zeer gevarieerde paardenstapel van de
negentiende eeuw, waar door een secuur fokbeleid enkele beroemde typen zoals
het Kedu- en Kuninganpaard waren ontstaan, verdween. Op Java ontstond een
nieuw ras, het nieuwe Javapaard, dat in niets leek op het paard dat het leger en
de elite ooit voor ogen stond.
Het door de overheid in gang gezette proces resulteerde in een constante
afname van het aantal goede paarden en paardenrassen, en vervolgens in een
verminderde interesse van de zijde van de fokker door een inkrimpende markt
(toenemend gemotoriseerd transport) en stijgende kosten verbonden aan de
fokkerij (toegenomen landdruk). De Javaan was in de twintigste eeuw
voornamelijk een gebruiker van paarden geworden in tegenstelling tot gebruiker
en fokker in de negentiende eeuw. De te eenzijdig gerichte belangstelling van de
overheid, aangezwengeld door twee groeperingen (het leger en de consument)
leidde uiteindelijk tot een afname van de kwaliteit en uniformering van de
paardenstapel en tot de verdwijning van de rassen op Java en op andere eilanden
van de Indonesische archipel.
De genetische aanpassingen van het rund aan nieuwe functies
Ondanks het feit dat menige boer zich aan de zwaardere lasten als gevolg van de
invoering van het Cultuur Stelsel probeerde te onttrekken door zijn veestapel af te
stoten, belette het stelsel de groei van de veestapel niet. Wel had het onder het
Cultuur Stelsel sterk gegroeide suikerimperium effecten op de veestapel,
waaronder de verandering van de op Java aanwezige rundveerassen. De
suikerindustrie achtte zelfs de kwaliteit van het vee in de loop van de negentiende
eeuw achteruit gegaan.
Kwaliteit van vee kan omschreven worden als geschiktheid voor een
bepaald doel. Zo is het vergelijken van maten zoals borstomvang, hoogte en
karkasgewicht alleen dan nuttig, indien duidelijk is voor welk doel het vee wordt
gebruikt. Rond 1900 kon de veestapel van Java de hoeveelheid goederen die
getransporteerd diende te worden niet aan. Betekende dit dat het vee niet sterk
genoeg was en daarom ongeschikt voor de transportsector of was het aantal
beschikbare dieren onvoldoende? Uit hoofdstuk 5 werd duidelijk dat na de
kruising met het Ongolevee de te transporteren vrachten binnen 25 jaar met 50%
waren gestegen. Er kan worden aangenomen dat de kruising van de Ongole met
het Javavee heeft geleid tot een ras dat geschikter was voor transportdoeleinden.
Waarschijnlijk was er dus geen tekort aan vee, maar had de transportsector
moeite met het vinden van vee voor de zware transportdiensten. Dit probleem
werd gedeeltelijk opgelost door fokken van de Peranakan Ongole (PO), een ras
dat zeer geschikt was voor transportdoeleinden.
Het is opmerkelijk dat onder invloed van de industrie, de overheid en
enkele particulieren de kruising van het Javavee met de Ongole, resulterend in de
PO, in een relatief kort tijdsbestek over een groot oppervlak plaatsvond. Net als bij
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de paardenstapel heeft een relatief kleine groepering (de transportsector) een
grote verandering in het veebestand bewerkstelligd. De metamorfose van de
rundveestapel was vlak voor de Tweede Wereldoorlog op bijna heel Java een feit.
De PO was in eerste instantie bedoeld voor de transportsector. Met de
verspreiding van grote aantallen Ongole fokstieren, waardoor die van de overige
rassen werden verdrongen (dit was het beleid van de overheid), vond echter een
transformatie van de hele veestapel op Java plaats.
De PO was niet per definitie ook voor andere gebruiksdoelen het beste
dier. De grotere PO was bijvoorbeeld minder geschikt voor de ploeg op de kleine
velden in de bergen, omdat de draaicirkel van dit ras groter is dan van het
Javavee. Wellicht was het beter geweest rekening te houden met de
gebruiksdoeleinden van de verschillende groeperingen.
De aanhoudende opkoop van de Ongole in India (niet alleen voor de export naar
Indonesië) heeft tot gevolg gehad dat dit ras op de plek van herkomst bedreigd
werd en nog steeds wordt. Het Nederlands-Indische Gouvernement was zich
hiervan bewust. Dat blijkt uit de overwegingen van de overheid om aan het begin
van de twintigste eeuw een Ongole fokkerij op Sumba op te zetten. Daarnaast
speelden de hoge kosten die de import van de Ongole met zich meebracht mee
bij de overwegingen.
Tegenover de genetische erosie in India staat de verrijking van het
genetische rundveemateriaal in Indonesië. Op Java ontstonden voor de Tweede
Wereldoorlog de PO en Grati. Bij genetische erosie spelen afstand en de manier
van kruisen een rol. Indien de afstand naar het importerende land niet te groot is,
neemt de kans op genetische erosie in het land van herkomst toe. Indien de reis
te lang is, bijvoorbeeld van Nederland naar Indonesië, dan is de druk op de
originele bron minder groot. Omdat de afstand van India naar Indonesië minder
groot is dan van Europa naar Indonesië werden regelmatig nieuwe dieren
aangekocht, totdat de Gouvernementsveeartsen belast met de aankoop
waarnamen dat de kwaliteit van de Ongole in India veranderde. Het verschil
tussen de ontwikkeling van het Grativee en de PO is het aantal geïmporteerde
dieren dat werd gebruikt om een nieuw ras te fokken. Bovendien is de PO over
een groter gebied verspreid dan het Grativee.
Het Grativee ontstond in het derde decennium van de twintigste eeuw in
het district Grati op Oost-Java. Het ontstond als gevolg van de vraag naar een
melkveeras dat paste op de kleinschalige ondernemingen en aangepast was aan
de lokale omstandigheden. Dit betekent dat de hoeveelheid melk voldoende moet
zijn voor het levensonderhoud van de veehouder en dat het vee kan volstaan met
minder hoogwaardig veevoer dan geïmporteerde Europese en Australische
melkveerassen. Bij de ontwikkeling van dit ras speelde genetische erosie geen
rol.
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Na de Tweede Wereldoorlog had de overheid weinig tijd en aandacht voor de
veestapel. Tegen het einde van de jaren 60 nam door de politieke en
economische ontwikkelingen en als gevolg van de wens van de overheid
zelfvoorzienend te worden in vlees en melk de bemoeienis weer toe. Voor de
productie van melk en vlees was de PO niet geschikt; het bestaande Grativee
was wel geschikt voor de melkproductie, maar kreeg amper aandacht. Het beleid
richtte zich opnieuw op het importeren van rassen. De plannen kregen eind jaren
70 vorm. De verspreiding van de geïmporteerde rassen uit Australië en andere
delen van de wereld verliep sneller dan de ver-Ongolisering van de veestapel als
gevolg van KI. Indien deze nieuwe ontwikkelingen in de fokkerijsector zich blijven
voortzetten dan is een tweede metamorfose van de veestapel te verwachten en
de verdwijning van de PO, het Madura-, Java- en Balivee niet uit te sluiten. Met de
huidige stand van zaken behoort het zelfs tot de mogelijkheden dat de PO geheel
zal verdwijnen. Dit brengt de PO in dezelfde situatie als het Javavee ruim vijftig
jaar geleden. Indien van overheidszijde niets gedaan wordt zal de tijd uitwijzen of
een specifieke vraag, met name van lokale vleeshandelaren, naar dit type vee
voldoende zal zijn om deze rassen in de toekomst te beschermen (pers. comm.
Sutresniwati).
De buffel en de banteng
Mijns inziens bestaat er geen geldige reden dat de buffel en de banteng door de
eeuwen heen zo weinig aandacht hebben gekregen. Hoewel de banteng in
sommige bronnen naar voren kwam als een werkdier, is het gebruik ervan zeer
beperkt gebleven. De pure banteng was een lastig huisdier, maar de buffel is
daarentegen zeer gemoedelijk en vriendelijk. De buffelstapel wordt in Azië en
Europa met succes economisch en ecologisch benut.
De kennis en de culturele achtergrond van de in Europa gestudeerde
gouvernementsveeartsen bepaalden in de Koloniale Periode in belangrijke mate
wat fenotypisch werd geprefereerd, of zoals Voogd (1916:561) schreef hield één
en ander verband met de meerdere of mindere ontwikkeling van de esthetiek bij
de beoordelaar. Het is opmerkelijk dat er geen interesse voor de buffel ontstond in
de loop van de tijd. Simpele wetenswaardigheden bleven lang onbekend. De duur
van de dracht bijvoorbeeld werd pas eind negentiende eeuw onderzocht. Het
gouvernement van Nederlands-Indië had nauwelijks oog voor dit deel van de
veestapel.
De ontwikkeling van het kleinvee
Een zeer opvallende kentering in de veehouderij vond eind jaren 20 begin jaren
30 van de twintigste eeuw plaats. Terwijl de groei van de grootveestapel
stagneerde, breidde de kleinveestapel (geiten en schapen) zich razendsnel uit.
Sterker nog, de groei van de kleinveestapel overtrof de groei van de bevolking.
De kleinveestapel was het grootst in West-Java aan het begin van de twintigste
eeuw, maar tussen 1920 en 1960 werd de grootste groei op Midden-Java
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waargenomen. De geitenstapel groeide het hardst in deze periode en de
schapenstapel tussen 1960 en 2000.
De kleinveestapel kon zich uitbreiden omdat zij openstaande niches in het
landgebruik vulde. Het kleinvee is weliswaar minder groot (zowel inhoud als
hoogte), maar als gevolg van het afnemende areaal land per landbouwend
huisgezin, de toenemende problematiek rond het veevoer en de geschiktheid van
het kleinvee voor de minder gegoede en de minder mobiele huishoudens zoals
ouderen, voldeed het uitstekend. Kleinvee heeft ook nog de voordelen dat door de
verkoop van slechts één dier het mogelijk is te voorzien in dagelijkse behoeftes
zonder dat te veel geld ‘overblijft’ en dat het door het groter aantal nakomelingen
vaak zelfs beter in een kleinschalig landbouwhuishouden past.
Kleinveehouderij op Java moet gezien worden als een vorm van
specialisatie. Het kleinvee kan het inkomen van het gezin verhogen, door
aanplant van enkele bomen en struiken. Restproducten afkomstig uit de landbouw
kunnen ook als veevoer voor het kleinvee dienen. Door deze opzet is er
nauwelijks extra grond en kapitaal nodig voor het houden van het kleinvee,
waardoor het niet concurreert met de landbouw. Kleinvee concurreert niet met
grond als gevolg van het voedselpatroon, maar wel met arbeidsbehoefte.
Budisatria (pers. comm.) geeft aan dat er met gemiddeld vier tot zes geiten of
schapen bijna vier uur per dag per familie aan arbeid besteed wordt. Maar omdat
kleinvee zo weinig grond nodig heeft, is het ook voor landlozen mogelijk kleinvee
te houden. Bovendien hoeft een landloze veehouder geen tijd te besteden aan
zijn eigen land.
De bemoeienis van het gouvernement van Nederlands-Indië met de
ontwikkeling van de kleinveestapel was gering. Aangenomen mag worden dat
deze stapel door de bevolking zeer werd gewaardeerd, waardoor aanmoediging
van de zijde van de overheid nauwelijks nodig was. Dit in tegenstelling tot de
fokkerij met de Ongole die op grote schaal door het gouvernement van
Nederlands-Indië en de suikerindustrie werd opgezet, gestuurd en gestimuleerd.

MOTIEVEN VOOR HET HOUDEN VAN VEE
Een veehouder had verscheidene motieven om vee te houden, namelijk
economische, ecologische en culturele. Iedere veehouder bepaalde zelf de
afweging van elk motief. Ook niet-economische motieven hebben namelijk een
economische component, die echter niet in geld uit te drukken hoeft te zijn. De
economische kant van maatschappelijke verschijnselen hoeft niet te worden
beperkt tot een financiële calculatie (Heertje 2002:9). De koloniale overheid
streefde weliswaar vooral economische doelstellingen na, maar in de twintigste
eeuw werd het de overheid duidelijk dat de veehouder ook zijn eigen
doelstellingen nastreefde, waar de overheid weinig invloed op kon uitoefenen. Dit
betekent echter niet dat de agrarische huishoudens als economisch irrationele of
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passieve slachtoffers in het proces van economische veranderingen beschouwd
moeten worden (Van der Eng 1996:248).
De culturele waarde van het vee is sinds 1850 erg veranderd. Het verloor een
groot deel van zijn waarde als statussymbool, werd steeds meer een ‘algemeen
goed’ en zelfs de huidige landlozen zijn in staat vee te houden. Toch is de
culturele waarde voor de veehouder nog belangrijk, omdat hij zich op die manier
in de gemeenschap kan onderscheiden. Een goed voorbeeld zijn de kerapanraces op Madura. Een ander voorbeeld is het melk- en vleesvee. Deze rassen zijn
nog niet voor iedereen bereikbaar, waardoor dit vee een speciale status aan de
eigenaar verleent.
Wenste het grootste deel van de Javaanse bevolking 150 jaar geleden
het bezit van vee, tegenwoordig groeit het aantal huishoudens woonachtig op het
platteland, dat geen vee wil. Dit zijn mensen die het voornaamste deel van hun
inkomen buiten het dorp vinden. Deze groep onderscheidt zich van de rest door
het besef van het leven buiten het dorp. Deze groep ‘forensen’ ziet status in het
bezit van artikelen als een koelkast, een tv, een stereo en de grootte en
‘architectuur’ van hun huis. Zij zien grond als een belangrijker goed dan vee,
omdat dat de mogelijkheid biedt op de oude dag op het platteland te wonen.
Sinds de jaren 90 dient het vee niet zo dikwijls meer als spaarpot waarmee grote
uitgaven kunnen worden bekostigd, zoals het bouwen van een huis. De
constructieprijzen zijn in verhouding tot de waarde van het vee zo gestegen dat
het onmogelijk is om grote aanschaffen door middel van de verkoop van vee te
bekostigen. Doordat de waarde van het vee minder scherp steeg dan bijvoorbeeld
die van de constructiematerialen of land, daalde het veebezit in aanzien. Tevens
wordt de spaarpotfunctie van het vee langzaam overgenomen door instanties als
banken, die worden gezien – afhankelijk van de economische ontwikkelingen op
Java – als een veiligere manier om geld te bewaren.
Op dit moment wordt land beschouwd als een betere spaarpot dan het
vee of de bank. De waarde van land is zeer waardevast en stijgt sneller dan de
waarde van vee. Op Java neemt de druk op het land door de nog steeds
groeiende bevolking alleen maar verder toe. Het feit dat veel huishoudens de
beschikking over land willen hebben, toont de bezorgdheid van de bevolking aan
over de toenemende druk op het land. Op Java is het voor de bevolking door de
zeer minimale sociale voorzieningen noodzakelijk zelf in de oude dag te voorzien.
Land geeft deze mogelijkheden, de potentie van het vee is beperkter. Vee heeft
wel een zeer belangrijke rol bij de verdeling van een erfenis. Omdat het land zo
versnipperd is, kan niet ieder familielid worden voorzien van voldoende grond.
Daarom wordt vee gebruikt om de erfenis te kunnen verdelen.
De ‘spaarpot’-functie van het vee moet niet verward worden met de
uitgaven nodig voor de dagelijkse voorzieningen. Het is problematisch om de
kleinere maar geregelde uitgaven, zoals het bekostigen van de scholing van de
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kinderen, met behulp van grootvee te financieren. Dit vraagt namelijk om
regelmatige inkomsten, wat lastig te bereiken is met het houden van grootvee. De
melkveehouder ontvangt de meest regelmatige geldstroom.
Naast de culturele waarde van het vee en het vee als spaarpot was het gebruik
van vee in de negentiende eeuw als ploeg- en transportdier belangrijk. Het
gebruik van trekvee voor de transportsector werd al getoond aan de hand van de
suikerindustrie. Sinds het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw, veranderde het gebruik van trekvee. Het Decauvillespoor en het
gebruik van vrachtwagens veranderde de functie van het vee. Dankzij het spoor
kon ook kleiner vee ingezet worden voor de transportdiensten en dankzij de
vrachtwagen werden de afstanden voor het trekvee minder groot.
De afgelopen 150 jaar vonden veranderingen in het ploegen plaats. Eén
van de belangrijkste ontwikkelingen was, dat de natte velden in de tweede helft
van de negentiende eeuw minder diep geploegd hoefden te worden omdat ze
minder diep onder water gezet werden, waardoor het werk lichter werd. Stonden
in de negentiende eeuw de grootste en zwaarste dieren voor de ploeg, eind
twintigste eeuw stonden deze dieren op stal. Tegenwoordig werkt men liever met
koeien voor de ploeg omdat zij handelbaarder zijn dan ossen en stieren. De
stieren staan op stal en worden vetgemest omdat zij sneller groeien dan koeien
waardoor kapitaal sneller accumuleert.
Het ploegwerk werd nog verder verminderd door de komst van de
tweewiel aangedreven tractor in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze
handtractor wordt steeds meer gebruikt en vervangt het ploegvee. Het is zeer
persoonsgebonden of de velden met de tractor of met vee geploegd worden. De
tractor wordt voornamelijk in het laagland gebruikt en nog maar weinig in de
bergen. Steile berghellingen maken het gebruik van de tractor lastig.
Doordat het gebruik van vee verschoof, ontstond er ruimte voor nieuwe
doeleinden. De productie van dierlijke eiwitten nam toe doordat meer melk- en
vleesvee werd aangehouden. Dat het aantal stuks grootvee ook na de tijd van de
PKI niet meer steeg (de stagnering van de groei van de veestapel in absolute
aantallen was al begonnen in de jaren 30), is daarom minder verwonderlijk. Het
ploegen en de transportsector werden deels geautomatiseerd, waardoor minder
vee nodig was. Daarentegen steeg het percentage vlees- en melkvee. Blijkbaar
hieven deze ontwikkelingen elkaar gedeeltelijk op. Omdat het melk- en vleesvee
voornamelijk uit rundvee bestaat, steeg deze stapel terwijl de buffelstapel verder
afnam. Op Oost-Java steeg het aantal runderen gestaag sinds 1850, terwijl de
buffelstapel sinds 1890 afnam. Daarnaast wist het kleinvee een belangrijk
aandeel op de vleesmarkt te veroveren, deze stapel steeg voornamelijk in
Midden-Java. Het voordeel van kleinvee ten opzichte van grootvee is dat de
slacht van kleinvee beter past bij de huidige tijdsomstandigheden. Alleen op
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speciale feestdagen worden veel dieren geslacht, en dus veel vlees ineens
geconsumeerd.
In de jaren 80 van de twintigste eeuw nam de melk- en de vleesveestapel toe en
de bijdrage aan de landbouwsector af. Kleine velden konden met de hand worden
bewerkt, de velden in het laagland werden veelal bewerkt met de tweewiel
aangedreven tractor, kunstmest kon op de markt worden gekocht en het transport
was inmiddels vrijwel geheel gemotoriseerd. Specialisatie werd nu mogelijk omdat
vee niet langer een vereiste was voor het voortbestaan van het landbouwbedrijf.
Specialisatie sloot aan bij een toenemende inkrimping van het areaal
landbouwgrond per huishouden.
De producten vlees en melk leverden de veehouder voldoende op om het
telen van veevoer rendabel te maken. De productie van melk levert een
gemiddeld huishouden een inkomen groot genoeg voor het dagelijkse
levensonderhoud. Uit mijn veldwerkonderzoek bleek dat twee melkkoeien
voorzagen in het levensonderhoud van een gezin bestaande uit twee
volwassenen en twee kinderen. De productie van vlees daarentegen levert geen
geregeld inkomen, maar indien het dier een (kruising van) een geïmporteerd ras
is, dan kan de opbrengst bij verkoop tot wel zes maal zo hoog oplopen als bij de
verkoop van een PO.

DE VEEHOUDERIJ IN RELATIE TOT ZIJN OMGEVING
Vee is op veel manieren verbonden met zijn ‘natuurlijke’ omgeving. Vee is
afhankelijk van zijn omgeving voor bijvoorbeeld veevoer, vee wordt besmet met
ziektes die voorkomen in zijn omgeving en de verspreiding van vee wordt beperkt
door ecologische mogelijkheden.
De verdwijning van bossen en het ontstaan dan wel aanwezig zijn van
graslanden in relatie tot landbouwhuisdieren is in een groot aantal onderzoeken
onderwerp van discussie, waarbij vaak de vraag wordt gesteld wat de rol van het
vee in de ontbossing van Java is geweest. Op Java werden de savanneachtige
gebieden in stand gehouden door een wisselwerking tussen landbouwhuisdieren
en grote grazers als neushoorn, banteng en hert en soms ook door vuur wel of
niet aangestoken door de mens. Tevens is de regenval een belangrijke factor
voor het bestaan van savanneachtige gebieden. Het is nagenoeg onbekend dat
natuurlijke open vlaktes als gevolg van klimatologische omstandigheden – en dus
niet als gevolg van overbegrazing - vooral op Oost-Java te vinden waren.
Desalniettemin drukte de groeiende veestapel steeds zwaarder op de
verjonging van de bossen. Vee werd vaak het bos in gejaagd, op zoek naar
veevoer. Niet voor niets werd een wet uitgevaardigd waarin het werd verboden
vee nog in de bossen te laten grazen. Dat vee op grote schaal een oorzaak van
ontbossing was kon niet worden aangetoond, maar evenmin kon ik bewijzen dat
dat niet het geval was. Wel is het zo dat in de minder vitale plekken in het bos,
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bijvoorbeeld door vertrapping van jonge opslag door het vee, bosbranden kunnen
ontstaan. De bescherming van de wildhoutbossen is van belang voor de
waterhuishouding en het behoud van de gronden in de lager gelegen gebieden.
Niet alleen de bossen, de weidevelden en gebieden langs de rivier en de weg
leverden het vee voer, maar ook de landbouw. Aan het begin van de negentiende
eeuw was het grootste deel van de veestapel niet afhankelijk van producten uit de
landbouwsector. Slechts in die gebieden waar de landbouw over een uitgestrekt
oppervlak het voornaamste grondgebruik was, stond het vee in relatie met de
landbouwgewassen.
De wisselwerking tussen de gewassen en de landbouwhuisdieren in de
dichter bevolkte en bebouwde streken was voor het vee eerder ongunstig dan
gunstig. In deze streken was een groot deel van het jaar nauwelijks veevoer
beschikbaar. Vooral tegen het einde van de droge periode en aan het begin van
het natte seizoen was veevoer schaars. In deze voornamelijk laag gelegen
landbouwgebieden hadden de grootste verschuivingen in het veebestand plaats
en waren er periodieke verkopingen. Dit waren de gebieden waar het vee
voornamelijk als gebruiksdier werd aangehouden. Ook in de suiker-, koffie- en
theestreken werd voornamelijk gebruiksvee gehouden.
Het is belangrijk het verschil aan te merken tussen gebruiks- en fokvee. In
de streken waar vee als landbouwdier werd gebruikt en veevoer schaars was,
waren de mogelijkheden te fokken met vee beperkt. In deze gebieden vonden
fokkerij, opfok van jongvee en vetmesterij voor de slacht nauwelijks plaats en
werd het vee in de periode dat het niet nodig was voor landbouwdoeleinden naar
gebieden in de bergstreken uitbesteed. In de bergstreken kon het vee op krachten
komen en in de fokkerij worden ingezet. Tevens werd dankbaar gebruik gemaakt
van de mest.
Mest kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
bodemvruchtbaarheid, maar deze positieve bijdrage moet niet worden overschat.
Efdé (1996) berekende dat op Oost-Java voor het bemesten van bijvoorbeeld één
hectare maïsland vijf stuks grootvee nodig zijn en voor het bemesten van één
hectare suikerriet of cassave wel 16 stuks om de nutriëntenbalans te herstellen.
Gezien de huidige grootveedichtheid en het bebouwde areaal is dit niet haalbaar.
Maar, de Javaanse boer is dan ook van mening dat voor de beste
bemestingsresultaten mest gemengd moet worden met kunstmest. De prijs van
kunstmest is op Java aan grote schommelingen onderhevig en niet voor iedereen
betaalbaar. Uit de studie van Ifar (1996) bleek dat mest voor veel veehouders één
van de belangrijke redenen is om vee te houden.
Ten gevolge van de toenemende druk op het land kwam de veefokkerij in het
gedrang. Voor het fokken van vee bleven in eerste instantie de minder vruchtbare
gebieden over, maar ook deze streken werden in gebruik genomen door de
landbouw. Het fokken van vee werd voor de Javaanse veehouder steeds minder
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rendabel en daarom werd besloten de paarden- en de rundveefokkerij op
eilanden als Bali, Madura en Sumba te stimuleren.
Veefokkerij was voor de veehouder een proces waaraan het liefst zo min
mogelijk tijd werd besteed omdat het gebruik van vee belangrijker was dan
fokken. Minstens zo belangrijk is echter, dat door stalling de fokkerij een nieuwe
gedaante kreeg. De stieren en koeien moesten vanaf dat moment naar elkaar toe
worden gebracht, in plaats van vrije ontmoetingen op het veld. Dit werd als
tijdrovend ervaren. Maar hier staat – indien gewenst – de mogelijkheid tot gerichte
fokkerij tegenover. Wat het Nederlands-Indische gouvernement sinds jaar en dag
gepoogd had te stimuleren door middel van castratie en tentoonstellingen, werd
nu als gevolg van de tijdsgebonden omstandigheden een feit.
Het tweede nadeel voor de fokkerij indien het vee op stal wordt gehouden
is de beperkte ruimte die stalling met zich meebrengt. De ruimte in de stal bepaalt
hoeveel dieren gehouden kunnen worden. Het is voor een veehouder niet altijd
mogelijk zijn stal uit te breiden. Het derde nadeel is dat men over voldoende
veevoer moet kunnen beschikken. Indien de prijs betaald voor het jongvee niet al
te hoog is, is het de vraag hoeveel tijd een veehouder wilt steken in het opfokken
ervan, omdat meer tijd in het verzamelen van veevoer wordt gestoken voor de
opfok van jongvee dan in voor het vetmesten van slachtvee. Wellicht dat nu met
de komst van vleesvee dit probleem afneemt, omdat de prijs betaald voor jongvee
van een vleesras vele malen hoger ligt.
In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam de veehouderij in een zeer
lastige situatie, als gevolg van het slinkende areaal dat de landbouwer ter
beschikking stond. De veehouder moest op zijn stukje land zorgen voor veevoer
én gewassen telen voor de menselijke consumptie. Het vee en het gewas
moesten op elkaar worden afgestemd wilde de veehouderij op Java de
éénentwintigste eeuw halen. Zo bleek dat de rundveehouderij en de
rietsuikerteelt, de gebieden waar veel maïs wordt verbouwd en de streken waar
de teelt van polowijo gewoon is, uitstekend bij elkaar passen. De teelt van
vruchtbomen en koffie gaat zeer goed samen met het houden van kleinvee.
In de jaren 50 van de twintigste eeuw werd er al over Penghijauan gesproken,
maar dit moet in die periode nog maar weinig hebben voorgesteld. De aandacht
voor dit fenomeen nam in literatuur van de jaren 70 pas toe en de geïnterviewde
veehouders vermeldden het programma pas als werd gesproken over de jaren
90. Wellicht had de Groene Revolutie de Penghijauan van de Indonesische
regering nieuw leven ingeblazen, resulterend in een grote variëteit aan bomen,
struiken en leguminosen op het platteland. In de jaren 70 werd de Penghijauan
gekoppeld aan de veehouderij. Veel planten werden geïntroduceerd om de
kleinveestapel van veevoer te voorzien, maar tegelijkertijd werd ook beoogd de
bodemerosie tegen te gaan. Dit was de eerste directe verbetering van de
veevoersituatie gestimuleerd door de overheid. Het Nederlands-Indische
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gouvernement was zich allang bewust van het nijpende veevoertekort maar dat
had tot dan toe niet geleid tot concrete ontwikkelingen.
Hoewel bekend is dat de buffel van een vochtig klimaat houdt, was dit aan het
begin van de negentiende eeuw niet de enige verklaring voor het
verspreidingsgebied, zeker niet in het begin van de negentiende eeuw. Zowel
Raffels (1817) als Roorda van Eysinga (1838) constateerde dat het aantal buffels
per persoon op Oost-Java hoger was dan op West-Java. Maar in 1856 was het
aantal buffels op West- hoger dan op Oost-Java, maar op Oost-Java het aantal
buffels groter dan het aantal runderen. De gegevens van Raffels en Roorda van
Eysinga kunnen worden verklaard door de liefde van de Madurees voor vee.
Tegenwoordig is het verschil in aantal buffels tussen West- en Oost-Java klein,
maar het aantal runderen groot. Op Oost-Java is de bevolking over gegaan tot het
houden van rundvee omdat het rundvee beter past in het drogere klimaat en
geschikter is voor het houden op stal.
Het melkvee had een voorkeur voor een koeler klimaat in de bergen en de
Ongole was het best op zijn plek in de laaglanden. De buffels konden goed over
glibberige wegen in de bergen het transport verzorgen, terwijl het rund sneller was
over de weg. Tevens verschilde de veestapel gehouden in het bergachtige zuiden
van de lager gelegen gebieden in het noorden, waar ook meer buffels werden
gehouden. De geiten hebben een niche ingenomen in het agrarische bedrijf. Deze
niche was het best te vervullen in de bergen, omdat ploegen van kleine en/ of
steile velden met grootvee toch onmogelijk was.
Ook ziektes hebben bijgedragen aan de verspreiding van soorten en rassen. Het
feit dat de Ongole immuun was voor de veepest, kan een reden zijn geweest voor
de vervanging van de buffelstapel door rundvee. Ook spelen ziektes een rol bij de
keus van een ras; Maduravee is minder gevoelig voor surra dan overige rassen
waardoor sommige contractanten een voorkeur voor dit ras hadden. Onderzoek
naar dit soort uitspraken uit het verleden valt buiten de scope van dit proefschrift.

DE BIJDRAGE VAN DE BVD AAN DE ONTWIKKELING VAN JAVA
De BVD werd in 1853 opgericht, ruim 20 jaar na de invoering van het Cultuur
Stelsel, om de groeiende agrarische economie van Indonesië te ondersteunen.
De taken van de BVD waren in de negentiende eeuw gericht op het in kaart
brengen van de situatie van de veestapel, waaronder de gezondheid, de kwaliteit
en de kwantiteit. Een gebrek aan vee en dus de stimulering van kwantitatieve
fokkerij was dus niet de reden tot oprichting geweest. Hoewel het aantal
veeartsen verre van voldoende was, de onderlinge communicatie en de
communicatie met de veehouders problematisch en een optimale werking door de
infrastructurele omstandigheden onmogelijk, heeft de BVD in betrekkelijk korte tijd
belangrijk werk verricht.
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De bestudering van veeziektes leidend tot kennistoename was één van
de belangrijkste taken van de BVD. Kennis omtrent de oorzaken en de
verspreiding van ziektes draagt bij aan de bescherming van de veestapel tegen
ernstige ziekte-uitbraken. De kennis over veeziektes nam langzaam toe. Als er
een veeziekte was uitgebroken, kwam de veearts vaak te laat waardoor het lastig
was informatie te verzamelen en kennis te vergaren. Ook werden veel uitbraken
van ziektes door de veehouder niet doorgegeven; hij zag zijn zorgvuldig
opgebouwde kapitaal al verloren gaan indien een veearts werd opgeroepen. De
genomen maatregelen leken namelijk niet het belang van de veehouders te
ondersteunen, waardoor de samenwerking tussen de veehouders en de
veterinaire dienste moeizaam verliep. De indruk van deskundigheid die de veearts
op de veehouder maakte, kan niet al te groot zijn geweest, zeker niet in de tijd dat
veeziektes nog lastig uit elkaar gehouden konden worden.
Kennis over veeziektes leidden tot het opstellen van een beleid. Omdat er
bij de oprichting van de BVD nog maar zeer weinig bekend was, werden wetten
uit Nederland in Nederlands-Indië overgenomen. Dit had niet altijd een gunstige
uitwerking omdat de (natuurlijke) omstandigheden en de manier van
bedrijfsvoering sterk verschilden van die in Nederland. Hoewel ik van mening ben
dat de BVD ten tijde van de uitbraak van de veepest in 1878 haar steentje heeft
bijgedragen aan de verspreiding ervan, moet toch ook opgemerkt worden dat de
veepest de grens naar Midden-Java nooit is overgestoken.
Omdat de veeartsen in Europa waren opgeleid, moest de BVD kennis
opdoen door lering uit de praktijk, waardoor ziektebeheersing niet altijd even
vlekkeloos verliep. Toch is de BVD in staat geweest effect te sorteren naar de
wensen van de industrie, en dus de economie. Voorbeelden daarvan zijn de
transformatie van het Javavee naar de Peranakan Ongole, de pogingen om de
paardenstapel te verbeteren - die weliswaar uiteindelijk hebben geleid tot de
verdwijning van bepaalde types - en nu de stijgende vraag naar vlees, waartoe op
Java begin jaren 80 twee KI-stations zijn opgericht.
De BVD is bij een juiste inzet van de arbeid en de juiste maatregelen een
machtig orgaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ver-Ongolisering van de veestapel
van Java. De invloed van de BVD helpt zowel de overheid de economische en de
ecologische doelstellingen te bereiken als de levensstandaard van zowel de
consument als de veehouder te verbeteren.

EEN DUURZAME TOEKOMST
In de hedendaagse discussies over agrarische systemen is duurzaamheid een
onderwerp dat veel aandacht vraagt. Duurzame landbouw is ecologisch gezond,
economisch uitvoerbaar en sociaal verantwoord. Duurzame landbouw wordt
nagestreefd uit bezorgdheid over de huidige activiteiten in de landbouwsector, die
wellicht in de toekomst ongewenste (neven)effecten tot gevolg kunnen hebben
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(Brundtland 1987). In Indonesië in de agrarische sector wordt voortdurend
gezocht naar een natuurlijk duurzaam evenwicht tussen flora en fauna.
Economische duurzaamheid
Economische duurzaamheid betekent dat de productie in de veehouderijsector
gericht moet zijn op zowel de consument als op de veehouders. De consument
neemt de producten af die de veehouder produceert. De consument vraagt om
melk en vlees, de veehouder wil melk en vlees produceren maar ook rekening
houden met de overige doelstellingen die hij nastreeft. Aangezien de
landbouwoppervlakken zo klein zijn geworden is specialisatie een oplossing voor
de boer. Uit de ontwikkelingen van de laatste jaren is duidelijk geworden dat het
veebezit om praktische redenen in aanzien is afgenomen. Een zeer belangrijke
oorzaak is het feit dat de veeprijzen geen gelijke tred hebben gehouden met de
prijzen van andere levensbehoeftes. Specialisatie kan hierin verbetering brengen.
Het grootvee levert zowel een bijdrage aan de melk- als aan de vleesvoorziening,
terwijl het kleinvee voornamelijk wordt gehouden voor de vleesproductie. De
voordelen van het kleinvee ten opzichte van het grootvee werden hierboven al
uiteen gezet. De schapen- en geitenstapel van Java is van onschatbare waarde
omdat de dieren zich uitermate goed hebben weten aan te passen aan de
omgeving en over een goede vruchtbaarheid beschikken. Omdat het kleinvee van
oudsher al voor de productie van vlees werd gehouden, is een min of meer
gespecialiseerde kleinveestapel ontwikkeld. De overheid zal er voor moeten
zorgen dat deze stapel niet bloot wordt gesteld aan grootscheepse kruisingen met
geïmporteerde rassen.
De grootveestapel daarentegen wordt al volop gekruist. Dit is het gevolg
van het feit dat de veestapel door de eeuwen heen voor de verschillende
groeperingen (suikerindustrie, het leger, de consument en de landbouw) inzetbaar
moest zijn. Doordat het beleid van het Nederlands-Indische gouvernement sterk
beïnvloed werd door economische overwegingen werd geen rekening gehouden
met de verschillende groeperingen die gebruik maakten van de grootveestapel.
Dit leidde tot een zeer uniforme veestapel, die redelijk over de mogelijkheden
beschikte om aan de wensen van alle vier de groeperingen te voldoen, maar die
daardoor in geen enkele eigenschap (trekkracht, vleesproductie, smaak van het
vlees, melkproductie, etc.) uitblonk. Nu blijkt dat deze veestapel niet kan voldoen
aan nieuwe economische ontwikkelingen in de maatschappij. Het is aan de
overheid om in de toekomst rekening te houden met de mogelijke economische,
sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen (die overigens grotendeels
vastgelegd zullen zijn in politieke richtlijnen) die kunnen leiden tot een vraag naar
bepaalde eigenschappen van het grootvee.
Om niet in dezelfde fout te vervallen als de Koloniale overheid, moet de
Indonesische overheid erop toezien dat de veefokkers onderscheid weten te
maken tussen de rassen en de bijbehorende gebruiksdoelen. Door een grotere
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variëteit kan de overheid sneller inspringen op veranderingen in de economie. Nu
bijvoorbeeld de vraag naar vlees steeds maar toeneemt, was een
productiestijging goed te bereiken met behulp van de aanwezige vleesveestapel,
zoals het Bali- en Maduravee. Deze rassen zijn aangepast aan de lokale
omstandigheden en leveren kwalitatief goed vlees dat door sommige groepen uit
de samenleving zelfs wordt geprefereerd. Communicatie, voorlichting en
samenwerking tussen de verschillende instanties zoals de universiteiten, de
Dinas Peternakan en de KI-instituten zullen hierin zeer belangrijk zijn.
In het verleden werd onderzoek, hoofdzakelijk kruisingsproeven,
voornamelijk op West-Java verricht. Omdat de natuurlijke omstandigheden op
Java van west naar oost sterk verschillen is het beter om de experimenten in het
gebied uit te voeren waar het vee uiteindelijk gebruikt zal worden. Omdat proeven
met grootvee duurder zijn en meer tijd in beslag nemen dan met kleinvee, kunnen
de proeven met het grootvee op bedrijfsniveau in samenwerking met de
veehouders worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de boeren in het onderzoek
worden betrokken en dat hun bevindingen een belangrijke rol zullen spelen. Tot
nu toe is weinig gebruik gemaakt van de kennis van de veehouder.
Ecologische duurzaamheid
De huidige landbouwactiviteiten in Europa hebben in de laatste decennia geleid
tot uitbraken van de gekkekoeienziekte, mond- en klauwzeer (MKZ) en de vogelen varkenspest. In 2003 brak in Azië de vogelpest uit in de landen Cambodja,
China, Indonesië, Japan, Laos, Zuid Korea, Thailand, Maleisië en Vietnam. In
Vietnam, Indonesië, Cambodja en Thailand werden bovendien gevallen van
vogelpest bij de mens vastgesteld, waaraan tot nu toe tientallen mensen zijn
overleden. Tevens was het aantal gestorven en afgemaakte vogels enorm. Dit
had niet alleen grote economische schade tot gevolg, maar berokkende de grote
en de kleine commerciële en niet-commerciële landbouwende huishoudens ook
grote emotionele schade. Gegeven het feit dat 60% van de menselijke
pathogenen die de laatste 20 jaar verschenen, afkomstig zijn van andere
diersoorten dan de mens, is de wijze van veehouderij één van de sleutels naar
controle over ziektes van de mens.
Sinds ongeveer twee decennia wordt steeds meer aandacht besteed aan
etno-veterinaire wetenschap. Dit is de traditionele kennis van de veehouders om
hun vee gezond te houden. Deze vorm van wetenschap kan de moderne
wetenschap aanvullen en omgekeerd. In het verleden hebben enkele auteurs,
onder andere Mayer (1898) en Raden Mas Tjondro Koesoemo (1896), zich hier al
mee bezig gehouden.
Met het oog op de bestrijding van veeziektes in de toekomst is het behoud van de
genetische variatie van grote waarde, aangezien uit dit proefschrift blijkt dat veel
rassen gedeeltelijk resistentie of zelfs immuun zijn voor bepaalde ziektes. Indien
dieren resistentie of immuniteit bezitten tegen een bepaalde ziekte, betekent het
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dat deze ook niet op de mens kan worden overgedragen. Daarom is een
inventarisatie van de veerassen van Indonesië nodig om uit te zoeken welke er
eigenlijk zijn en wat hun resistentie tegen ziektes is. Hoewel Indonesië al sinds
februari 2002 bij DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information and
communication System) is aangesloten, lijkt er nog vrij weinig te zijn ondernomen
om de vee-rassen van Indonesië te inventariseren. In dit onderzoek werd met een
deel van het werk begonnen.
Iedere week verdwijnen er gemiddeld één tot twee rassen van de ongeveer 6.000
zoogdieren en gevogelte die door de mens als (landbouw)huisdieren worden
gebruikt. Het is des te alarmerender dat van veel rassen de potentie nog niet werd
onderzocht. Enkele van de rassen die het risico lopen uit te sterven hebben
unieke eigenschappen, die het mogelijk maken om te overleven onder bepaalde
condities, waar bijvoorbeeld de moderne industriële rassen ten onder zouden
gaan.
Op Java kampt men met een gebrek aan dierlijke genetische variatie. Een
grote variatie aan rassen, ieder met specifieke kenmerken, leidt tot een systeem
waarin de rassen kunnen voldoen aan de vraag van de verschillende
groeperingen die gebruik maken van de veestapel. Een grotere variëteit betekent
dat niet steeds de hele veestapel getransformeerd hoeft te worden als de vraag
van één van de groeperingen verandert.
Op Java zijn alle in dit boek beschreven rundveerassen nog aanwezig,
maar het is van groot belang dat het Javavee een beschermde status krijgt. Het is
nog maar in zulke kleine aantallen aanwezig, geschat wordt enkele honderden,
dat het met uitsterven wordt bedreigd. De enige uitzondering hierop vormt de
banteng die reeds een beschermde status heeft.
Het veldwerk is een goed voorbeeld hoe bodemerosie op Oost-Java tot stand kon
komen. De dorpen Sumberkerto en Tawangagung waren voor de Tweede
Wereldoorlog koffieplantage, maar de verschillen die ontstonden na de Tweede
Wereldoorlog zijn enorm groot. Omdat in Sumberkerto het areaal gekapte
koffieplantage groter was dan bewerkt kon worden, had erosie als gevolg van
wind en regen een grote invloed. In Tawangagung kapte de bevolking alleen dat
stuk dat ook daadwerkelijk bewerkt kon worden met de aanwezige mankracht en
nodig was voor het levensonderhoud.
In 1968 bereikte het Penghijauan-programma Tawangagung. Het
programma sloot zeer goed aan bij het dorp en was de juiste stimulans om de
veehouders aan te zetten geiten te houden. Het bleek dat geiten en bomen een
goede oplossing zijn om een optimale opbrengst van de velden te halen en de
erosie van de steile hellingen tegen te gaan. Omdat de geitenmest geschikt is
voor de koffiestruik neemt de aanplant van koffiestruiken toe. In Sumberkerto
ontstonden rond de jaren 70 restricties met betrekking tot de keuze voor een
diersoort omdat het veevoeraanbod beperkt werd. Dit was het resultaat van
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bodemerosie, de toename van de bevolkingsdichtheid met als gevolg een
krimping van het landbouwareaal en de toegenomen noodzaak mest aan het land
toe te voegen. Het veevoeraanbod van geiten nam hierdoor af en toen ook
suikerriet in steeds grotere mate werd aangeplant, sloot grootvee beter bij de
omgeving aan. Dit voorbeeld geeft aan hoe plaatsgebonden de oplossingen tegen
bodemerosie moeten zijn om een goed resultaat te bereiken.
De toenemende druk op het land, waarvan niet kan worden verwacht dat
deze in de nabije toekomst afneemt, vraagt om specialisatie van de agrarische
sector. De druk zal verder toenemen door de nog steeds groeiende bevolking en
een toenemend percentage stadsbewoners, waardoor de vraag naar agrarische
producten eveneens toeneemt. Specialisatie in Indonesië vraagt discussie over
de inrichting ervan. Het simpelweg verspreiden van rassen middels KI om
tegemoet te komen aan de vraag naar dierlijke eiwitten is geen duurzame
oplossing. De landbouw zal nauwer met de veeteelt geïntegreerd moeten worden
om milieuproblemen te voorkomen zoals die zich in Europa hebben voorgedaan,
bijvoorbeeld uitputting en erosie van de bodem. Wellicht is het mogelijk om alle
kleine landbouwbedrijfjes onderling te zien als een groot systeem waarbinnen de
nutriënten moeten circuleren. Samenwerking op bedrijfsniveau vraagt organisatie
van de overheid en communicatie met de agrarische gemeenschap.
Sociale duurzaamheid
De Javaanse veehouder heeft een grote interesse voor culturele gebeurtenissen.
Uit de geschiedenis is gebleken dat een culturele activiteit een zeer efficiënte
manier is om nieuwe ideeën met succes onder de aandacht van de veehouders te
brengen. Voorbeelden zijn het herdersfeest, de kerapan-races, de stieren- en
rammengevechten en de koeienshows. Dit soort culturele evenementen zou
nieuw leven ingeblazen kunnen worden, waarbij extra aandacht nodig is voor
voorlichting, betrokkenheid en samenwerking tussen universiteiten, overheid en
de veehouders.
Bij de culturele gebeurtenissen is naast de karakteristieke
raseigenschappen ook de esthetische waarde van het vee belangrijk. Voogd
(1916:561) omschreef dit als de ‘ontwikkeling van de esthetiek bij de beoordelaar’.
Door bijvoorbeeld het Maduravee te kruisen met geïmporteerde vleesrassen
veranderen de exterieurkenmerken die voor de deelnemers aan de kerapan-races
van groot esthetisch belang zijn. Het Maduravee is decennia lang zo gericht
gefokt, dat niet alleen vanuit een esthetische waarde de races interessant zijn,
maar ook het spektakel verbonden aan de races door de snelheid van de stieren.
In Europa is verbreding van de functies van de veestapel waar te nemen.
Vee dat gehouden wordt in natuurparken en reservaten heeft ook een toeristische
waarde gekregen; net als de bijzondere rassen die terug te vinden zijn in een
enkel weiland van een hobbyist, zoals bijvoorbeeld de Lakenvelder of de
Blaarkop. Deze ‘status’ kent nog geen enkel ras op Java. Daarnaast zijn er in
Nederland bijvoorbeeld boerderijen waarop het proces van kaasbereiding vanaf
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het melken van de koe tot aan de rijping van de kaas middels een excursie wordt
uitgelegd. Een ander voorbeeld zijn de zorgboerderijen, die bijvoorbeeld opvang
bieden aan mensen met een verstandelijke handicap. Uiteraard zijn niet al deze
vormen van verbreding toepasbaar op Java maar er zijn genoeg andere
mogelijkheden te bedenken.
Voorlichting en samenwerking tussen de verschillende belangengroepen
verbonden aan de veestapel zijn verschillende manieren om met elkaar in contact
te komen. Tot nu toe werd nauwelijks aandacht besteed aan onderlinge
samenwerking tussen de groepen of werden groepen in het geheel niet benaderd.
In de koloniale periode was dit lastig omdat de overheid verticaal georganiseerd
was, waardoor communicatie tussen de verschillende afdelingen van de overheid
lastig verliep, zoals bijvoorbeeld tussen landbouw en veehouderij.
Er zijn echter ook verschillende manieren waarop de belangengroepen
met elkaar in contact kunnen komen voor voorlichting, samenwerking en het
kenbaar maken van wensen. De belantik (veehandelaar) is een belangrijke
schakel tussen de consument en de veehouder; hij beschikt over veel informatie
waar nog zelden gebruik van wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld de informatie dat
het vlees van het Javavee rond Malang als ‘delicatesse’ gezien wordt. Andere
belangrijke contactpunten zijn de slachterijen, de inseminatoren en de
marktverkopers. Wellicht is hier een taak voor de Fakultas Peternakan
weggelegd, die een belangrijke rol kan vervullen bij het verkleinen van de
afstanden tussen de belangengroepen waardoor efficiënter gebruik kan worden
gemaakt van de beschikbare kennis. Ook de Dinas Peternakan wordt verre van
optimaal benut, zowel de kloof naar de overheid, als naar de universiteit en de
boeren is zeer groot. De Dinas Peternakan is zo klein dat de meeste veehouders
nog nooit iemand van deze dienst hebben gezien, terwijl vanuit de universiteiten
ook nog relatief weinig veldwerk wordt ondernomen waarin de vragen van de boer
beantwoord worden of aan de wensen van de veehouder tegemoet wordt
gekomen. Niet alleen de veehouder moet worden voorgelicht, maar ook moet de
overheid zich openstellen voor de wensen van de veehouder.
En toen
De ontwikkeling van de rundveestapel geleid door de wensen van de vier
groeperingen, resulteerde in een grotere variëteit van de rundveestapel maar in
een afname in de variëteit van de paardenstapel. Helaas is van de paardenstapel
van 150 jaar geleden vrijwel niets meer over. Op Java bestaan veerassen met
verschillende gebruiksdoelen, het grootste deel is de PO, slechts een klein
percentage bestaat uit de overige rassen. Niet alleen deze rassen maar evenzeer
de PO als gevolg van nieuwe importen, lopen een aanzienlijk risico te verdwijnen.
Omdat ieder ras specifieke eigenschappen bezit - waarvan zelfs de meeste nog
niet wetenschappelijk werden onderzocht - waar mogelijk in de toekomst nog
gebruik van gemaakt kan worden met het oog op een economisch, ecologisch en
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sociaal duurzame veehouderij, is het belangrijk om de rassen te beschermen. Uit
de geschiedenis is gebleken dat een uniforme veestapel niet kan voldoen aan de
wensen van alle groeperingen die er gebruik van maken. Om snel te kunnen
inspringen op ecologische en economische veranderingen is het behoud van de
rassen essentieel. Dit kan onder andere worden bereikt door gebruik te maken
van de interesse van de veehouder voor culturele gebeurtenissen en activiteiten.
Uit de geschiedenis blijkt bovendien dat het beleid een grote invloed heeft
op de ontwikkeling van de veestapel. Helaas was deze in de negentiende eeuw
vooral gericht op het directe belang voor de economie en minder op de lange
termijn en de wijze van gebruik door de veehouder. Hierdoor kreeg de rundveeen de paardenstapel van de landbouwer pas aandacht van de overheid toen deze
voor de industrie als gevolg van technologische ontwikkelingen minder
interessant begon te worden. Een te eenzijdige en op de korte termijn gericht
beleid leidt tot verdwijning van veerassen, die voor minstens één van de
groeperingen belangrijk zijn. Het huidige beleid gericht op de productie van melk
en vlees waarvoor nieuwe rassen werden geïmporteerd, is niet voor alle
veehouders geschikt maar wordt toch onder alle veehouders middels KI
verspreid. Ook de transportsector is niet gebaat bij een vleesstier voor de kar. Het
beleid in de toekomst moet daarom per groepering voor de lange termijn worden
opgezet.
Doelen moeten samen met de verschillende groeperingen worden
vastgesteld en uitgevoerd. Dit houdt in dat alle groeperingen in de discussie
moeten worden betrokken en gehoord. Het is voor de toekomst zeer belangrijk
dat de overheid zich ook richt op de belangen van de grootste groep gebruikers,
de veehouders en –fokkers zelf. Specialisering, zoals die nu op Java plaatsvindt,
wordt nauwelijks in duurzame banen geleid.
Veevoer- en de ziekteproblemen nemen toe in een dichtbevolkt gebied.
Op Java groeide in de negentiende eeuw zowel de bevolking als de veestapel
snel. Aangezien dierziektes soms een hoge tol eisen (zoals bijvoorbeeld de
veepest in 1878) kan de veterinaire dienst een belangrijke rol spelen bij de
beperking van de (economische en emotionele) kosten. De afgelopen 150 jaar
werden ziektes steeds beter onder controle gehouden en vanaf de jaren 50 van
de twintigste eeuw ook preventief bestreden. In de toekomst kan bij de bestrijding
van ziektes meer gebruik worden gemaakt van de kennis bij de veehouder, beter
bekend onder de term etno-veterianire wetenschap. Door te voorkomen dat de
vleesproductie van een bepaald ras zich te sterk concentreert in een bepaald
gebied kan in het geval van uitbraken van besmettelijke ziektes met een lage
mortaliteit maar met grote economische gevolgen worden voorkomen dat alle
veehouders de dupe worden. Ook hierin kan etno-veterinaire wetenschap een rol
spelen door veerassen aan te houden die resistentie ofwel immuniteit bezitten
tegen bepaalde ziektes.
Het veevoervraagstuk vereist in de toekomst nog meer aandacht dan het
tot nu toe heeft gekregen. Men verwacht dat de specialisering en intensivering
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zich verder zullen ontwikkelen en dat veehouders steeds vaker landloos zullen
zijn. Het veevoervraagstuk zal dus alleen maar groter worden. Wellicht biedt een
uitgebreider veevoerproducerende industrie en een verdergaande intergratie van
de landbouw en de veehouderij oplossingen.
Door de landbouwhuisdieren de erkenning te geven die zij verdient is het mogelijk
de ontwikkeling van de veehouderij in een breder kader te plaatsen: namelijk
duurzaamheid. Het is belangrijk in gedachten te houden dat ook de nieteconomische motieven een economische component hebben. De economische
kant van maatschappelijke verschijnselen hoeven niet te worden beperkt tot een
financiële calculatie. Indonesië heeft nog de mogelijkheid hier op voorhand op in
te springen.
De elkaar snel opvolgende economische en technologische
ontwikkelingen leidden tot minstens even snelle veranderingen in de
landbouwsector. Het is niet te verwachten dat deze processen tot stilstand
komen. Daarom is de koe met de gouden hoorns een utopie.
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SAMENVATTING
Sinds 1830 steeg in Indië de agrarische productie van exportgewassen als thee,
koffie en suiker sterk als gevolg van de invoering van het Cultuur Stelsel. Mede
dankzij de veestapel werd het mogelijk om de agrarische productie te verhogen
en te intensiveren. De geschiedenis van de veestapel en de significante bijdrage
ervan aan de ontwikkelingen in de landbouwsector hebben tot nu toe echter niet
de aandacht gekregen die zij verdienen.
In dit proefschrift wordt de geschiedenis van de veehouderij op Java
vanaf 1850 tot 2000 beschreven, waartoe gebruik werd gemaakt van de
disciplines geschiedenis, antropologie en dierwetenschappen. De belangrijkste
vragen zijn: wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen in de
Javaanse veehouderij en kan de geschiedenis van de veehouderij een bijdrage
leveren aan het vinden van antwoorden op contemporaine vraagstukken in de
Javaanse veehouderij. Bijvoorbeeld hoe een veehouderij tot stand te brengen, die
groeit maar ook duurzaam is, dus die zowel economisch, ecologisch als sociaal
verantwoord is.
In dit boek wordt Java onderzocht omdat de bevolking van Java sinds het
midden van de negentiende eeuw explosief is gegroeid. Dit resulteerde in een
toenemende druk op het beschikbare landbouwareaal, waardoor veranderingen in
de agrarische bedrijfssystemen noodzakelijk op moesten treden. Bovendien is
Java een goed gedocumenteerd eiland, waardoor historisch onderzoek wordt
vergemakkelijkt.
Dit onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie verwezenlijkt in de
periode 1999-2003 en één jaar veldwerkonderzoek verdeeld over twee perioden
in de jaren 2000 tot en met 2002 in drie dorpen op Oost-Java. Het veldwerk
verhoogt het inzicht in de literatuur en vult haar aan. De tekortkomingen van de
literatuur liggen besloten in het feit dat zij voornamelijk de zienswijze van de
veeartsen en de beleidsmakers weergeeft. De meerwaarde van het veldwerk is
dat het de ideeën, de percepties en de visies van de boeren op de ontwikkeling
van rurale gebieden en hun eigen huishouden weergeeft. Deze informatie is niet
in de literatuur terug te vinden.
Het veegebruik was en is onderhevig aan verandering. De landbouwhuisdieren
werden in de loop van de geschiedenis voor veel karretjes gespannen en
vertoonden daarin de nodige flexibiliteit. Het vee kon zich aanpassen, of werd
aangepast aan de wensen van groeperingen die belang hadden bij het gebruik
van de veestapel. In dit boek worden vier groeperingen onderscheiden die in
grote mate gebruik maken (maakten) van de veestapel, namelijk het leger, de
(suiker)industrie, de landbouw en de consument. Door de flexibele inzetbaarheid
van vee waren de ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder in de
landbouw mogelijk.
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Door de invoering van het Cultuur Stelsel werd het belang van een
gezonde en bloeiende veestapel groter. De groeiende Indonesische economie
werd ondersteund door een eveneens groeiende veestapel. Het belang van het
grootvee in de landbouwsector werd bevestigd door de oprichting van de
Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst (BVD) in 1853. Hoewel het aantal
veeartsen verre van voldoende was, de communicatie problematisch verliep en
bovendien een optimale werking van de BVD door de infrastructurele
omstandigheden onmogelijk was, heeft de BVD in betrekkelijk korte tijd belangrijk
werk verricht. De taken van de BVD waren in de negentiende eeuw gericht op het
in kaart brengen van de situatie van de veestapel, waaronder de gezondheid, de
kwaliteit en de kwantiteit.
De BVD schatte de lokale situatie wel eens verkeerd in, waardoor het
werk en de werkomstandigheden nauwelijks met Nederland overeenkwamen.
Eén groot onderscheid waren de natuurlijke verschillen tussen Nederland en
Indië, waaronder het klimaat en het veevoeraanbod. Ook het overnemen van de
Nederlandse wetten zonder kritische beschouwingen kond lijden tot problemen en
schade, zoals bijvoorbeeld bij de uitbraak van de veepest in 1878. Het
Indonesische beleid vertoonde veel parallellen met het beleid in Nederland, maar
sloeg na verloop van tijd zijn eigen richting in door lering uit de praktijk. In de
eerste jaren na de oprichting van de BVD de Nederlandse wetgeving weinig
toepasbaar, maar dit veranderde langzamerhand. Het is bewonderenswaardig dat
het gouvernement in samenwerking met de BVD er - ondanks het grote en
chronische gebrek aan mankracht - uiteindelijk in is geslaagd een beleid op te
stellen en uit te voeren dat minstens voor één van de vier genoemde
belangengroeperingen succesvol was.
Het beleid met betrekking tot de paardenstapel was in de negentiende eeuw
weinig consistent, kortzichtig en vooral gericht op één groepering, het leger, dat
maar een zeer klein percentage van de paardenstapel in gebruik had. Verreweg
het grootste deel van de paardenstapel werd door de landbouwer als transportdier
(mens en goederen) ingezet. In dezelfde periode was de rundveestapel van
uitermate groot belang voor de industrie. Het toenemende areaal dat werd
gebruikt voor de teelt van exportgewassen, met name suikerriet, legde een grote
claim op de rundveestapel, omdat er moest worden geploegd en omdat de
producten na de oogst grotendeels met dierlijke trekkracht afgevoerd werden. De
kleinveestapel groeide in de loop van de twintigste eeuw op initiatief van de
bevolking. Zij zocht alternatieven voor het afnemende landbouwareaal en voor de
tekorten aan veevoer en stuurde aan op specialisering in de veehouderij.
De overheid trachtte door middel van beleid op de verschillende
bestuurlijke niveaus de regie van de veefokkerij en de veehouderij in handen te
houden. Doordat het gebruik van landbouwhuisdieren per groepering verschilde,
was het voor het Nederlands-Indische gouvernement lastig een fokbeleid te
bepalen dat aan alle eisen voldeed. De koloniale overheid werd sterk beïnvloed
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door de wensen van de suikerindustrie, die te kampen had met problemen rond
het transporteren van het suikerriet en de -producten.
De suikerindustrie heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van
de veestapel. Zij had belang bij de inzet van grote trekdieren. Omdat de
suikerindustrie haar problemen in de transportsector voorlegde aan de overheid
en zij op haar beurt de suikerindustrie tegemoet wilde komen, omdat de Javaanse
suiker een belangrijk aandeel had op de wereldmarkt, steeg de interesse van de
overheid voor de grootveestapel. Mede door de sturing van de suikerindustrie
werden trekdieren (verschillende rassen) uit India geïmporteerd. Al gauw leek de
Ongole het beste aan de eisen van de transportsector te voldoen. De import van
rassen en een beleid gericht op grote trekdieren sloot niet altijd even goed aan bij
de wensen van de landbouwer die niet per se een groot dier nodig had.
In de afgelopen 150 jaar kregen de buffel en de banteng weinig aandacht van de
overheid, waarschijnlijk omdat zij te veel verschilden van de Nederlandse
veestapel. Aangezien beide soorten nog op Java voorkomen (de buffel in grote
aantallen), bestaat er de mogelijkheid de potenties van deze dieren te
onderzoeken. De paardenstapel daarentegen ging als gevolg van het beleid in de
negentiende eeuw ten onder. Het leger en de elite wensten een groot paard,
waardoor op Java paarden uit alle streken van Indonesië werden ingevoerd en
gekruist met de op Java voorkomende rassen. Dit heeft op Java geleid tot het
verdwijnen van rassen en tot uniformering van de paardenstapel. De
rundveestapel onderging twee metamorfoses. De eerste werd geïnitieerd door de
suikerindustrie en resulteerde in de Peranakan Ongole (PO) en de verdwijning
van het Javavee. De tweede metamorfose diende zich aan als gevolg van een
stijgende vraag naar melk en vlees.
De landbouwende veehouder had niet alleen economische, maar ook
ecologische en culturele motieven om vee te houden. Voor de veehouder zijn
culturele overwegingen zeer belangrijk, maar de culturele waarden veranderden
in de loop der tijd. Hoewel vee steeds meer een ‘algemeen goed’ werd en zelfs de
huidige landlozen in staat zijn vee te houden, kan de veehouder zich toch nog op
die manier in de gemeenschap onderscheiden. Veeteelt is nog steeds één van de
belangrijkste cultuuruitingen op agrarisch gebied. Twee voorbeelden zijn de
kerapan-races op Madura en de status van melk- en vleesveerassen. De culturele
waarde van het vee en de grote interesse van de Javaanse veehouder voor
culturele gebeurtenissen waren zeer efficiënte manieren om nieuwe ideeën onder
de aandacht van de veehouder te brengen.
Tijdens het onderzoek vielen als eerste fenotypische veranderingen die de
veestapel heeft ondergaan in de betrekkelijk korte periode van 150 jaar op. In de
loop van de geschiedenis zijn paarden-, rundvee-, schapen- en geitenrassen
ontstaan en verdwenen, door vee te importeren, te exporteren en te kruisen. In
het kader van het biodiversiteits-vraagstuk, de duurzaamheid van de agrarische
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productiesystemen en het behoud van rassen met specifieke eigenschappen en
karakteristieken is behoud van veerassen belangrijk.
Afhankelijk van economische, technologische en wetenschappelijke
ontwikkelingen werd door de vier groeperingen vee gefokt en ingezet. Dit leidde
over het algemeen niet tot raszuivere fokkerij. Het gevolg is dat rasspecifieke
kenmerken verloren gingen. Uiteraard kunnen niet in één enkel superras alle
gewenste kenmerken worden geconcentreerd; daarom is het behoud van rassen
belangrijk. Een voorbeeld van een rasspecifiek kenmerk is de weerstand of zelfs
immuniteit tegen de veepest. Een ander voorbeeld is de aanpassing van
veerassen aan hum omgeving nadat zij soms wel duizenden jaren in hetzelfde
gebied hebben geleefd. Dit soort kenmerken kunnen van groot belang zijn bij de
duurzame bestrijding van ziektes en een duurzame veehouderij.
Voor een bloeiende economie en een toenemende welvaart in een agrarische
samenleving zoals op Java, zijn zowel de landbouw als een gezonde veestapel
van belang. Goede gezondheid van vee waardoor ziektes minder vat hebben op
de veestapel, hangt samen met voeding. Door optimalisering van voerstrategieën
en ziektepreventie kan de veehouder zijn productie verhogen en risico’s als sterfte
van zijn vee, minimaliseren. Een voorbeeld is het stallen van vee, waardoor het
minder aan teken wordt blootgesteld. Het veevoervraagstuk werd in de koloniale
periode niet grootscheeps aangepakt en ook na de Tweede Wereldoorlog zag de
veehouder zich voor een onveranderlijk groeiend probleem geplaatst. Na de
oorlog werd het agrarische systeem steeds intensiever als gevolg van een
toenemende druk op het landbouwareaal. Restproducten uit de landbouw werden
steeds belangrijker, de productie van industrieel bereid veevoer nam toe en de
onderlinge afhankelijkheid tussen de landbouw en de veehouderij steeg. Door het
Penghijauan-programma dat in de jaren 70 hier en daar resultaat boekte, werd
een deel van de moeilijkheden voor de veehouder verlicht, maar de problemen
rond de veevoervoorziening zijn nog verre van opgelost.
De groei van de grootveestapel was het grootst tussen 1837-1900; deze nam met
bijna 200% toe. Vanaf de twintigste eeuw hield de groei van de grootveestapel de
bevolkingsgroei niet meer bij. De bevolkingsgroei van Java bedroeg tussen 1800
en 1850 1,25% en tussen 1850 en 1900 1,60%. In 1850 telde Java nog maar 9,5
miljoen inwoners en in 2000 was het aantal gestegen tot 120 miljoen. Vanaf de
jaren 30 van de twintigste eeuw stagneerde de groei van de grootveestapel als
gevolg van de economische depressie. Het aantal stuks grootvee in 1930
verschilt nauwelijks met 2000. De geregistreerde kleinveestapel groeide explosief
tussen 1920 en 1940 met 249%, juist als gevolg van de economische depressie.
Tussen 1940 en 2000 steeg het aantal stuks kleinvee met 83%. De beperkte groei
van de van de groot- en kleinveestapel in de periode 1940-1970 is het gevolg van
de Tweede Wereldoorlog en de politiek onrustige periode erna.
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Sinds de twintigste eeuw nam de vraag naar grootvee in de
transportsector af. Het gemotoriseerde verkeer kon de transportactiviteiten van
het grootvee in de goed bereikbare streken overnemen. Dit was echter niet de
enige reden dat de absolute groei van de grootveestapel stagneerde. Doordat
tegen het einde van de koloniale periode de uitbreiding van het landbouwareaal in
de lager gelegen streken een grens bereikte van wat er nog aan land ontgonnen
kon worden was het areaal waar vee kon grazen aanmerkelijk afgenomen.
Bovendien verkochten veel grootveehouders hun vee als gevolg van onzekerheid
gedurende de economische crisis. Het kleiner wordende landoppervlak van de
landbouwende huishoudens had eveneens invloed op de ontwikkeling van de
kleinveestapel. Grootvee was niet nodig om de kleine velden in de bergen te
ploegen, waardoor het daar voor de landbouw minder belangrijk werd. Bovendien
heeft kleinvee een ander voedselpatroon dan grootvee en concurreert het
daardoor minder met het beschikbare landoppervlak dan grootvee. Daarentegen
vraagt de verzorging van vee wel arbeid.
Na de Tweede Wereldoorlog steeg de vraag naar producten als melk,
vlees en eieren als gevolg van een sterk toenemende stadsbevolking. Sinds het
midden van de jaren 70 reduceerde de Indonesische overheid de import en
stimuleerde de eigen industrie en de binnenlandse handel, waaronder die van
melk en vlees. Zij wilde de kwaliteit van de menselijke consumptie verhogen door
het percentage dierlijke eiwitten in het voedselpatroon te verhogen. Om aan deze
groeiende vraag te voldoen, moest de binnenlandse melk- en vleessector groeien.
Sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw steeg in deze sector het aandeel
buitenlandse rassen, die zeer snel verspreid worden door gebruik te maken van
KI. Deze ontwikkeling kan leiden tot de tweede metamorfose van de
rundveestapel op Java.
Tot nu toe werd nauwelijks aandacht besteed aan onderlinge samenwerking
tussen de groeperingen. In de koloniale periode werd de samenwerking
belemmerd door de verticale gelaagdheid van de overheid, waardoor
communicatie tussen de verschillende afdelingen lastig verliep. Maar al sinds de
oprichting van de BVD was de communicatie met de overheid, de wetenschap,
het onderzoek en de veehouder minimaal. De politieke structuur hinderde de
beleidsvoering en stond een snelle kennistoename in de weg. Het beleid in
Indonesië was en is als ‘top-down’ gekarakteriseerd. De stagnerende
kennisstroom tussen de veehouder enerzijds en de veterinaire dienst, de overheid
en de industrie anderzijds kwam de ontwikkelingen in de veehouderijsector niet
ten goede.
Communicatie tussen de veeartsen bleek bijvoorbeeld voor de bestrijding
van de grote veepestuitbraak in december 1878 op West-Java belangrijk. Deze
uitbraak is de grootste die beschreven is in de geschiedenis van Java en was een
catastrofe. De landbouw had te lijden onder het verbod vee te verplaatsen, het
vee zelf had te kampen met veevoertekorten en de veehouders ondervonden
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eveneens financiële maar vaak ook emotionele schade (slachten van vee of
verhongeren van vee). Een deel van de communicatieproblemen verminderde
door de publicatie van de ‘Veeartsenijkundige Bladen voor Nederlandsch-Indië’,
waarvan de eerste in 1886 verscheen. Dit werd een belangrijk medium waarin
bevindingen en gedachteontwikkelingen van de gouvernementsveeartsen werden
gepubliceerd en dat bijdroeg aan een landelijke verspreiding van kennis. Kennis
(discussie) is van belang bij de bestrijding van ziektes.
De veterinaire dienst bleek bij een juiste inzet van de arbeid en de juiste
maatregelen om de doelstellingen te bereiken een machtig orgaan. De BVD
slaagde er bijvoorbeeld in de veepest te stoppen op de grens van West- en
Midden-Java en ook leidde haar beleid tot de ver-Ongolisering van de veestapel.
De invloed van de veterinaire dienst heeft de overheid geholpen enkele van zijn
economische en de ecologische doelstellingen te bereiken evenals het verbeteren
van de levensstandaard van zowel de consument als de veehouder. De toename
van vracht vervoerd per kar getrokken door de PO was inderdaad hoger dan
voorheen en de bestrijding van veeziektes had daadwerkelijk geleid tot uitroeiing
van ziektes als de veepest en MKZ.
De ontwikkeling van de rundveestapel geleid door de wensen van de vier
groeperingen, resulteerde in een grotere variëteit van de rundveestapel maar in
een afname in de variëteit van de paardenstapel. Helaas is van de paardenstapel
van 150 jaar geleden vrijwel niets meer over. Het grootste deel van de
rundveestapel is van het ras Peranakan Ongole, slechts een klein percentage
wordt gevormd door andere rassen en deze lopen een aanzienlijk risico te
verdwijnen.
Uit de geschiedenis is gebleken dat een uniforme veestapel niet kan
voldoen aan de wensen van alle groeperingen die er gebruik van maken. Om snel
te kunnen inspringen op ecologische en economische veranderingen is het
behoud van de rassen essentieel. Dit kan onder andere worden bereikt door
gebruik te maken van de interesse van de veehouder voor culturele
gebeurtenissen en activiteiten.
Bovendien is gebleken dat het beleid een grote invloed heeft op de
ontwikkeling van de veestapel. Helaas was deze in de negentiende eeuw vooral
gericht op het directe belang voor de economie en minder op de lange termijn.
Hierdoor kreeg de rundvee- en de paardenstapel in gebruik door de landbouwer
de aandacht van de overheid pas, toen deze voor de industrie als gevolg van
technologische ontwikkelingen minder interessant werd. Een te eenzijdige en op
de korte termijn gericht beleid, leidt tot verdwijning van veerassen. De recente
introductie van uitheemse melk- en vleesrassen wordt middels KI razendsnel over
Java onder alle gebruikers verspreid, ongeacht het fokdoel van de gebruiker. De
groeperingen kunnen elkaar in deze nieuwe ontwikkeling beter terzijde staan door
het uitwisselen van kennis en het bediscussiëren van het fokdoel voor de langere
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termijn.Specialisering, zoals die nu op Java plaatsvindt, wordt te weinig in
duurzame banen geleid.
Het veevoervraagstuk vereist in de toekomst nog meer aandacht, omdat
de landbouwbedrijven steeds verder versnipperen. Het is te verwachten dat de
specialisering en intensivering zich verder zullen ontwikkelen en dat veehouders
steeds vaker landloos zullen zijn. Een uitgebreider veevoerproducerende
industrie, een groeiende intergratie van de landbouw en de veehouderij en het
zoeken naar meerdere bestaansmogelijkheden op het platteland zoals de
zorgboerderijen bieden mogelijk een oplossingen.
Door de landbouwhuisdieren de erkenning te geven die zij verdient is het
mogelijk de ontwikkeling van de veehouderij in een breder kader te plaatsen:
namelijk duurzaamheid. Een duurzame veehouderij is ecologisch gezond,
economisch uitvoerbaar en sociaal verantwoord. Hierbij is het belangrijk in
gedachten te houden dat ook de niet-economische motieven een economische
component hebben.
De elkaar snel opvolgende economische en technologische ontwikkelingen
leidden tot minstens even snelle veranderingen in de landbouwsector. Het is niet
te verwachten dat deze processen tot stilstand komen. Daarom is de koe met de
gouden hoorns een utopie.
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SUMMARY
After 1830 in the Indies export of agrarian products such as tea, coffee and sugar
rose, as a result of the introduction of the Cultivation System. The intensified and
hence increased agrarian production can be attributed in part to the use of
livestock. The significant contribution of livestock to the development of the
agricultural sector has not yet attracted the attention it deserves.
In this thesis, the history of livestock in Java from 1850 to 2000 will be
described, making use of the disciplines of history, anthropology and animal
science. The most important questions are: What have been the driving forces
behind the changes in Javanese livestock rearing? Can history make a
contribution to finding answers to contemporary problems in Javanese livestock
rearing? For example: How can an agricultural system be achieved in which the
rearing of livestock is ecologically sound, economically feasible and socially
justifiable? In other words: How is a system in which livestock rearing is
sustainable to be achieved?
The research in this book is focused on the island of Java, because in this
island the population had grown explosively since the mid-nineteenth century.
This growth has resulted in an increasing pressure on the available arable farming
area and consequently changes in the farming systems. Besides, Java is one of
the best documented islands in Indonesia, which offers a really good opportunity
to do historical research.
This research is based on a literature study carried out in the period 19992003 and one year of fieldwork in total divided in two periods in the period 20002002. The fieldwork took place in three villages in East Java. Incontrovertibly
fieldwork increases insight to and complements the literature. One major
shortcoming of the literature used for this book is that it was written mainly by
government veterinarians and policy makers, and consequently their points of
view, ideas and suggestions were implemented on a large scale. The added value
of the fieldwork chapter in this book is found in the ideas, perceptions and visions
of the farmers about the development of rural areas as well as their own
household management which have been revealed. This type of information is not
to be found in the top-down literature.
The use of livestock is subject to change. Livestock was put to a great many use
and showed great flexibility in its contribution. The growing Indonesian economy
was supported by an expanding number of livestock. The livestock managed to
adapt, or were adapted, to the wishes of groups which were dependent on
livestock. The four groups described in this book are the army, industry,
agriculture and the consumers. The flexibility of livestock made changes in the
economy, especially in agriculture, possible.
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Upon the introduction of the Cultivation System, the importance of a
healty, thriving livestock grew. The importance of large livestock (horses, cows
and buffaloes) was confirmed by the establishment of the ‘Burgerlijke
Veeartsenijkundige Dienst’ (BVD, the Civil Veterinary Service) in 1853. Despite
the fact that the number of vets was far from enough, the communication
problematic, and the optimal functioning of the service assailed by infrastructural
shortcommings, the BVD managed to compile - in a relatively short period - a
great deal of significant work. In the nineteenth century, the tasks of the BVD
consisted in producing an overview of the situation of the livestock, with health,
quality and quantity taking prescedence.
The veterinary service sometimes misjudged the situation completely.
One of the difficulties was the natural differences between the Netherlands and
the Netherlands Indies. Other problems rose when the Dutch laws pertaining to
livestock were blindly adopted in the Netherlands Indies, and sometimes actually
harmed the livestock and the agricultural sector. After a certain period of
adjustment, the laws were adapted and seemed to have been made more suitable
to the Netherlands Indies condition. It is admirable that the government in
cooperation with the BVD – regardless the huge chronic shortfall in manpower –
finally succeeded in forming a policy that was useful to one of the four groups with
an interest in livestock.
In the nineteenth century, the policy regarding horses was pretty
inconsistent, short-sighted and concentrated on one group only, the army. Despite
the fact that the number of horses was far smaller than stayed far behind the
number of cattle and buffaloes and the army used a very small percentage of the
number of horses available, intervention in horsebreeding was enormous. By far
the most horses were used as beast of burden (goods and men) by the
agricultural sector. The army (and elites) wanted a big horse, which meant horses
from all over Indonesia were imported into Java and crossbred with the breeds in
Java. This lead to the disappearance of several respected breeds and to
uniformization of the horses in Java.
In contrast to the preoccupation with horses, the attention paid by the
government to the buffalo (and the banteng) was scant, probably because they
were too markedly different to Dutch breeds. Since both breeds still exist in Java
(the buffalo in large numbers), it was possible to research their potential for the
agricultural sector. The attention paid to cattle was gradually picked up during the
late nineteenth and early twentieth century. Cattle were of utmost importance to
the industrial sector. The expanding area used for the production of export crops,
especially sugar cane, laid a huge claim on cattle. Fields had to be ploughed, the
harvest had to be transported and, after processing the harvest, the result had to
be transported once again. The rising interest in cattle and the consequent import
of new breeds from India brought about a metamorphosis in cattle and produced
the Peranakan Ongole (PO) and hastened the disappearance of the Java cattle in
the first half of the twentieth century.
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At the political level the government wanted to maintain direction over
cattle-breeding. It was a struggle to draw up a policy which suited the demands of
the four interest groups, but the colonial government was strongly influenced by
the wishes of the sugar-mills. The sugar industry had to deal with major problems
in the transport sector and thought it possible to resolve some of its problems by
playing a leading role in the breeding of cattle.
Unquestionably, the sugar industry had a hand in determining the
direction cattle-breeding took. The sugar industry wanted to have large draught
animals. Because the sugar industry lobbied the government and the government
wanted to satisfy the sugar industry, because of their importance to the world
economy, the interest taken by the government in large livestock, especially
cattle, became more marked. New breeds of draught animals were imported from
India. It soon turned out that the Ongole suited the transport sector best. But, the
import of breeds and a policy focused on breeding large animals was not always
to the advantage of the farmers, who did not necessarily need or not even want a
big animal because of some of the disadvantages attached to it.
To increasing prosperity in an agricultural society like Java, both a healthy
agrarian sector and livestock are needed. If livestock are in good condition they
are less suceptible to diseases. Logically, health and good fodder go hand in
hand. By optimizing his feed strategies, a cattle-owner can increase his
production and decrease risks such as disease and death. Housing livestock is
very important; housed livestock is less exposed to the elements and thus less to
ticks, flies and other vectors of diseases.
Problems arising from feed shortages and quality were seldom tackled
during the colonial period nor after the Second World War. The stock owner had
to face an ever growing problem. Especially after the Second World War the
agricultural system changed rapidly from extensive to intensive. Residue products
that came available in agriculture became more and more important, the
production of industrially derived feed increased and the mutual dependence
between agricultural production and maintaining livestock rose. Some of the
problems were alleviated with the Penghijauan programme in the 1970s which
booked some results, but the problems are far from solved.
The problems pertaining to feed will need more thought in the future than
they were given in the past. It can be expected that specialization and the
intensifying farming systems mark the way ahead at a time in which animalbreeders will be more often landless. Therefore feed problems are bound to
increase. An expanded feed industry and an ongoing integration of agriculture and
livestock might help resolve some of the problems.
Given the fact that 60 per cent of the human pathogens of the last twenty
years have been transmitted to humans from other species, means that the way of
cattle-breeding carried out is a key to controlling disease in man. Every week on
average one to two breeds of nearly 6,000 mammals and birds which are used by
303

Summary

humankind in agriculture or as a pet disappear. With these losses a key to
disease control might disappear as well. It is alarming that of many of these
breeds neither their immunity against diseases or other production paramaters nor
unique charactheristics that allow these breeds to survive under extreme
environmental conditions are known.
The growth of the number of large livestock was highest between 1837 and 1900
and rose by almost 200 per cent. From the twentieth century the growth of the
number of large livestock could not keep pace with the growth of the human
population. The growth of the human population was 1.25 per cent between 1800
and 1850, and between 1850 and 1900 1.60 per cent. In 1850 Java had 9.5
million inhabitants and in 2000 120 million. In the 1930s the growth of the
population of large livestock stagnated as a result of the economic depression.
The number of large livestock in 1930 hardly differs from the number in 2000. The
registered number of small livestock rose explosively between 1920 and 1940 by
249 per cent as a result of the economic depression. In between 1940 and 2000
the number rose by 83 per cent. The limited growth of the number of small and
large livestock between 1940 and 1970 was the result of the Second World War
and the turbulent political period thereafter.
After the advent of the twentieth century the demand for large livestock in
the transport sector declined. Motorized transport replaced large livestock in those
areas that could be easily reached. Another reason for the stagnating number of
large livestock was the fact that at the end of the colonial period the extension of
the agricultural acreage in the lower-lyimh areas had reached its limit. This meant
that the area for grazing had declined. Large livestock was not needed to plough
the small plots in mountainious areas, and in these areas such animals were
important to agriculture. Besides, many livestock owners sold their cattle in this
economically insecure period. Compared to large livestock small livestock has a
different feed pattern which diminished the competition with agriculture. Despite
these facts, both types of animals require a certain amount of time for basic care.
After the Second World War, the demand for products such as milk, meat
and eggs rose. Since the mid-seventies the Indonesian government has reduced
imports and stimulated domestic industry and trade, including milk and meat.
Government policy was to improve the quality of human consumption by
increasing the intake of animal protein. To be able to meet these growing
demands, the domestic milk and meat sector had to grow. The government
stimulated the import of exotic breeds which were effciently spread by the use of
arteficial insemination (AI). This development may lead to the second
metamorphosis of cattle.
Even today, hardly any attention is paid to the cooperation between the different
interest groups. In the colonial period, the government was organized vertically
which made communication with other departments difficult. At the same time
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communication between veterinarians, farmers, consumers and scientists left
much to be desired because of faulty patterns of information. After the
establishment of the BVD, the communication between these various groups was
minimal and formed an impediment to good governance and the increase in
knowledge. Nowadays, policy in Indonesia is characterized by a top-down
approach and is stagnating the flow of knowledge between the animal-breeder
and the veterinary service. The government and industry cannot be said to have
had a positive influence on the agricultural sector.
Communication between vets assumed dire importances when the cattle
plague broke out in West Java in December 1878. This outbreak is the biggest
ever described in the history of Java and was a major catastrophe. Agriculture
suffered from the ban on moving cattle, cattle suffered from a feed shortage and
cattle-owners suffered financial and emotional damage. Some of these
shortcommings in communication diminished with the publication of the
‘Veeartsenijkundige Bladen voor Nederlandsch-Indië’, of which the first issue
appeared in 1886.
The veterinary service was a powerful organ in assisting the government
to reach its goals, but only succeeded when labour and measures were used
correctly. The influence of the veterinary service helped the government to reach
some of its ecological and economic goals as well as improving the standard of
living of the consumers and of the cattle-breeders.
Policy has a major influence on the development of livestock.
Unfortunately, in the nineteenth century policy was directed mainly to economic
goals and less towards the long-term use of livestock. A too one-sided and too
short-term policy led to the disappearence of breeds which were important to one
of the groups at least. Most often it was the farmers who suffered from these
losses. Future policy should be based on sustainability and include the interests of
the various groups of users. This means that all groups have to be included in
discussions on future goals and directions. At this very moment communication is
far from healthy.
While doing research, it did not take long to notice that the livestock had
undergone phenotypical changes during the last 150 years. Subordinated to
economic, technological and scientific developments, cattle was used in different
ways by the four mentioned groups. Unfortunately hardly any of the fine horsebreeds are left. In Java several breeds thrive which are used differently. In the
course of history horses, cattle, sheep and goat breeds have evolved because of
the import of breeds. Nowadays, far and away the most frequent breed is the
Peranakan Ongole and only a small percentage of other more traditional breeds,
among which are Madura cattle and Java cattle. These older breeds run the risk
of extinction. While the great variety of wishes of the four groups has resulted in
an increase in the variety of cattle and goats, the number of horse breeds has
declined. On the one hand the result of all developments over the last 150 years
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has led to a loss of charachteristics in horses, but on the other hand breeding in
Java has also led to an increase in breeds. Whether these breeds are sustainable
is a question for the future.
In the framework of biodiversity, the sustainability of argricultural
production systems and retaining of breeds with specific qualities and
characteristics, the protection of breeds is essential. To be able to respond quickly
to ecological and economic changes, a variety of breeds is essential. Breeds
which have lived in an environment for a long period are well adapted to it. These
adaptations might be of great importance in our fight against diseases and our
desire to attain a sustainable agricultural system. Besides, history has shown that
a uniform livestock assortiment cannot fullfil all the wishes of the various
‘consumers’ of livestock.
Since gene banks do not record all breeds, other options to preserve
breeds must be sought. One option for Java might be to make more use of the
general interest of cattle-breeders in cultural activities. The more traditional farmer
not only has economic, but also ecological and cultural motives for keeping
livestock. To a cattle-farmer, cultural considerations are very important, but
change in the course of time. Although cattle became more attainable for every
farmer and today even landless farmers are able to maintain cattle, it is still
possible for the cattle-farmer to distinguish himself from the others. Livestock is
still one of the most important cultural expressions in an agricultural society. For
some cultural activities such as the kerapan races a specific breed is needed, for
others not. The cultural value of cattle and the deep interest of the Javanese
cattle-farmer in cultural events could be regarded as efficient ways to draw
attention to new ideas among cattle-farmers.
By giving livestock the credit it deserves, it can be placed in a broader framework:
namely sustainability. A sustainable livestock-farming system is ecologically
healthy, economically more feasible and socially more justified. Herewith, it is
important to keep in mind that also the non-economic motives of the farmers have
an economic component. The rapid succession of economic and technological
developments lead to changes in the agricultural sector. Therefore, the myth of
the cow with the golden horns is utopian.
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Adat
Aduan sapi
Alang-alang
Alomba karboei
Andong
Ani-ani
Ayam kampong

Ayam ras

Bayem
Belantik
Belinjo
Bibit
Blateran
Blateran Java
Blateran rambon
Bligon Java
Bligon Madura
Bungkil-koek
Bupati
Buruh
Cengkeh
Cikar

Cultuur Stelsel

De traditionele rituelen en voorschriften.
Stierengevechten.
Soort van rietgras, soorten van Imperata.
Buffelraces op het eiland Kangéan.
Vierwielig huurrijtuig (Jv).
Rijstmesje gebruikt bij de oogst.
De kampong kip, een langzaam groeiende kip,
gebruikt voor zowel ei- als vleesproductie,
gehard door de lokale omstandigheden.
Raskippen speciaal gefokt voor de vleesaanzet,
gevoeliger dan Ayam kampong voor lokale
natuurlijke omstandigheden
Soort spinazie.
Vee)handelaar.
Boom met eetbare vruchten, Gnetum gnemon.
Toppen van suikerriet die worden gebruikt als
pootgoed.
Een kruising van een Bligon Madura met een
Bligon Java.
een kruising tussen een Madurese stier en
Javaanse koe.
Een kruising tussen een Madurese stier en een
Balinese koe.
Een kruising van een Javaanse stier en een
Javaanse koe.
Een kruising van een Madurese stier met een
Madurese koe.
Een perskoek, bungkil is het residu dat na persen
overblijft.
regent, hoofd van bestuur, onder Gouverneur.
Arbeider, werknemer.
Kruidnagel.
Houten kar voortgetrokken door één of twee
runderen of buffels, soms wordt een derde achter
de kar meegenomen als wissel.
In plaats van belasting te betalen, werd de
bevolking verplicht producten te telen voor de
Europese markt, die tegen vaste prijzen werden
afgenomen. Het Cultuur Stelsel werd in 1830
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Decauville spoor
Departemen Pertanian
Desa
Dinas Peternakan
Deng-deng
Dusun

Endemie
Enzoötie
Epidemie
Epizootie
Gabah
Gaga
Gilingan
Grobak
Guru Jawa
Heerendienst
Idul Adha
Jayang sekar
Kabupaten
Kamituwo
Kampong
Kecamatan
Keluarga berencana

Kementerian Kemakmuran
Kementerian Pertanian
Kepala desa
Keputusan Menteri Pertanian
Kerapan races
Kerbau
Kerbau belang
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onder leiding van J. van den Bosch ingevoerd en
geleidelijk sinds 1870 afgeschaft.
Smalspoor.
Departement van Landbouw.
Dorp, platteland.
Veterinaire Dienst.
Vlees gedroogd door zout en tamarinde.
Ieder
dorp
is
opgebouwd
uit
kleine
administratieve eenheden die dusun worden
genoemd.
Een inheemse veeziekte of in ziekte die in een
bepaalde streek veelvuldig voorkomt.
Endemische veeziekte.
Een besmettelijke ziekte die zich zeer snel en op
grote schaal verspreidt.
De benaming voor een epidemie die dieren treft.
Ongepelde rijst.
Droog rijstveld.
Molen.
Een vrachtkar voortgetrokken door buffels.
‘Mystical teacher’
Dienst die iemand verplicht was zonder betaling
voor zijn heer te doen.
Islamitische feestdag, waarop iedereen in
gedachte is bij de pelgrims in Mekka.
Wisselpost voor paarden.
Administratieve eenheid onder provincieniveau,
regentschap, bestuurd door een bupati.
Leidinggevende van de administratieve eenheid
dusun.
Dorp.
Administratieve eenheid onder kabupaten-niveau
(regentschap), district, bestuurd door een camat.
De slogan ‘Keluarga berencana, dua anak cukup’.
werd als promotie gebruikt om ouders te
stimuleren niet meer dan twee kinderen op de
wereld te zetten.
Ministerie van Welvaart.
Ministerie van Landbouw.
Dorpshoofd.
Besluit van het Ministerie van Landbouw
Stierenwedrennen (ook wel kerapan sapi).
Buffel.
Gevlekte buffel.
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Kolong
KUD
Lebaran
Lurah
Madjir
Mandor

Mantri

Marobati systeem

Mbah
Mentok
Microlet
Mrapat systeem

Nelu systeem

Ngedok systeem

Ojek
Orde Baru
Overwals(ch)
Pacul
Pagger
Palawija

In de suikerindustrie betreft dit een bundel van 15
suikerrietstengels.
Koperasi Unit Desa, de dorpscoöperatie.
Het veest aan het einde van de vastenmaand.
Dorpshoofd.
Buffelraces op het eiland Kangéan.
Opzichter in cultures zoals koffie en suiker waar
toezicht werd gehouden op het planten,
onderhouden en oogsten van de gewassen.
Soort van dierenarts assistent, de Engelse
paravets. Mantri kéwan (Jv) een beambte die de
leiding heeft over het vee.
Een systeem van deelwinning, waarbij de
verdeling van kosten en winst plaatselijk zijn
bepaald.
Opa of oma. Mbah wordt gebruikt als
aanspreekvorm voor een naam (Jv).
manilla) eend.
Een klein busje gebruikt als openbaar vervoer.
Het systeem van gedeelde opbrengst bij
uitbesteding
van
landbewerking,
waarin
tweederde van de opbrengst voor de arbeider is
en éénderde voor de eigenaar.
Het systeem van gedeelde opbrengst bij
uitbesteding van landbewerking, waarin driekwart
van de opbrengst voor de arbeider is en
éénkwart voor de eigenaar.
Het systeem van gedeelde opbrengst bij
uitbesteding van landbewerking, waarin
tweederde van de opbrengst voor de arbeider is
en éénderde voor de eigenaar.
Motortaxi.
Nieuwe Orde, de periode van Suharto.
Van de andere eilanden dan Java.
Hak, spade gebruikt om de grond met de hand
om te ploegen.
Een afscheiding tussen twee stukken land vaak
gemaakt van bamboe.
Tweede gewassen, gewassen anders dan rijst,
zoals maïs, bonen, aardappelen, radijs en kool.
Deze gewassen worden verbouwd na de
rijstoogst.
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Pandemie
Pangonan (Jv)
Paramedis kesehatan hewan
Particuliere Landerijen

Pekarangan
Perkebunan
Penghijauan
Peranakan Etawah
Peranakan Ongole
Perkebunan
Peternakan
Pikul paard
Prauw
Priayi
Pupuk buatan
Ramban Bali
Ramban Madura
Rambutan

een zich over een heel land of continent
verbreidende ziekte.
Weide.
Te vergelijken met een paravet
Stukken land op Java die aan door de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) en later door
het Gouvernement werden afgestaan. Later
werden uit geldgebrek ook stukken grond door
het Gouvernement verkocht. Op deze wijze
raakten grote stukken grond in handen van
particulieren. De eigenaar van het land had het
recht op herendiensten (arbeidsdiensten) van de
mannelijke opgezetenen tussen 14 en 50 jaar.
Bovendien moesten de opgezetenen een deel
van hun oogst aan de landeigenaar afstaan.
Erf.
Plantage.
Hergroeningsprogramma van de Indonesische
regering van na de Tweede Wereldoorlog.
Nakomelingen van de Etawah geit.
Nakomelingen van de Ongole.
Plantage.
Veeteelt.
Draagpaard, een paard dat goeden draagt.
Ook wel perahu; een schip dat komt in vele
vormen.
(oorspronkelijk:) iemand behorend tot de
Javaanse elite.
Kunstmest.
Een kruising van een Balinese stier met een
Madurese koe.
Een kruising van een Madurese stier met een
Balinese koe.
Een vrucht met een rode harige schil afkomstig
van de boom Nephelium lappaceum.

Sapi pegagan/ sapi pajangan/
sapi pajangon
Shows voor koeien waar de beste getrainde en
de koe met het mooiste exterieur wint.
Sapi tok-tok
Vechtstieren.
Sawah
Bevloeid rijstveld, na de rijstoogst ook gebruikt
voor palawija en wordt dan droog gezet.
Sawo
Een vrucht van de boom Achras zapoa.
Secretaris desa
De rechterhand van de kepala desa.
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Sekolah dasar
Sekolah teknis menengah
Selamatan
Tabib
Tanah bengkok
Tana Toraja
Tegal
Tingkepan

Tukang pijit
Undang-undang

Basisschool.
Middelbare technische school.
Religieuze maaltijd.
Traditionele geneesheer.
Ambtsveld.
Een gebied in de provincie Zuid-Sulawesi waar
de Toraja’s wonen.
Droge akker.
Een ceremonie gehouden voor de zevende
maand van de eerste zwangerschap van de
vrouw.
Masseur of masseuse.
Wet.
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ACRONIEMEN
AARD
AE
ANRI
APHCA
BIB
BPPC
BSE
BVD
CBD
CITES
CRIAS
DAD-IS
DGLP
ET
FAO
GBHN
GREP
IMF
IUCN
I&R

Keppres
KI
KUD
LKBN
MKZ
MPR
NA
NCD
NGO
NIVS

Agency for Agricultural Research and Development, Agency voor
Agrarisch Onderzoek en Ontwikkeling
Aphtae Epizoötica, mond en klauwzeer
Arsip Nasional Republik Indonesia in Jakarta
Animal Production and Health Commission for Asia and the
Pacific
Balai Inseminasi Buatan, het centrum waar spermarietjes worden
bereid
Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, instantie tot
prijsondersteuning en verkoop van kruidnagel
Bovine Spongiform Encephalopathy, mad cow disease, gekke
koeien ziekte.
Burgerlijke Veearstenijkundige Dienst
Convention on Biological Diversity
Convention on International Trade in Endangered Species of wild
Fauna and Fora
Central Research Institute for Animal Science
Domestic Animal Diversity Information and communication
System
Directorate General of Livestock Production
Embryo Transplantatie
Food and Agricultural Organisation
Garis-garis Besar Haluan Negara, hoofdrichtlijnen van het
Staatsbeleid
Global Rinderpest Eradication Programme
International Monetary Fund, Internationaal Monetair Fonds
International Union for the Conservation of Nature
Identificatie- en Registratiesysteem, een systeem dat gebruikt
wordt in de veehouderij om nakomelingenonderzoek uit te
kunnen voeren, maar ook zeer nuttig is bij uitbraken van
besmettelijke veeziektes.
Keputusan Presiden, Presidentsbesluit
Kunstmatige Inseminatie
Koperasi Unit Desa, een organisatie in het dorp waar de
dorpsbewoners o.a. krediet kunnen krijgen, zaden kopen etc.
Lembaga Keluarga Berencana Nasional, nationaal instituut voor
gezinsplanning
Mond en Klauwzeer
Majelis Permusyawaratan Rakyat, het volkscongres
Nationaal Archief in Den Haag
New Castle Disease, besmettelijke kippenziekte met dodelijke
afloop
Non Governmental Organisation, niet gouvernementele
organisatie
Nederlandsch-Indische Veeartsenijkundige School
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OIE
PE
PKBI
PKI
PKP
PPA
PUSPITNAK
RCP
Repelita
RIVS
SD
SE
SKMA
SNAKMA
SO
SPK
SPP
STM
tbc
USDI
UUD
VN
WCED
WOI
WOII
WTO
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Office International des Epizooties
Peranakan Etawah, nakomelingen van de Etawah geit
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Indonesische
associatie voor familieplanning
Partai Komunis Indonesia, de Indonesische communistische partij
Peningkatan Ketahanan Pangan
Pengembangan Agribisnis
Pusat Pengembangan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio
Ternak, hoofdstation voor de ontwikkeling van kunstmatige
inseminatie en embryo transplantatie
Rural Credit Project
Rencana Pemerintah Lima Tahun, 5 jarenplan
Research Institute for Veterinary Science
Sekolah Dasar, Basisschool

Septichaemia epizoötica

Sekolah Kehewanan Menengah Atas, de middelbare
veeartsenijkundige school
Sekolah Peternakan Menengah Atas
Sumbawa-Ongole
Sekolah Pengamat Kehewanan
Sekolah Pertanian Pembangunan’
Sekolag Teknis Menegah, middelbare technische school
Tuberculose
United States Department of the Interior
Undang-undang Dasar
Verenigde Naties
World Commission on Environment and Trade
Eerste Wereld Oorlog
Tweede Wereld Oorlog
World Trade Organisation
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