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VOORWOORD.

Alvorens dit boek in de welwillende ontvangst van het

belangstellend publiek aan te bevelen, wenscht de bewerker met

een enkel woord te verklaren, dat, alhoewel zijn vlag de lading

dekt, slechts voor een deel hem de verdienste der samenstelling

toekomt. Immers bij denzelfden uitgever verscheen in het jaar 1889

een boek, hetwelk hetzelfde onderwerp behandelde en door een

ervaren tabakker was geschreven. Sedert echter heeft de cultuur

van tabak ter Oostkust van Sumatra zich belangrijk uitgebreid,

en vielen ook ten opzichte van de wijze, waarop de cultuur wordt

uitgeoefend, zeer ingrijpende veranderingen te constateeren.

Het spreekt dus wel van zelf, dat het in 1889 verschenen

werk geen juist beeld meer gaf van de werkelijkheid.

Om die reden, en omdat de belangstelling in de tabaks-

cultuur, zoowel als het directe belang bij die cultuur, steeds

grooter afmetingen hadden aangenomen, verzocht de Heer

J. H. DE BussY mij, cene herziene uitgave van het bestaande

werk onder handen te nemen. Al spoedig bleek het mij, dat

dit gemakkelijker gezegd dan gedaan was, en dat men met eene

gewone omwerking niet kon volstaan. Het resultaat werd dus,

een uitgebreider werk, waarin van het bestaande wel wat werd

behouden, doch waarin het nieuwe toch in de meerderheid

blijft. Evenwel werden het systeem en de indeeling van den

oorspronkelijken schrijver trouw nagevolgd.



Van verschillende bevoegde zijden mocht ik zeer degelijken

steun bij mijn arbeid ondervinden, o. a. door het verstrekken van

tal van technische bijzonderheden, en van vele der teekeningen

in den tekst.

Met dat al bedoelt dit boek volstrekt niet te zijn een

vademecum voor tabaksplanters, en ontveinst de samensteller

zich niet, dat er nog tal van bijzonderheden zullen zijn, die

men in dit boek tevergeefs zal zoeken. Wanneer hij er echter

in geslaagd is, ook voor den niet-tabakker, een duidelijk beeld te

ontwerpen van de cultuur en alles wat daarmede in verband

staat, acht hij het doel bereikt.

Aan den weiwillenden Lezer ter beoordeeling of dit het

geval is.

DE SCHRIJVER.
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HOOFDSTUK I.

DE TABAKSCULTUUR TER SUMATRA'S OOSTKUST

IN HAAR OPKOMST, BLOEI EN ONTWIKKELING.

De geschiedenis der tabaksciütuur ter Oostkust van Sumatra,

spreekt bijna van het begin tot op heden van voortdurenden

bloei en legt een schitterend getuigenis af ten gunste van

het particulier initiatief. Het is zeker waar, dat dit initiatief

door ruime dividenden en groote winsten voldoende is

beloond. Er dient echter niet te worden vergeten, dat zij,

die het eerst hun geld waagden, zonder eenige zekerheid,

dat dit vruchten zou dragen, direct oorzaak waren, dat ons

koloniaal bezit met eene zeer belangrijke residentie werd

verrijkt ; bovendien heeft de Nederlandsche handel, door

den invoer van het zoo gezochte Sumatra-dekblad, daarvan

zeer geprofiteerd.

Het ligt minder op onzen weg, hier den lof te zingen

van personen, hoe verdienstelijk <leze zich ook ten opzichte

D. K WU ÜBRARY



der tabakscultuur hebben gemaakt, omdat wij ongaarne

door het noemen van enkelen, anderen met niet minder

verdienste zouden voorbijgaan. Maar in eene geschiedenis van

de cultuur behoort toch zeker thuis de eerste tabaksplanter

van Deli.

In het boekje, dat ter gelegenheid van het 25-jarig feest

der Deli-Maatschappij werd uitgegeven, vinden wij hierover het

een en ander medegedeeld. Wij meenen, zonder onbescheiden

te zijn, het volgende te mogen overnemen:

„Het was in 1862, dat een Arabier de aandacht eener Bataviasche

„handelsftrma kwam vestigen op het landschap Deli, een land waar

„peper en tabak door Inlanders en voor de Inlandsche markt

„geproduceerd werden, en waar men ruimen aftrek voor Europeesche

„goederen zou kunnen vinden. Dit was de aanleiding tot eene

„handelsexpeditie in Maart 1863, waarbij zich aansloot een Javasch

„tabaksplanter, de heer J. Nienhuijs, speciaal met het doel, om de

„geschiktheid der Delische gronden voor de tabakscultuur op te

„nemen.

„Met open armen ontvangen door den toenmaligen Sultan van

„Deli, Mahmoed Perkasa Alam, sloten de handelsagenten handels-

„en cultuurovereenkomsten: deze echter liepen door een samenloop

„van omstandigheden op niets uit, en het eenige resultaat der

„onderneming was, dat do heer Nienhuijs in Deli vasten

voet vatte.

„Door een Rotterdamsche firma van de noodige middelen voorzien,

„zond hij in 1865 zijn eerste 50 pakken, in 1866 189 pakken tabak

„naar Europa, en deze wekten bij kenners zoodanige belangstelling,

„dat de ondergeteekende, op aanraden van een tabakshandelaar,
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„den heer A. Clkmen, en vol vertrouwen op de mededeelingen

„van NiENHuiJs, die naar Amsterdam was overgekomen, besloot

„hem financieel te steunen; dit vooral daar Nienhuijs zeer voor-

„deelige kontraktsaanbiedingen van den Sultan van Deli medebracht.

„De aanvankelijke uitslag dezer nieuwe onderneming was zeer

„gunstig; de eerste partij van Oogst 1868 werd nog in datzelfde

„jaar verkocht voor 225 Cts. per 1/2 Kilo en dit gaf aanleiding om

„de zaak op broedere schaal op te zetten. De ondernemers vonden

„daarvoor steun bij de Nederlandsche Handelmaatschappij en zoo-

„doende kon de heer Clemen in Mei 1869 vertrekken om in Deli

„gronden voor eene op te richten Maatschappij te verwerven en

„den heer Nienhuijs ter zijde te staan.

„Vijf maanden later overleed de heer Clemen; niettegenstaande

„dit verlies werd echter in dezelfde maand October, den 28sten

„met de Nederlandsche Handelmaatschappij de overeenkomst

„gesloten tot oprichting der Deli-Maatschappij, ingaande op den

^^isten November 1869."

Het is niet noodig, dat wij hier ter plaatse herhalen,

wat van daartoe meer speciaal aangewezen zijde reeds is

gepubliceerd. De Amsterdamsche Tabaksmakelaars hebben

er voor gezorgd, dat de zakelijke litteratuur over het artikel

tabak, een zeer hoogen rang inneemt, waardoor ons de

moeite wordt bespaard, over de financieele resultaten der

cultuur in den breede uit te weiden.

Ter wille der volledigheid echter volge hier de recapitulatie

van den Sumatra-oogst sedert het begin der cultuur tot op

heden, waaruit meer dan uit ellenlange betoogen duidelijk

zal blijken, van hoe groot belang de handel in Deli-tabak

voor ons land is.



Totale waarle yaü Jen SOMATRA oopt sedert üet lieiin der Cnltir.

OOGST. Aantal Pakken.

Verkoopprijs

in centen per waarde circa.

1/2 Ko.
I

1864



Het spreekt wel van zelf, dat zeer groote kapitalen bij

de cultuur zijn betrokken, en dat het rendement daarvan,

zooals bij iedere cultuur-onderneming zeer wisselvallig is. Als

regel heeft men echter tot nu toe niet te klagen gehad, al zag

ook de toekomst er van tijd tot tijd donker uit, en al bleven

soms eenige jaren de winsten uit. Ook thans doorleven de

tabakkers een moeielijken tijd, zijn de prijzen minder

bevredigend, en weet men niet, waaraan dit eigenlijk is

toe te schrijven.

Op 1 Januari 1898 bedroeg de beurswaarde van het

uitstaande kapitaal der Sumatrasche Tabak-Maatschappijen

(volgens de berekening van den heer Henri Dentz) circa

ƒ85,000,000.-; op 1 Januari 1899 was die geklommen tot

circa / 102,000,000.-; op 1 Januari 1900 was zij daarentegen

gedaald tot circa ƒ 92,000,000.-, en thans moet men daar-

voor een ietwat kleiner bedrag aannemen. Wanneer men

echter in aanmerking neemt, dat het uitstaande kapitaal

ruim ƒ 49,000,000. - bedraagt, dan is dit dooreen gerekend

niet zoo heel slecht.

Wij meenen met deze inleiding te kunnen volstaan, en

gaan thans over tot de eigenlijke cultuur en wat daarmede

in verband staat.



HOOFDSTUK II.

VEREISCHTEN VOOR DEN TABAKSPLANTER. - UIT-

RUSTING. - REIS. - AANKOMST.

Vereischten

voor den

tabaksplanter.

Wanneer men over de tabaks-cultuur in Deli .schrijft, komt

daarljij in de allereerste plaats de persoon van den planter

in aanmerking, en om nu de vereischten, welke men in

algemeenen zin aan een dergelijk persoon te stellen heeft, in

korte woorden saam te vatten, zou men kunnen zeggen, dat

een tabaksplanter zich steeds van alles op de hoogte moet

stellen en niets hem te gering moet toeschijnen. Ja men

zou nog verder kunnen gaan en beweren, dat goed planter

zijn van allerlei kleinigheden afhangt.

Om een goed tabaksplanter te worden, zijn geene bepaalde

kundigheden in zekere richting noodig, doch met eene goede

moderne opvoeding kan men volkomen volstaan. Een flink

Uchaamsgestel, een vaste wil en een gezond oordeel zijn echter

hoofdvereischten. Wanneer men meteene goede dosis dier eigen-

schappen naar DeU komt en alle mogelijke verwaandheid op

zijde zet, heeft men alle kans om in Deh iets te worden.

Een leeftijd van 22 tot 25 jaren zal daarvoor in den

regel de meest geschikte zijn.



Voor den aspirant-planter is het goed, practische meetkunde,

landmeten, rechtlijnig teekenen en de beginselen der boek-

houding elementair te beoetenen. Na het beëindigen der studiën

aan H. B. school of een anderen cursus, kan hij in Nederland

aan de praktijk van die studie een winter besteden, indien hij

ten minste door den aard zijner betrekking reeds niet daartoe in

staat is; deze kennis is later voor hem bepaald zeer gewenscht.

Het is eene aanbevehng, eene goede positie bekleed te

hebben. Nooit mag men er toe overgaan jongelieden, pas van

H. B. school of Gymnasium ontslagen, naar Deh te zenden.

Behalve dat zij dan uit den aard der zaak nog veel te jong

zijn, is de betrekking, die zij daar ginds zullen bekleeden,

te gewichtig en te veel een zaak van vertrouwen, om haar

aan lieden zonder ondervinding of oordeel over te laten.

De cultuur is in de laatste jaren op Deli meer weten-

schappelijk gedreven, zoodat jongelieden, die in Europa reeds

op inrichtingen van landbouw, als de Rijkslandbouwschool

te Wageningen, of een der Duitsche oeconomische inrich-

tingen, practische kennis hebben opgedaan, boven anderen

de voorkeur genieten.

Ook is dit het geval met personen, die eene praktische

betrekking, in verband met landbouw-ondernemingen, hebben

bekleed, kennis van fabrieks- en stoomwezen bezitten, of wel

op eene fabriek of op groote kantoren een goede loopbaan

achter den rug hebben.

Maar wij herhalen: gezond gestel, energie en werkkracht

blijven altijd onmisbaar. Bovendien is het zooals gezegd zeer

wenschelijk, dat de jongelieden, die naar Deli gaan, reeds eene



eenigszins zelfstandigo betrekking voor dien tijd hebben bekleed,

daar /ij in menig opzicht zelfstandig moeten optreden, en vooral

tegenover hunne minderen een prestige moeten ophouden,

dat spoedig verloren, maar zeer moeielijk herwonnen wordt.

Voor hen, die jongelui naar Deli moeten uitzenden, gelde

dus vooral, dat de aspirant blijk geve van flinkheid, zelf-

standigheid en karakter. Deze eigenschappen vooral zijn

noodig, terwijl het wei vanzelf spreekt, dat domooren of

mislukte individuen niet in aanmerking mogen komen. Deli

is wel het laatste land, waarheen men jongelui kan zenden,

die verdronken zijn vóór ze water hebben gezien!

Uitrusting. Aan de uitrusting van jonge lieden voor Deli moet men

niet te veel geld besteden.

Goede flanellen zonder mouwen en een ruimen voorraad

sterke sokken kan een planter in geen geval missen; aan

een half dozijn overhemden (witte, met losse manchetten en

boorden) heeft hij genoeg.

Witte pakken, nl. pantalons en gesloten badjoes worden

in Deli, Penang en Singapore veel beter en goedkooper

gemaakt dan hier, evenals schoenen.

Een gekleed pak en rok met toebehooren komen in Deh

bij offlcieele gelegenheden zeer goed te pas; men kan ze lang

gebruiken, wanneer men er de noodige zorg voor draagt en

deze kleedingsbukken van tijd tot tijd uithangt.

Het kan verder geen kwaad, om uit Europa mede te

nemen, tafelgereedschap (van plate, vooral geen zilver) goed-

koope servetten, tafellakens en vingerdoeken (alles katoen



damast) badhanddoeken, beddelakens, sloopen, enz., verder

een goedkoop eetservies met glazen, enz. Al deze zaken kan

men in Europa goedkooper en beter koopen dan in Deli.

Reis. De reis naar Deli wordt gev^oonlijk gemaakt per Nord-

deutsche Lloyd of per Messageries Maritimes, soms wo]-dt

ook van de Nederlandsche stoombooten gebruik gemaakt,

v^anneer de Directiën hunne tabak daarmede verschepen en

daardoor eene reductie op de passage verkrijgen.

Men kan den rijd aan boord zeer nuttig besteden, door

uit het boekje van Badings of de Hollander wat Maleische

woorden, als de namen der getallen, enz. te leeren.

Met Europeesche zomerkleeren kan men de reis naar

Penang, Singapore of Batavia zeer goed maken.

Men blijft gewoonlijk in een dezer steden zoo kort mogelijk om
per eersten stoomer naar Deh door te gaan. De afstand van

eerstgenoemde plaats tot Deli is c\ 16 uur; van Singapore c\

36 uur, terwijl van Batavia naar Deli drie dagreizen vordert.

De visitatie der douanen in Deh is zeer gemakkelijk.

Sigaren worden gedeclareerd a 200 gulden de 100 kilogram.

Revolvers en jachtgeweren met patronen moeten worden

afgeleverd aan de zoogenaamde „Boom". Men krijgt ze later

terug, na indiening van een request tot invoer aan den

Resident van Sumatra's Oostkust. Dit request, hetwelk op

zegel moet zijn, moet bij den betrokken Controleur tegen

betaling der onkosten worden ingediend.

Daar er jaarlijks een staat der vuurwapens en ammunitie

door den Administrateur van elke onderneming moet worden
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ingediend aan liet Bestuur, is liet raadzaam direct bij aan-

komst op de onderneming aan den Administrateur kennis te

geven van het aantal medegebrachte vuurwapens en patronen.

De Deli Spoorweg-Maatschappij brengt hare passagiers van

Belawan (de havenplaats van Deli) in c". 1 uur naar Medan,

in C. 2 uur naar Timbang-Langkat (Bindjei) en in ongeveer

denzelfden tijd naar Perbaoengan, het eindstation in Öerdang,

terwijl lijnen geprojecteerd zijn van Timbang Langkat over

Tandjong-Poera naar Tamiang en in aansluiting met de Ser-

dangsche lijn naar Tebiiig Tinggi in Padang-Bedagei. Van

Medan voert nog een zijlijn naar Deli ïoewa.

Aankomst. Het is raadzaam tei'stond na aankomst zich officieel bij

den controleur der onderatdeeling te presenteeren, ten einde

aan dezen in persoon eene kaart voor voorloopig verblijf in

Nederl.-Indië te vragen voor 6 maanden. Men moet daarvoor

opgeven: geboorteplaats, ouderdom, met welke stoomboot

men aankwam, den naam van den gezagvoerder dier boot enz.

Later wordt deze aanvraag vervangen door een request aan

den Resident, waarbij dan de betrokken maatschappij of de

beheerder de verklaring voegt, dat adressant voldoende

middelen van bestaan bezit.

Het verdient bovendien aanbeveling, eene geboorteaete mede

te nemen en aan Hoofd-Administrateur of Administrateur de

woonplaats van ouders of voogden op te geven, om in geval

van ziekte of ernstige omstandigheden hen dadelijk daarvan

in kennis te kunnen stehen.



HOOFDSTUK III.

TAAL. - WERKUREN. - RUST- EN FEESTDAGEN. -

WERKLIEDEN.

Taal. De taal, welke met de werklieden van verschillenden

landaard gesproken wordt, is in de eerste plaats het Maleisch,

zoodat men van den beginne, zich alle mogelijke moeite

moet geven, om zich in die taal te kunnen uitdrukken. In

Nederlandsch-Indië heeft men wijselijk de Engelsche gewoonte

niet gevolgd, om met de bedienden de taal van het moederland

te spreken.

Met goeden wil kan men in 6 weken zooveel Maleisch

leeren, dat men het noodige kan vragen en beantwoorden.

Men moet zich echter blijven oefenen, ten einde het zuiver

te leeren spreken en de taal geheel machtig te worden.

Grootendeels toch ligt het geheim van het gezag, dat de

Nederlanders over den inlander uitoefenen in den groeten

eerbied, dien hij heeft voor onze kennis zijner gewoonten,

zeden en taal. De ambtenaar, die hierin uitmunt, staat bij

den inlander zeer hoog aangeschreven.

Het is zeer wenschelijk zich van het begin af ook op 't

Chineesch en Klingaleesch toe te leggen. Wel gelukt het
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zelden van deze beide talen meer aan te leeren dan eenige

woorden, doch men kan dan zeer spoedig eene soort van

controle op tandils, enz. uitoefenen, terwijl het een voordeel

is zelf eenige bevelen in die talen te kunnen geven.

Aanbevelenswaardig is het, zich reeds in Nederland zooveel

mogelijk kennis van de Maleische en Chineesche talen eigen

te maken. Wel is dat voor practisch gebruik niet voldoende,

maar het geeft eene basis, waarop men later gemakkelijk voort-

bouwt. Het is daarom te betreuren, dat in het moederland

tot het bestudeeren dier talen zoo weinig gelegenheid bestaat.

Al kan men Maleisch op een paar plaatsen leeren, voor

het Chineesch bestaat alleen gelegenheid aan de Leidsche

Hoogeschool, die echter door aanstaande Deli-planters wel

niet veel bezocht zal worden. Het zou van groot belang

zijn, dat die taal ook aan een der Handelsscholen degelijk

werd beoefend.

De nieuweling, baar of Singkeh, die in de eerste dagen

meestal bij den administrateur op het kantoor of op

het etablissement zelf wordt geëmplo.yeerd, kan zich daar

gemakkelijk van alles op de hoogte stellen en alle hulp van

den administrateur en collega's verwachten.

Werkuren. De werkuren zijn dagelijks van 6 tot 11 uur voor-

en van 1 uur tot 6 uur namiddags, in den sorteertijd van

12 tot 5 uur.

Ontegenzeggelijk wordt er in Deli veel en hard gewerkt;

dit schijnt echter niet anders dan heilzaam op de Europeanen

te werken, want het is wezenlijk een lust om die gezonde,



13

verbrande Europeanen op eene bijeenkomst of wel bij de

geanimeerde races waar te nemen.

Vroeg opstaan, vroeg baden en vlug koffiediinken is

bepaald vereischt, want offlcieele tijd voor een ontbijt

bestaat er eigenlijk niet, zoodat dit dan ook maar zoo ter-

loops tusschen het morgenwerk in moet worden genuttigd.

Zooals reeds boven is gezegd, komen meestal de nieuwe-

lingen bij den administrateur of in het zoogenaamde kongsie-

huis, op het hoofd-établissement te wonen. In dit laatste,

gedurende den sorteertijd, met andere assistenten te zamen,

waardoor zij dan als van zelf spoedig van allerhande zaken

op de hoogte worden gesteld.

Daar in Deli nagenoeg alle natiën vertegenwoordigd zijn,

is dit eene zeer schoone gelegenheid voor onze Hollandsche

jongelieden, om hunne kennis van vreemde talen uit te breiden.

Rust- en Wegens den aard van het veelvuldige werk is er in Deh
8;en.

gg^j^ Zondagsrust, zoodat men aldaar zeer spoedig de dagen

van de week heeft vergeten en alleen maar den datum van

de maand kan onthouden. Toen Pastoor Staal, de later als

Bisschop te Batavia overleden wakkere priester op Deli

woonde, heeft hij eens een flinke poging gedaan, daarin

verbetering te brengen, doch men heeft er geen vol-

doende aandacht aan geschonken. Het is volstrekt geen

uitgemaakte zaak, dat een Zondag onmogelijk is en buiten

kijf zou men hieraan met wat goeden wil tegemoet kunnen

komen. Nog steeds echter wordt den P^^" en 16^^'-" van

elke maand op iedere onderneming gewoonlijk betaaldag
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gehouden — hari besaar; wat dan op zeer gebrekkige wijze

in het gemis van een Zondag moet voorzien, omdat dan

althans slechts den halven dag gewerkt wordt. Op die dagen

worden de loonen uitbetaald, of wel voorschotten daarop of

op het contract-werk gegeven. Deze betahngen geschieden

gewoonlijk in den morgen ten huize van den administrateur,

of wel bij de assistenten ten behoeve der koelies in hunne

afdeelingen. Na afloop dier betahngen wordt gedurende de

rest van den dag niet meer gewerkt. Deze halfslachtige vrije

dagen zijn dikwijls onaangenamer dan een werkdag, omdat

ook dan dikwijls de assistenten de onderneming niet mogen

verlaten met het oog op mogelijke vechtpartijen onder koehes.

Ter tegemoetkoming aan den weinigen vrijen tijd, dien een

assistent op die wijze zou hebben, zal een humaan admini-

strateur zijne assistenten beurtelings nu en dan een dag, of

twee dagen, verlof geven om de hoofdplaatsen of vrienden

op verren afstand te bezoeken, terwijl dan zijn afdeehng door

een zijner collega's of door den Hoofd-tandil wordt waar-

genomen, eene regehng, waartegen geen bezwaar bestaat.

Behalve deze gewone halfmaandelijksche betaaldagen hebben

de Chineezen, evenals de Javanen, de Klings en de Boyans,

nog andere groote of kleine feestdagen, onder welke vooral

het Nieuwjaar, tahoen baroe, een zeer groote rol speelt;

met Chineesch Nieuwjaar staat nagenoeg alle werk op de

onderneming stil en wordt er alleen door de koelies van

andere rassen doorgewerkt. Daar de Chineezen verreweg

het hoofdelement op de tabaksonderneming uitmaken, en

deze gedurende 3 a 4 dagen niets doen dan feest vieren,
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visites maken en dobbelen, kan men wel nagaan, dat daardoor

bijna al het werk stilstaat. Voor den administrateur der

onderneming is dit een bange tijd, dnar dan de meeste

gevallen van desertie en ronselarij en ook wel vechtpartijen

voorkomen. Gewoonlijk wordt er dan ook in dien tijd een

assistent der onderneming, met de noodige tandils, naar eene

der hoofdplaatsen Medan, Bindjei, Perbaoengan of TebingTinggi

gedetacheerd, om daar tegen alle knoeierij en onregelmatig-

heden te waken.

Ook bij de Klings, Javanen, Boyans en Maleiers, is het

Nieuwjaar een dag van de grootste beteekenis. Gewoonlijk

worden dan nieuwe contracten gesloten en premiën betaald;

ook wordt er nieuw voorschot genomen en afgerekend. De

Javanen en Boyans krijgen dan hun karbouw geslacht en de

Klings op hun l>eurt de noodige arak (samsoe). — Men ziet

dan de Klings, overvloedig gebruik makende van „vergunning",

liefst in roode rokken, zingend en joelend hunne feestvreugde

aan den dag leggen, terwijl de Javaansche, Maleische, en

Boyan heeren en dames op hun Nieuwjaar wonderlijk op-

geschikt met deftigen pas en knellende schoenen hunne

beleefdheids-visites afleggen.

Ramesamy en Moetoe kunnen bij die gelegenheid met

hunne respectieve vrouwen en kinderen zoo'n leven maken,

dat den nieuweling hooren en zien vergaan.

Na die feestdagen, waarop elkeen gewoonlijk zijn geld

verspeelt, gaan allen wederom voor een jaar uiterst kalm

aan het werk.

Merkwaardig is het, dat de .Javanen, Boyans en Klings
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zich dan alleen op hun gemak voelen op de onderneming,

wanneer zij hunne vrouwen daar hebben, wat den goeden geest

op de Estate onder die werklieden bevordert, terwijl de

Chinees er niets om geeft en men ook zelden Chineesche

vrouwen op de Estate vindt, zelden meer dan 2 procent,

soms niet eens.

Werklieden. Zooals i'eeds uit het bovenstaande voldoende l)lijkt, zijn de

werkheden op de onderneming gewoonlijk Chineezen, Javanen,

Boyans, Klings en Maleiers, soms Banjareezen, Batakkers,

Bengaleezen en zeei" zelden ook Siameezen. In den beginne

IS het moeilijk, ze uit elkaar te houden, vooral omdat bij den

eersten aanblik alle Chineezen op elkander schijnen te gelijken.

Spoedig echter wordt dat bezwaar overwonnen en leert men

hen door kleine eigenaardigheden van elkander onderscheiden.

Hoofd-tandil. D^ eerste werkman der onderneming, de meesterknecht,

zooals men in Holland zou zeggen, is het hoofd der

op de onderneming aanwezige Chineezen, de Hoofd-tandil,

l)aba, of tandil besaar genaamd. Hij is in vele opzichten de

rechterhand van den administrateur der onderneming en de

directe bemiddelaar tusschen administrateur en assistenten

eenerzijds, en tandils en koelies anderzijds. Zeker moet hij op

de onderneming een van de grootste autoriteiten zijn. Hij zorgt

voor het na.komen der orders door administrateur en assistenten

gegeven, onderzoekt alle geschillen tusschen koelies en tandils

onderhng, beslist in alle kleine Chineesche kwesties, houdt

den administrateur van alln politieke Chineesche zaken op
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de hoogte, is in één woord de tusschenpersoon tusschen den

administrateur en de Chineezen. Hij is daardoor een man van

het hoogste gewicht op een onderneming, en naarmate zijner

kundigheden en zijner eerlijkheid staat hij bij de Chineesche

bevolking hoog of laag aangeschreven. Zelfs gaat dit zoo

ver, dat de Chineezen dikwijls hunne onderneming naar zijn

naam noemen. Op de vraag, „vanwaar komt gij ?" wordt

gewoonlijk geantwoord: „Ik ben de koelie van hoofd-tandil

zoo en zoo". Het is natuurlijk de zaak van den admini-

strateur der onderneming om van de kundigheden van zulk

een hoofd-tandil partij te trekken, maar ook om te voor-

komen, dat te veel macht in zijne handen overgaat. Op

sommige ondernemingen, heeft men meer dan één hoofd-tandil,

die elk hunne afdeehng hebben en daarover toezicht houden.

Ook komt het wel op grootere ondernemingen voor, dat

boven deze hoofd-tandils wederom een baba als algemeen

Chineesch hoofd staat.

Zeker behoort er van de zijde van den administrateur,

zoowel als van die der assistenten veel tact en overleg toe, om de

verhouding van hoofd-tandil tot Europeaan zuiver te doen blijven.

Dikwijls toch en niet altijd ten onrechte, achten zich de

assistenten gepasseerd door de handehngen van den hoofd-

tandil, waaruit lichtelijk onaangenaamheden kunnen ontstaan.

Wanneer men echter steeds het goede beoogt, en niets dan

het welzijn der onderneming voor oogen houdt, kunnen

èn assistent èn hoofd-tandil zeer goed voor den welstand

der onderneming samenwerken. Alle wenken toch, door den

hoofd-tandil aan de tandils en koelies gegeven, behooren van
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den administrateur afkomstig te zijn. Diezelfde bevelen en

wenschen moeten door hem ook aan de assistenten zijn

gegeven of kenbaar gemaakt, en de hoofd-tandil iieeft ze

alleen in het eigen Chineesch dialect over te brengen

aan de tandils en hunne koelies. Zulk een man is dus

voor den administrateur, zoowel als voor den assistent van

het hoogste belang; over het algemeen zien vele Europeesche

assistenten in hem een soort van dwarskijker en rapporteur

en het valt ook niet te ontkennen, dat enkele administrateurs

hem als zoodanig gebruiken. Dit behoort evenwel in het

geheel niet tot 's mans werkkring en wanneer de hoofd-tandil

de voor hem bestemde plaats goed vervult, kan de admini-

strateur een goeden steun in hem vinden en de assistent,

vooral de jongere, veel van hem leeren.

Chineesche In rang op den hoofdtandil volgt de Ghineesche klerk

klerk — CRANi — genaamd, die zorg draagt voor de kleine

rekeningen, het houden van aanteekeningen, het invullen

der staten en dergelijke kleinere administratie. Gewoonlijk

is zulk een Chinees te Penang uit Chineesche ouders geboren

en daar op een der freeschools groot gebracht. Het zijn meestal

zeer bruikbare, vlugge en handige personen, die van veel

nut voor den administrateur kunnen zijn. doch ook aan de

andere zijde niet te veel moeten worden vertrouwd. Men

zie ze sterk op de vingers, teneinde bijtijds kwade praktijken

te voorkomen.

Niet altijd zijn deze cranis Chineezen; soms ook heeft

men daartoe Sinjos of halfcasts en Portugeezen, allen een
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mengelmoes van Europeanen, Maleiers, Javanen en Porlu-

geesche afstammelingen. Vooral vroeger gebruikte men deze

halfcasts, doch geleidelijk is men hiervan teruggekomen. Hoewel

zij in vele opzichten handige lieden zijn, wisten zij niet steeds

den gewenschten afstand te bewaren en oefenden dan een slech-

ten invloed uit op het ondergeschikt personeel. Zij hebben

meestal van de Europeanen slechts de ondeugden geërfd en

dit werkt bij hun aanleg allesbehalve gunstig. Vooi'al voor

„bribery" zijn ze bijzonder vatbaar.

Sorteertandil. Een niet minder gewichtig personage is de sorteertandil

of Tandil van de fermenteerschuur, d. w. z. de man, die

het oppertoezicht in de fermenteerschuur heeft over het

stapelen en het sorteeren van de tabak.

Van dezen man, een beproefd oud-sorteerder, die de tabak

door en door kent en er volkomen van op de hoogte is,

welke koehes het best sorteeren en stapelen, kan ook de

nieuwe assistent veel leeren.

Chineesche

koelies.

Sorteerkoelies.

Veelal staat op het hoofdetablissement, zoo dicht mogelijk

bij de woning van dien sorteer-tandil, het gebouw, waarin

de koelies wonen, belast met het behandelen van de tabak

in de fermenteerschuur en daarom in tegenstelling van de

veldkoelies, stapelaars of sorteerkoelies genaamd; zij zijn

over het algemeen minder geschikt en niet sterk genoeg

om het zware veldwerk te verrichten en daarom meer

speciaal op het fijnere werk in de schuur afgericht. Het zijn

gewoonlijk oude koelies of gewezen tandils. die met hun
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hoofdnian dit zeer gewichtige werk jaar in, jaar uit op de

meest kundige en liandige wijze uitvoeren. In den regel is

liun uiterlijk niet gunstig en zijn er zelfs onder hen, die

door de bekende Chineesche kwalen ledematen hebben ver-

loren; toch is datzelfde troepje voor de onderneming van

groote waarde, daar alle kostbare tabak door hén moet

worden gereed gemaakt, om in behoorlijken vorm op de

Europeesche markt te kunnen verschijnen. Men zou dat

zeker niet zeggen, als men hen door allerlei omhulsels tegen

de morgenlucht beschermd, in den regentijd 's morgens zeer

vroeg hunne woning al sukkelend en strompelend ziet verlaten.

Het grootste gedeelte dezer werklieden wordt dan ook

met den minder eervollen naam van stinker aangeduid. Die

leelijke naam is nu een officieele term geworden voor eiken

koelie minder geschikt of niet sterk genoeg voor het veldwerk.

Vóór 1874 bestond de naam niet. Eerst in 1877 begon men

er van te spreken en spoedig werd die benaming officieel voor

zwakkere koeUes, zoodat zelfs de Engelschen dat woord

gebruikten en hunne zwakke koelies begonnen te onder-

scheiden in „good stinkers" and „bad stinkers".

Het is moeilijk, goede werklieden of ten minste goede

Chineesche veldkoelies voor dit eentonig werk, dat weinig

lichamelijke inspanning vereischt, te krijgen. Gewoonlijk ziet

dan ook de breedgeschouderde Chineesche veldkoelie met

minachting op dit schamele, door opium verschoven troepje

neder, maar diezelfde zwaargebouwde veldarbeider heeft het

in den sorteertijd soms zeer hard tegenover dien tabaks-

ontvanger te verantwoorden, wanneer hij met vele aan-



21

merkingen al zijne bundels terugontvangt en ze nog eens

geheel moet overmaken.

Omdat het niet altijd gemakkelijk is, voor dat werk de

noodige Chineesche koelies te krijgen, worden daartoe op

eenige ondernemingen wel Javaansche koelies en vrouwen

gebruikt, die soms nog van Java met dat werkje bekend zijn.

Is er echter geen tabak in de fermenteerschuur en dus

geen werk voor bovenbedoeld soort van koelies, dan trachten

zij dat op andere wijze te vinden. De beste koopen een

nog leeg staand tabaksveld, andere maken tabaksbanden of

plukken zaad, terwijl de overigen als helpers in de tabaks-

velden worden gebruikt. Ook gebeurt het wel, dat zij

gezamenlijk onder den tandil een werk in contract of dagloon

uitvoeren (kongsiekang = samenwerken).

Chineesche Over deze lieden zal bij het veldwerk het een en ander
Veldkoelies. , , , , ^worden medegedeeld.

Javanen. De Javanen worden tot allerlei werk gebruikt, zooals bij

het maken van goten en wegen, bij het bouwen van huizen

en schuren. Verder doen zij dienst als karrevoerders,

oppassers, helpers bij het boschkappen, of wachters. Zij

zijn dus als eerste hulp van de tabakskoehes op eene

onderneming van veel w^aarde. In den aanvang zijn ze

wel eenigszins dom, doch zij leeren spoedig het werk en

kunnen dan in contract zeer veel goeds verrichten, terwijl

zij daarentegen in dagloon werkende, zonder scherp Euro-

peesch toezicht, steeds gaan luieren (tont comme chez nous).
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Veel hangt het van den mandoer af, hoe zijne Javaansche

koelies het werk opvatten ;
wanneer hij ijverig en rechtvaardig

is, zal men ook meestal zien, dat de Javaantjes ordelijk

hun werk verrichten en er weinig desertiën of ongeregeld-

heden plaats vinden. Knoeit daarentegen de mandoer, dan

worden de koelies spoedig bandeloos.

Het is altijd verkieselijk, getrouwde Javanen te hebben, daar

men die veel beter op een onderneming kan houden dan on-

getrouwde. De Javaan of Soendanees is meestal verhefd van

natuur, zoodat men bij ongetrouwden, boedjangs^ veel last heeft,

dat zij 's nachts omzwerven, mankeeren bij den aanvang van

den arbeid, deserteeren of andere moeilijkheden veroorzaken.

Bovendien heeft men nog het voordeel bij getrouwden,

vooral wanneer de vrouwen ook het contract op Java hebben

geteekend, dat de vrouwen en zelfs de kinderen veldwerk

kunnen verrichten; maar vooral ook in de droogschuren en

in de fermenteerschuur kunnen zij tot bundelen, sorteeren

en stapelen van tabak worden gebruikt.

Op eene groote onderneming zijn meestal 100 tot 200 of

meer Javanen aanwezig.

De Javanen en de Soendaneezen uit Bantam, Preanger en

andere residentiën zijn op de onderneming van veel nut, vooral

nu het zoo moeilijk en kostbaar wordt, om genoeg Chineesche

koelies te krijgen. Zooals boven reeds is gezegd, verrichten zij

allerlei werk bij de behandeUng van de droge tabak, waarbij

ook vrouwen en kinderen voldoenden arbeid kunnen vinden,

bovendien worden zij voor allerlei andere werkzaamheden

gebruikt, waartoe zij ook volgens hun contract zijn verplicht.
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Kllngs en Verder treffen wij op het hoofdetabiis.sement de woningen

woningen.
^^^ Kling8 aan. Meestal kan men ruiken, waar de Klings

wonen, of, nog sterker, waar ze gewoond hebben. Het is

een goed, joviaal en luidruchtig volkje, dat echter niet door

zindelijkheid uitmunt.

Deze immigranten uit Madras en Pondichery, Tamils ge-

naamd, zijn op de onderneming van veel nut. Jammer, dat

onze regeering er niet meer spoed en kracht achter zet, om

eene overeenkomst met de Engelsche regeering voor directen

invoer dezer goede werkkrachten naar Deli tot stand te brengen,

waartoe onze Consul-Generaal in Singapore indertijd zulke

goede gronden heeft gelegd. De Engelsche regeering heeft

de immigratie van KUngs naar Sumatra wel willen toestaan,

doch onder voorwaarde, dat zij een Britsch protector in Deh

zou aanstellen, die toezicht kon houden op de goede be-

handeling der Engelsche onderdanen, zoodat de Klings l)ij

gegronde klachten zich tot hem zouden kunnen wenden.

Onze regeering heeft dat echter niet toegestaan, uit vrees voor

inmenging in ons Bestuur.

De vriendelijke medewerking, die we dan ook van onze

Engelsche buren ondervinden, uit zich gewoonlijk slechts

m naijver op de welvaart onzer koloniën.

Daar in Britsch-Indië bijna jaarlijks districten door

hongersnood worden geteisterd, zou 't een uitkomst zijn

voor de bevolking, wanneer zij vrij mocht immigreeren naar

beschaafde landen onder een degelijk bestuur.

De Khngs moeten dus tegenwoordig geheel op eigen rekening

van Britsch-Indië, Penang en Singapore naar Deli komen,
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daar de Engelsche regeering, vooral die der Straits-Settlements,

zeer streng toeziet, dat geen enkele Kling een werkcontract

voor Deli aangaat. Meestal komen ze dan ook met passen

voor waschman, bediende, scheerbaas, goudsmid, kleermaker

of iets dergelijks naar het Delische over. Ook wel gaan ze

soms zonder die passen stilletjes met zeilscheepjes, des nachts

op reis naar de overzijde van Malakka en komen dan na

vele ongemakken en eene lange reis ergens, op Sumatra's

Oostkust aan.

De Klings zijn over het algemeen kinderachtig en laf en

hebben ook de slechte gewoonte van te klikken. Het

gebeurt dus niet zelden, dat een troepje Khngs bij elkaar

is, gereed om de Straits te verlaten voor het beter betalende

Deli, maar — de pohtie is gewaarschuwd, wat tot gevolg

heeft, dat de samenzweerders door hunne zwarte broeders,

agenten van pohtie, ingerekend worden. De regeering der

Straits houdt een streng toezicht op deze complotten en de

hoofdaanleggers en delinquenten worden voor langen tijd in

de jail veroordeeld.

Doorgaans worden er op eene middelmatige onderneming

30—100 dezer Klings gevonden. Ze wonen gewoonlijk te

zamen in dezelfde soort huizen als de Javanen. Voor de

gehuwden zijn er dan echter in die woningen bepaalde

kamertjes afgeschoten. Lang niet alle Khngs zijn gehuwd,

doch zij trachten dit sociale gemis te vergoeden, door ten

minste een aandeel in eene vrouw te krijgen. Zoo nemen

zij dan met hun drieën of vieren de eene of andere mooie

Klingvrouw van een ander over, hetgeen niet zelden, vooral
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als de partners dronken zijn, nog al ernstige onaangenaam-

heden doet ontstaan.

De Klings, tenminste die der laagste kaste, hebben het

drinken van den minderen Europeaan goed afgekeken en

men kan met een glaasje verdunde koelie-rum zeer veel

van hen gedaan krijgen ; daarentegen hebben zij de goede

eigenschap van geen opium te schuiven.

Ook hier hangt het zeer veel van den Khng-tandil af, hoe

de geest onder de Klings is. Hij kan zeer veel gezag over

hen uitoefenen en wanneer hij geen afzetter is, kan hij alles

met zijn lieden doen.

Zij worden hoofdzakelijk gebruikt tot het graven van

goten en wegen, als veehouders, karrevoerders, boodschap-

loopers, paardenjongens, enz. waartoe zij uiterst geschikt

zijn; ze zijn echter totaal ongeschikt, om bij de tabak te

helpen in de velden of wel tabak te planten, daar ze niet de

minste geschiktheid hebben, om op de tabaksplanten te

passen of deze zorgvuldig -te behandelen.

De proeven, in vroegere dagen, toen het lang niet zoo

kostbaar was als nu, Klings van de Straits te krijgen, door

eenige planters genomen, om met dit volkje tabak te planten

en te behandelen, zijn dan ook treurig afgeloopen, daar

nagenoeg alle tabak gescheurd of door wormen vervreten

werd binnengebracht.

De Klings, matig, behalve in het gebruik van sterke

dranken, hebben zeer weinig behoeften, zoodat ze veel van

hun verdiend loon sparen; ze zijn zeer lenig, sterk en vlug,

en kunnen ons DeKsch klimaat goed verdragen.
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Het i8 dan ook een lust om te zien, hoe elastisch zij het

werktuig, waarmede de grond wordt omgewerkt, de tjankol

in den grond weten te slingeren.

Met een behoorlijken tandil en goed ingedeeld taakwerk

kunnen deze werklieden dan ook bijzonder veel grond ver-

zetten; vooral in moerassigen bodem, waar geen ander

Oosterling het moeielijke werk kan verrichten, blijft de Kling

onder toediening van eene gepaste dosis „gin" onvermoeid

het werk voortzetten.

De Klings zijn er over het algemeen niet hcht toe te krijgen,

om werk in contract aan te nemen, maar willen zeer gaarne

een hun opgegeven hoeveelheid werk, als dagtaak, in den

kortst mogelijken tijd goed afwerken, onder voorwaarden dat

ze daarna, hoe vroeg dan ook, naar huis mogen terugkeeren.

Die taak wordt dan volgens opgave van den assistent door

den tandil uitgemeten en afgezet, en is berekend op ca.

200 — 250 kubieke voeten grondverzet bij eene diepte van

y— S^, welke taak dan door goede koehes in plaats van in

10 uren binnen de 8 uren wordt afgewerkt.

Bovendien hebben deze heden bijzondere geschiktheid om

met vee om te gaan en zijn daarom als veehoeders en vooral

als karrevoerders op eer.e onderneming zeer bruikbaar.

Ze zijn hierin verre boven de Javanen te verkiezen, die over

't algemeen ruw en wreed voor het trekvee zijn, terwijl daaren-

tegen de Hindoe zeer veel hart er voor heeft en er aardig

mee weet om te gaan. Ook zijn ze vlug en krachtig bij het

laden en lossen van vrachten. Meestal geschiedt dan ook door

hen het geheele transport der materialen voor de verschillende
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afdeelingen der onderneming, evenals het brengen der droge

tabak van de afdeelingen naar de fermenteerschuur.

Voor paardenjongens zijn ze meestal eveneens zeer geschikt,

althans indien zij nuchter zijn; in beschonken toestand echter

hebben zij de kinderachtigheid om hardvochtig met de paarden

te spelen en vooral de Delische paardjes daardoor schrik- en

zenuwachtig te maken. Dat dit den eigenaar, die in den

beginne maar niet kan begrijpen, wat er met zijn vroeger

zoo mak paardje toch op eenmaal is geschied, veel ergernis

geeft, behoeft geen betoog. Voor koetsiers en staljongens

(sycen) zijn daarom Boyans of Javanen te prefereeren. Als

grassnijders en veehoeders blijven de Khngs echter uitstekend.

Zij kunnen zeer lang en vlug loopen; van daar het beweren,

dat ze geen milt hebben.

Boyans. De Boyans. (Engelsche naam voor de bewoners van het

eiland Bawean), komen meestal van Singapore of soms

van Penang op contract, voor den Engelschen Protector

gesloten.

Het gehalte der Boyans is in den laatsten tijd hard achter-

uitgegaan, zoodat men ze wijselijk door Javanen en Banjareezen

tracht te vervangen. Men gebruikt ze bij het bouwen van

huizen en schuren, alsmede voor het ruwe timmerwerk daaraan

verbonden. Over het algemeen zijn het nette en bedaarde

Muzelmannen, die zeer aan hun godsdienst zijn gehecht.

Hun werk is doorgaans goed en solide, doch zij doen alles

in dagwerk en nog al langzaam, waardoor het vrij kostbaar

wordt.. Herhaaldelijk zijn pogingen gedaan, om hen tot
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contractwerk geregeld te verbinden, doch meestal met «lechte

resultaten.

Een troepje Boyans of op hun werk afgerichte Javanen van

12 tot 25 man is op elke onderneming bepaald noodzakelijk,

daar er steeds kleine werken of reparatiën aan de verschillende

gebouwen zijn te verrichten, die men onmogelijk steeds zou

kunnen opdragen aan gewone Javanen, Maleiers of Batakkers,

— of die met zoo veel zorg en netheid moeten worden uitgevoerd,

dat men ze aan geene andere Oosterlingen durft opdragen.

Ook hier hangt weder veel van de capaciteiten van den

mandoer af.

Somtijds op het etablissement, maar meestal op een e der

onderafdeehngen, die wij later zullen beschrijven, woont de

Battak-tandü of de Maleische lioofdynan met zijne vrije lieden,

een mengelmoes van inlanders, die hetzij vast of tijdelijk,

onder zijn beheer allerlei karweien zooals boschkappen,

wegen-aanleg, huis- en schurenbouw, rottan-leveranties, enz.,

aannemen.

Bataks. De oorspronkelijke bewoners van de vrije binnenlanden

van Sumatra, de Batakkers, zijn meest heidenen en een zeer

bruikbaar volk. Om het Toba meer, vooral aan de Westzijde,

heeft het zendingswerk goede resultaten gehad en vele

Batakkers zijn dan ook Christenen. Deze bergbewoners, die

zeer sterk en matig zijn, komen naar de vlakte van Deli om

eenig geld te verdienen. De Batakkers, die tusschen het

Maleische kustland en de eigenlijke berglanden van Sumatra
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inwonen, de zoogenaamde Doesson-Batakkers. worden als de

minst goede beschouwd. De omgang met den Maleier heeft

hen bedorven: zij spelen, schuiven en deserteeren zooveel zij

maar kunnen. Van het beste gehalte zijn dan ook de

lieden van het plateau van Midden-Sumatra en zij, die in de

buurt van het Toba-meer wonen, n.1. de Toba-Batakkers, de

Orang Karau, de Orang Timor, de Orang Pak Pak, enz. De

laatsten komen zeer weinig op de ondernemingen, en worden

door de Bataks nog steeds als echte menscheneters aangewezen.

Somtijds, vooral op de bovenondernemingen, hebben deze

lieden hunne vrouwen bij zich, die er met hunne donkerblauwe

hoofddoeken, boven de borsten vastgemaakte sarongs, en

zilveren oorijzers, wanneer ze jong zijn, lang niet slecht

uitzien. Zij worden echter spoedig oud en verhezen dan al

haar aantrekkelijkheid. Het is een zeer aardig gezicht, een

twintigtal Bataksche vrouwen en meisjes op het rijstblok te

zien slaan. De moeders hebben dan hunne kinderen op den

rug gebonden, ongeveer als in een zak, met het kopje er

buiten, dat al zeer vreemde slingeringen maakt, wanneer

de moeder den zwaren rijststamper op en nederbeweegt.

Verder vinden wij onder het tijdelijk werkvolk van even-

genoemden hoofdman ook de Maleiers, de eigenlijke kust-

bewoners van Sumatra's Oostkust. Veel valt er niet van

hen te zeggen. Hun werk is meestal niet van veel waarde

en zij bezorgen menigen administrateur veel zorg en

last, zoodat zij dan ook zooveel mogelijk worden vermeden.

Voorschot is het eenige wat hen aanlokt, om zoogenaamd te
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gaan werken, wat zij meest niet doen, doch met 't voorschot

weg blijven in hun ls:ampong of elders. Spelen en opium schuiven

zijn de hoofdbezigheid van den Maleier. Soms heeft hij geld

noodig om eene of andere maagd te kunnen koopen. Hij is

slim, en kan als hij wil zeer goed werken, doch daar de

natuur hem alles tot zijn onderhoud levert, zoo gevoelt hij

geen behoefte tot arbeiden en doet dit dan ook niet anders,

dan om de zooeven genoemde redenen, of wel om naar

Mekka te kunnen reizen, als hadji of priester terug te

keeren en dan ten koste van zijne geloofsgenooten te kunnen

leven, en dus nog meer te luieren.

Is de Maleier van hoogen rang of hoofd eenerafdeehng, dan

heeft hij steeds geldgebrek, belooft steeds werkvolk te zullen

leveren, vraagt steeds voorschot op allerlei materialen, komt ten

slotte geene enkele zijner beloften na en vergeet het geleende

geld terug te betalen, of liever vraagt nog meer voorschot op

nog schoener beloften, die hij nog minder denkt na te komen.

Op bijna alle ondernemingen zijn Maleische of Batak-dorpen

(kampongs) ; aan de bevolking van die kampongs worden

rechten op gronden rondom den kampong en op voldoende

wisselgronden toegekend, alsook rechten op de vrucht- en

bijenboomen in de buurt.

Behalve dat, wordt hun bij de nieuwere landcontracten

toegestaan, rijst te planten op de tabaksvelden, waarvan de

oogst is afgeloopen.

Dit planten van padi is bepaald zeer nadeelig voor den

duurzamen bloei van het land, daar toch alle herwouding

(reboiseering) hierdoor wordt tegengehouden.
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De inlanders nl. vernielen bij het schoonmaken hunner

rijstvelden alle kiemen en spruitjes van het oi)komende

nieuwe bosch, terwijl bovendien de rijststengel, die in Indië

zoo welig groeit, na afloop van den oogst op het veld blijft

liggen en daardoor zeer lang eiken anderen plantengroei

belemmert. De strooken land in afgeplante tabaksvelden,

waarop geen rijst wordt verbouwd, toonen reeds aan een

ieder het groote verschil, dat er bestaat in het opkomen van

nieuw bosch op land, waar geen padi werd geplant, en op

dat waar zulks wél plaats vond.

Op de bovenondernemingen heeft de administrateur dikwijls

last van de gewoonte der Batakkers. om door hunne brand-

brieven (moesim bringin) den ondernemer met het in brand

steken van schuren en andere gebouwen te bedreigen, indien

hij hun vermeend onrecht niet binnen een bepaalden tijd weet

te herstellen
;

dit betreft somtijds zaken, die jaren geleden

door het Maleisch bestuur zijn gedaan en waarvan de admi-

nistrateur nimmer iets heeft gehoord. Door het Inlandsche

Bestuur worden deze zaken meestal op de lange baan

geschoven, en daardoor heeft reeds menig ondernemer of

administrateur vele zijner kostbare schuren zien afbranden

en te velde staande tabak zien wegkapi^en, zonder dat hij

zich ook maar iets te verwijten had.

Behalve deze elementen bevinden zich nog onder gezegden

hoofdman vele Maleiers van Sumatra's Westkust, als b. v.

van Menangkabau, Mandheling, Baros, Rau, enz., meestal

lieden, wien de gedwongen Gouvernements-kofïiecultuur aldaar

minder beviel. Zij werken over het algemeen zeer goed,
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doch blijven niet lang op de onderneming, trachten spoedig

wat geld bijeen te krijgen en worden dan rijtuigverhuurder,

waronghouder, koopen een vruchtentuintje, of wel worden

hadji, om daarna geheel onafhankelijk naar Sumatra's West-

kust terug te keeren.

Nog zijn somtijds onder bovengenoemde hoofdlieden eenige

vrije Javanen werkzaam, d. w. z. Javanen, die hun contract

bij den ondernemer hebben afgewerkt en zich in den Maleischen

kampong vestigden, ook oude wegloopers of gepasporteerde

soldaten en ontslagen kettingjongens. Meestal nemen al deze

lieden in kleine troepjes het een of ander werk aan, direct

contracteerend met den administrateur.

Orang Alias Ook treffen wij hier onder hunne eigen hoofdlieden de

en ayos.
Q^-^^^g ^n^s en Gayos aan, die hetzelfde werk als de Batakkers

en Maleiers aannemen, doch bovendien, wat met de anderen

niet het geval is, zijn over te halen tot het graven van

slooten en het maken van wegen. Men moet met dit volkje,

welks woonplaats gelegen is tusschen de Batakkers en Atjehers

in, zeer voorzichtig zijn, door alles wat men met hen con-

tracteert, goed te stipuleeren en te contróleeren. Maakt

men later bij de afrekening aanmerkingen op het afgeleverde

werk, als niet voldoende aan alle vereischten, dan kan men,

door hen op het geld te korten, de grootste onaangenaamheden

krijgen. Men maakt weinig gebruik van deze werkkrachten.

Bengaleezen. Last not least treft men op iedere onderneming eenige

Bengaleezen of Afghanen aan, die dienst doen als ;,opas",
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boodschaplooper, nachtwaker e. a. Het zijn ongetwijfeld de

meest decoratieve koelies der onderneming met hunne reuK-

aclitige hoofddoeken, echte „tulbanden", hun zwarte baard

en martiaal voorkomen. Veel moed zit echter niet achter

deze schijnbare strijdhaftigheid. Meestal zijn deze lieden

vroeger in Europeeschen dienst geweest als soldaten of als

politie-agenten en prijken zij vaak met eenige oude medailles.

Voorts fungeeren zij als inlandsch bankier of woekeraar.

Het is merkwaardig, zooveel geld zij op die wijze bijeen weten

te schrapen. Over hun werkkring later meer in het vol-

gende hoofdstuk, hetwelk over de gebouwen van het hoofd-

etabhssement zal handelen.



HOOFDSTUK lY.

GEBOUWEN OP HET HOOFD-ETABLISSEMENT.

Adraidistra- Zooais reeds is gezegd, komt gewoonlijk de jonge assistent

teurs uis.
-^^ ^^^ beginne op het hoofd-etablissement te wonen. Op dat

etablissement bevindt zich in den regel het huis van den

administrateur — manager — beheerder van de onderneming,

door alle koelies de Toewan Besaar (groote heer) genoemd, in

onderscheiding van de employés, assistenten, die toewan zoo

en zoo, of in 't algemeen toewan-ketjil of kleine heeren

worden genoemd. Gelukkig zijn vele managers zoo ver-

standig, dit onaangename toewan-ketjil minder te gebruiken, ge-

voelende dat het verkeerd is, tegenover tandils en koehes de

assistenten op die wijze klein te decreteeren. De Chineezen

weten er trouwens nog een anderen weg op. Ieder Europeaan

heeft bij hen zijn bijnaam, zooais toewan tinggi (de lange

meneer), toewan brebok (de meneer met den baard), toewan

kadja mata (de meneer met den bril) enz. enz. Het ligt voor

de hand, dat dit veel beter is dan te spreken over den kleinen

meneer van congsie 7, vooral omdat het prestige alles is en
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nooit voedsel gegeven mag worden aan een gevoel van

minachting voor den directen chef, ter verhooging van eigen

aanzien en grootheid. Daarom is het ook zoo verkeerd,

indien in het bijzijn van de koelies het decorum en de

burgerlijke beleefdheid niet op voldoende wijze in acht

worden genomen. Men kan onder Europeanen zeggen,

wat men noodig acht, maar de koelies moeten daarvan

nooit getuigen zijn.

Behalve het gewoonlijk zeer groote huis van den admini-

strateur, treft men op het hoofd-etablissement aan, de woning

der assistenten, waarin de jongelui in den schuurtijd te zamen

wonen. Dikwijls is dit huis zóó gebouwd, dat men, hoewel

onder een dak wonend, toch eigen appartementen tot zijn

gebruik heeft. Dit huis dient gewoonlijk ook tot eerste

zelfstandig verblijf van den jongen assistent, wanneer hij

het huis van den administrateur heeft verlaten.

De meestal vrij aanzienlijke woning van dit gewichtig

personage, waarover wij reeds in het vorig hoofdstuk spraken,

ligt gewoonlijk op korten afstand van de fermenteerschuur

en verraadt o a. door een reusachtige Chineesche lantaarn

dadelijk hare bestemming.

Chineesche Niet zelden treft men dicht bij het huis van den hoofdtandil

een kleinen Chineeschen tempel aan, waar de meestal zeer

bijgeloovige Chineezen gelegenheid vinden te offeren en zoo

op hun manier voor regen of zon te zorgen.
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Kantoor. H^t kantoor wordt gewoonlijk in of dicht bij liet huis

van den administrateur gehouden. Op het kantoor bevinden

zich ook de brandkasten, meestal twee in getal, waarvan

de eene dient tot berging van het geld, en de andere tot

het bewaren van de boeken der onderneming. Het geld

wordt gewoonlijk vóór of op den betaaldag tegen een Ijon

(cheque) van het hoofdkantoor, of van den financiëelen

agent, met een huurrijtuig of wagen van de onderneming

afgehaald, ook wel met picolpaarden, waarbij die maatregelen

voor de veiligheid onder weg genomen worden, welke de

Administrateur noodig oordeelt.

In de tweede brandkast worden de boeken der onder-

neming bewaard, hetgeen zeer noodzakelijk is, daar het voor

den ondernemer een onherstelbaar verlies zou zijn, als de

rekeningen van zoovele arbeiders, die nagenoeg een jaar op

voorschot werken, door brand werden verloren.

Op het kantoor worden tevens de aan de onderneming

behoorende sabels, geweren, revolvers met ammunitie enz.

bewaard. Van de vuurwapens en ammunitie wordt het reeds

besproken voorgeschreven register bijgehouden, en jaarlijks in

Januari aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur ingediend.

Ook de kaarten der onderneming; de schrijfbehoeften,

teekeninstrumenten, boussoles. meetkettingen, de maat tot

het meten der lengte van de koehes, enz., worden hier aan-

getroffen, terwijl de koelie-ordonnantie, kedeiprijzen enz.,

gewoonlijk aan den wand prijken. Hoe gewoon en eenvoudig

deze administratie ook moge schijnen, toch is 1)ij het geregeld

bijhouden dezer boeken, netheid en accuratesse de hoofdzaak;
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dit knn men zelden verwachten van jongelui, die pas uit

Holland komen met diploma eind-examen Hoogere Burgerschool

en dergelijke mooie brevetten, zonder verder iets meer ge-

presteerd te hebhen, Pas aankomende jongelui toch worden

't eerste jaar meestal aangewezen den Administrateur in

deze behulpzaam te zijn, buiten andere kleine werkzaam-

heden, die zij op 't etablissement hebben te verrichten.

Fermenteer- Het voornaamste en ook het grootste gebouw der onder-

^^ ""'*• neming is de fermenfeerschuur. Dit gebouw, dat op het hoofd-

etablissement het eerst in het oog valt, is zeker het meest

gewichtige der onderneming, het gebouw, waar de oogst

verzameld en bewerkt wordt. Op eenige ondernemingen

is die fermenteer- en afpakschuur een zeer kostbaai" gebouw,

van hout en steen opgetrokken en met gegalvaniseerd

ijzer gedekt, terwijl het op andere ondernemingen een meer

eenvoudig gebouw is van hout met atap gedekt. Atap-daken

zien er van buiten uit als onze rietbedekking. De atap

wordt gemaakt van den nipapalm, waarvan de bladen om

een stok van nibong (een palmsoort) of bamboe van circa

6 Eng. voet worden geslagen en met rottan aan elkander

geregen, terwijl de platte bladen met de punten naar

beneden, rechts en links van den stok, ter lengte van circa

IY2 Eng. voet afhangen. Deze vlakken van 6 X 1^^2 voet

worden dan schubsgewijze op den dakstoel gelegd, waarbij elk

bovengedeelte circa 5 Eng. duim boven het onderste uitsteekt.^)

1) Een Eng. voet is 1-2 Kiig. duimen.

„ „ „ „ 30.48 centimeter.
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De fennenteerschuur, waar de tabak wordt ingewogen,

gefermenteerd, gestapeld, gesorteerd, gemeten, geperst en

verpakt voor de Europeesche markt, is het grootste gebouw

der onderneming, en heeft gewoonlijk eene lengte van 40

tot 80 vadem, (een vadem-depa is 6 Eng. voeten, 1.998 M.,)

bij eene breedte van 60—80 Eng. voeten. De hoogte van

den nok van het gebouw is gewoonlijk 36 a 40 Eng. voet,

terwijl de zijwanden eene hoogte hebben van 6 tot 14 voet.

Deze loods staat gewoonlijk met hare lengte-as in de

richting O.-W., of wel met eene declinatie, overeenkomende

met den stand der zon voor Sumatra's Oostkust, van December

tot Februari, zoodat de lange zijden van het gebouw steeds

voor invallende zonnestralen blijven gevrijwaard, ten einde

het licht langs die wanden voor de sorteerders zoo zuiver

mogelijk te houden. De vier wanden van dit gebouw zijn

geheel van vensterdeuren, van circa 6 voet hoogte, voorzien

om 't volle licht op die sorteerders te laten vallen. Voor

hetzelfde doel zijn in het dak meestal ook boven aan de

korte zijden nog vensters aangebracht.

Gewoonlijk aan de noordzijde van de fermenteerschuur

bevindt zich een uitbouw van 36' X 36' of minder, met veel

bovenlicht, waar de tabak wordt ontvangen. Somtijds zijn

er zelfs twee zoogenaamde ontvangplaatsen.

Meestal aan de tegenovergestelde zijde van de fermen-

teerschuur, dus aan de zuidzijde, vindt men een langen

loop of gang, ook met het oog op brandgevaar, geheel of

gedeeltelijk overdekt met gegalvaniseerd ijzer en met nibong-

latten aan de zijde afgesloten. Deze gang, circa 9' tot 20'
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breed, leidt naar de privaten, terwijl ze tevens dient tot

rookplaats der koelies en tot scheerplaats der Chineesche

barbiers. Ook vindt men op een daarvoor ingerichte plaats

gewoonlijk het noodige aantal leksteenen voor het drinkwater

der Chineezen.

In den regel bevindt zich aan een van de hoekpunten der

beide korte zijden der schuur de groote dubbele deur, die

toegang voor menschen (en vroeger ook voor karren) tot de

fermenteerschuur verleent. Karren laat men liefst niet meer

in de fermenteerschuur toe ; ze worden buiten op- en afgeladen

(bij regen onder een daarvoor gebouwd afdak of portiek).

De modder der assen in de schuur is niet gewenscht.

Zoowel rand als korte zijde worden tegenwoordig meest

met planken bevloerd op 4 a 5 inches hoogte van den

grond, waartoe balkjes van gelijke dikte op den grond

worden gelegd, waarop de planken worden gespijkerd. Ook

gebruikt men in die randen of gangen losse planchers of

planken schotten, die om de 14 dagen (op den betaaldag)

overeind worden gezet, om den grond lucht te geven.

Het eerste verdient meer aanbeveling vooral als gezorgd

wordt, dat aan den buitenwand eene spanning van 4 a 5

inches openblijft, die versche lucht onder 't plancher laat,

zoodat alsdan voor vocht geen vrees behoeft te bestaan.

De binnenruimte der schuur wordt langs de wanden door de

koelies ter breedte van circa 15' ingenomen, terwijl een open

ruimte of rand bij de korte zijden van 30'a40' breedte overblijft.

Deze voor- en achterruimte worden in den sorteertijd ook

door koelies ingenomen, doch dienen anders voor een of
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twee tabakspersen. ten minste wanneer de i)er8 zich niet

O}) het verhoogde middenvak bevindt, wat in de meeste ge-

vallen de voorkeur verdient.

Het binnenste gedeelte van de termen teerschuur, na aftrek

van den rand voor sorteerders en pers, wordt ingenomen door

een plankenvloer, gewoonlijk genoemd baleh-baleh of lanteh,

stevig gelegd en bevestigd op houten of steenen neuten, ter

hoogte van 2Yo'' a 3' boven den beganen grond. Dit planken

vierkante vak dient tot eigenlijke stapelplaats van de tabak.

Gewoonlijk is het in het midden verdeeld door een gang van

circa 3^ wijdte, of ook door een overlaat, om den koeUes te veel

omloopen bij 't tabakontvangen of bij 't gaan naar 't privaat te

besparen. Het is zóó hoog uit den grond gebouwd, dat alles

goed droog kan gehouden worden bij opstijgende vochtigheid,

tevens tot beter overzicht van de geheele fermenteerschuur,

en vooral ook om de tabak niet direct onder 't bereik der

sorteerders en koehes te hebben. Later zullen wij hierop bij

de behandeling van droge tabak terugkomen.

Hier moet nog worden medegedeeld, dat men op sommige

ondernemingün er toe over is gegaan om afzonderlijke loodsen

voor de sorteerende koehes en voor de gestapelde tabak te

bouwen. Het voordeel daarvan is in hoofdzaak dat, wanneer

alles zich in een loods bevindt, in den sorteertijd nagenoeg den

geheelen dag alle vensters openstaan ten behoeve van de sor-

teerders, terwijl zulks nadeelig is voor de fermentatie der tabak

en het omzetten van stapels, daar er meest op den middag

een sterke uitdrogende wind waait uit 't Oosten, waardoor dik-

wijls 't omzetten van stapels onmogelijk wordt, daar de tabak



41

als ze hard is of kraakt door de droogte, niet behandeld kan

worden en stuk gaat. Niet minder schadelijk is dit bij 't fer-

mentatie-proces, waardoor men lenigheid in de tabak tracht te

behouden ; bij een afzonderlijke fermenteerloods kan men den

toevoer van lucht regelen naar genoegen, terwijl voor 't noodige

licht ten allen tijde gezorgd is door 't maken van glazen

dakramen.

Afzonderlijke fermenteer- en sorteerloodsen verdienen dan

ook de meeste aanbeveüng.

Op het hoofd-etablissement bevindt zich in den regel de

Javanen-kampong^ d. w. z. de huizen of ook wel loodsen

(met woning) van de Javaan sche koelies en van den mandoer.

Op eenige ondernemingen zijn deze kampongs zeer aardig en

netjes ingericht. Daar hebben de getrouwde Javanen, elk

met hunne familie, eene kleine eigen woning met keukentje

er achter, en groententuin met vruchtboomen er omheen.

De mandoers, of soms wel hoofdmandoers, hebben een hooger,

groüter huis in het midden van dien kampong of dat dorpje

gelegen. Somtijds bevindt zich in de nabijheid een hooger

gelegen, geheel open loods met plankenvloer op neuten, alwaar

op feestdagen de Javaansche muziek of „gamelang", weerkhnkt.

Bij andere gelegenheden dient deze plaats tot dobbelplaats, of

wel geven de dansmeiden („ronggengs") er hare voorstellingen.

Ook vindt men hier gewoonlijk een Javaansche of Maleische

winkel - ivarong of kedei genaamd, alwaar allerlei snuis-

terijen, kleeren, dranken enz. voor Javanen en Maleiers zoo

uitlokkend mogelijk zijn uitgestald.



42

De gehuwden wonen dus zooveel mogelijk in kleine huisjes,

terwijl de ongehuwden in lange planken loodsen van slaap-

tafels voorzien, samenwonen.

Over 't algemeen is de bouw dezer Javanen kampongs of

huizen zeer verschillend. Het is hoofdzaak in dezen de voor-

schriften der hygiëne zooveel mogelijk in 't oog te houden,

de huizen een net aanzien te geven en de verdeeUng

van binnen zoo practisch mogelijk te maken. In één woord

men moet het den werkheden naar den zin maken.

De woningen, gewoonlijk 18 a 24 voet breed, bij eene

lengte van c*. 24 vadem (depa,) Avorden voor 40 a 60 man

ingericht. Achter elke loods Ijevnidt zich een keuken, waar

een man of een vrouw of soms twee dienst doen als kok

en huisbewaarder. Meestal zijn die gebouwen gelegen aan

een rivier of riviertje, dat dan gebruikt wordt als badplaats,

iets, wat hier onmisbaar is.

Wachthuis. Nog zien wij op het etabhssement het Wachthuis met

oppassers. Dit zijn Bengaleezen, waarover reeds in het

vorig hoofdstuk werd gesproken. Penang-Maleiers, Javanen

of Khngs. De eersten zijn meestal ontslagen soldaten uit

Britsch-Indië, of wel gewezen politiedienaren van een der

staten van het schiereiland Malakka. Deze zijn bovenal te

verkiezen, daar zij hebben leeren schieten, iets, wat bij opstoot-

jes nuttig kan zijn. Zij dienen als oppassers en als

nachtwacht l)ij de fermenteerschuur en bij het huis van

den administrateur, waar zich het kantoor met de brand-

kast bevindt. Zij zijn daartoe met een geweer gewapend
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en voorzien van een wachtcontrole-hoiioge, waarvan ver-

schillende sleutels op zekere punten in en buiten de

ferraenteerschuur, bij het kantoor, den stal enz. in kastjes

zijn opgehangen. De v^achthebbende man moet deze kastjes

elk uur of half uur gedurende zijne nachtelijke ronden openen

en de sleutels op het controle-horloge doen ronddraaien.

Dit horloge wordt 's morgens door den assistent of admini-

strateur geopend en nagezien, waarna de strook papier, die

zich er hi bevindt, met de noodige prikken voorzien, veroor-

zaakt door het omdraaien der sleutels, in het daartoe bestemde

register wordt opgeplakt met vermelding van naam, enz.

Bij genoemd wachthuis bevindt zich meestal de ^ow^, waarop

's nachts de uren worden aangegeven, benevens de tong-tong,

waarop het uur van begin en van het einde der arbeidsuren

wordt bekend gemaakt. Verder dienen deze oppassers tot

het opbrengen van beschuldigden naar den controleur, waartoe

zich op de onderneming eenige paren handboeien bevinden,

waarin de delinquent bij het vervoer wordt gesloten. Ook

doen zij dienst als post- en boodschaploopers, bij het trans-

porteeren van zieken, enz.

Men vindt verder op het hoofdetabhssement de Chineesche

winkel- of Kedei, waarin allerlei Chineesche en Europeesche

waren aan de koelies en het verder personeel worden

verkocht, tegen een bepaald tarief door den administrateur

opgemaakt, welk tarief in Chineesche letters, en in 't Maleisch

met Latijnsche letters, behoorlijk geteekend, in den winkel

is opgehangen. Door een bordje wordt hier ter plaatse aan-
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gewezen, clat de winkelier recht heeft tot het ^'el•l<:oopen van

opium en sterke dranken

Voorts wordt hier de rijst Ijereid uit de padi, op de onder-

neming gewonnen. Deze rijsthandel is zeer belangrijk, daar

alle koelies, die hiei- op haribesaar komen halen, gewoonlijk

5 gantangs voor $ 1 ontvangen. De gantang is officieel Vso

pikol = + ^ lit*^^" 6n wordt hier als geijkte inhoud^^maat

door den administrateur aan den kedeihouder afgegeven.

De kedei staat onder strenge controle van den admini-

strateur, die alle klachten der koelies hieromtrent onpartijdig

onderzoekt.

Het is zeker zeer wenschelijk, dat de hoofd-tandil niet bij

de kedei betrokken is, daar hij door zijne positie veel pressie

op de koelies kan uitoefenen, en zulks licht tot knoeierij of

tot het verkoopen van slechte waren aanleiding kan geven

en de koelies dan niet bij den administrateur durven klagen.

Ook het leveren op krediet is natuurlijk zeer nadeehg voor

de koelies. Beide zaken komen echter op vele ondernemingen

wel voor en zijn niet altijd te vermijden. Het eenige middel

er tegen is, dat de administrateur met behulp van zijn

Europeesch personeel op den kedeihouder eene zeer strenge con-

trole oefent. Het is ook in 't eigenbelang van den kedei-houder,

dat hij goede waar en tegen marktprijs aan de koelies ver-

koopt. Doet hij dit niet, dan zullen de koelies op hun

betaal- of vrije dagen naar de hoofdplaatsen trekken, om daar

hun inkoopen te doen; vooral een Chineesche koeUe zal des-

noods een uur of nog langer loopen, wanneer hij voor een

paar centen elders goedkooper terecht kan.



Maleische Ook voor de Maleiers vindt men op de onderneming gewoon-

^ ^ *

lijk een winkel, die echter meestal meerdere vrijheid geniet.

Vaak verhuurt men hier tegelijk kareta sewa, het gewone

vervoermiddel, zoowel voor Europeanen als voor inlanders.

Stal. Bij het huis van den beheerder eener onderneming bevindt

zich de stal, waarin de verschillende dienstpaarden zijn ge-

plaatst, namelijk: de paarden en poneys ten gebruike van

den administrateur voor de dogcar der onderneming, zijn

rijpaarden, het paard van den assistent bij het hoofdetabhs-

sement werkzaam, de paarden voor den expressedienst van

de oppassers, en soms de pikolpaarden voor geldtransport. Deze

paarden behooren aan de onderneming. Gewoonlijk vindt

men in den stal nog eenige paarden en rijtuigen, particuher

eigendom van den beheerder.

Ieder assistent kiijgt gewoonlijk een dienstpaard van de

onderneming, dat meestal bij zijn huis op de afdeeling is gestald.

In den sorteertijd echter, wanneer nagenoeg alle assistenten

in de fermenteerschuur werkzaam zijn, staan meestal ook

hunne paarden in den stal van den administrateur.

Bij den stal zijn de noodige kamers afgeschoten voor de

paardenjongens, — gewoonlijk syces genoemd; verder nog een

gebouwtje of een ruimte tot het bewaren van het paarden-

voeder (padi), benevens eene afzondei'lijke bewaarplaats voor

de tilbury of dogcar, en het ledergoed, zooals paardetuigen, enz.

Paarden van verschillende rassen treft men op Sumatra's

O. K. aan, als Batakker poneys, Australische paarden,

Sandelwood, Java, Makassar, Burmah en andere paarden.
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De eerste, de meest geschikte en vurige i)aardjes onder

zadel vooral op geaccidenteerd terrein, v^aar zij met gemak

hellingen beklimmen en zich even gemakkelijk laten afzakken,

komen, zooals de naam reeds aanduidt, uit de Bataklanden.

Daar wordt nog iets aan paardenfokkerij gedaan, hoewel

opmerkelijk minder dan vroeger jaren, toen zulks een groote

tak van handel voor de Batakkers was, en pracbt-exemplaren

naar de Straits en Java werden gezonden, terwijl bovendien

Deli zich in hoofdzaak slechts van die paarden voorzag.

In Deli bemoeit men zich overigens niet met paarden-

fokkerij. Jaren geleden heeft een Europeesch planter zich

daarvoor moeite gegeven, wat echter geen navolging heeft

gevonden.

Ossenstal. Op het etablissement zien wij verder den ossenstal^ waar

gewoonlijk de trekossen op een houten of steenen vloer,

behoorlijk droog en zindelijk staan aangebonden. Daarbij

vindt men gewoonlijk eene overdekte mestput.

"Wij vinden hier, naarmate van de grootte der onderneming,

van 40— 80 trekdieren, meest Bengaleesche ossen, die hoewel

duurder, zwaardere lasten kunnen trekken dan de Siameesche,

Straits, of Java ossen, welke laatste dan ook veel kleiner

zijn en meer worden ingevoerd als slachtvee.

Opmerkelijk is het, dat op Sumatra's O. K. weinig of niets

aan veeteelt wordt gedaan, wat in hoofdzaak toe te schrijven

IS aan de weinige energie der inlandsche bevolking. Meestal

wonen m de nabijheid eenige Klings, of ook wel Javanen,

die belast zijn met het onderhoud van stal en beesten, en
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met het noodige grassnijden. l)e wanden van den stal zijn

gewoonlijk open en alleen met latten afgeschoten, om voldoende

lucht binnen te laten. Des nachts worden er altijd vuren

met veel rook onderhouden tot bescherming der ossen tegen

de vele muskieten en zandvliegen. Goed toezicht op het rein-

houden van den stal en voortdurende zorg, dat de beesten vol-

doende en goed voer bekomen is het behoud der ossen. In tijden

van zwaren arbeid bekomen zij behalve volop gras, nog

gekookte dedak (afval uit den rijst-pelmolen) of gebroken rijst.

Op de meeste Estates komt de veearts één of tweemaal

per maand den veestapel inspecteeren, om, ingeval van ziekte

of wonden de beesten te genezen en die wenken en voor-

schriften te geven, welke m 't belang van den veestapel

noodig worden geacht.

De veearts is dan ook onmisbaar op Sumatra's O. K. vooral

daar veepest, mond- en klauwzeer en andere veeziekten

herhaaldelijk voorkomen.

Wanneer er veel op de onderafdeelingen te vervoeren is,

bijv. in den oogsttijd, of als de afdeelingen zelve ver van

het etabhssement liggen, zijn niet alle ossen op 't etabhsse-

ment bijeen, maar op de verschillende afdeelingen in kleine

kraals verdeeld, om 's morgens bijtijds van daar het trans-

port te kunnen aanvangen.

Karrenloods. In de buurt van den ossenstal vindt men de karrenloods,

waar de voertuigen der onderneming bewaard worden.

Dit zijn gewoonlijk 20 tot 40 stuks karren met twee raderen

en voorzien van een vasten disselboom voor één span ossen.
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De kar zelve bestaat uit een vierkanten Imk op twee wielen,

van voren en van achteren open, en gedekt met een licht

rieten dak (samir, kadjang). Al deze voertuigen dragen het

merk der onderneming, en zijn van een volgnummer voor-

zien. Met deze karren worden alle materialen, hout, steenen,

levensmiddelen, en vooral tabak vervoerd.

Op ondernemingen met vlakken bodem of althans niet geacci-

denteerd terrein worden in de laatste jaren ook karren van

grootere afmeting gebruikt op vier wielen, die het driedubbele

en meer kunnen laden dan de tweewielers. Vooral omdat de

hoofdverbindingswegen in den laatsten tijd beter begrint en

onderhouden zijn dan vroeger, verdient het transport van

lichte materialen als atap, maar ook van tabak met die

karren aanbeveling.

Voor het transport van dit laatste artikel worden de

karren zorgvuldig geheel gedekt met kadjang ^) of atap.

somtijds ook met dunne planken, zoodat het kostbare artikel

geen schade zou kunnen lijden door regen of zonneschijn.

De tabak wordt dan voorzichtig in de karren gestapeld,

meestal in daarin passende manden.

Eenige der karren zijn van een los bovenstuk of bak voor-

zien, om als kipkar bij het transport van hout of steenen te

dienen. Ook vindt men in de loods nog een of twee kleine

karren, die door één os worden getrokken en door de gras-

snijders gebruikt worden tot transport van het gras, vaak

op verren afstand van het etabhssement gesneden. In de

1) Een mat van palmbladeren, afkomstig van den nipapalm.
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karrenloods wordt ook de ziekenkar op veeren liowaard,

welke dient tot het transporteeren der zieken naar het

hospitaal. Voor die kar wordt gewoonlijk een paard

gespannen.

In de buurt dezer gebouwen windtmen nog éematerialenloods^

opgetrokken van atap of van planken, gedekt met gegalva-

niseerd ijzer, waar de voorraad bouwstoffen voor de onder-

neming wordt bewaard. Onder deze artikelen neemt de

vroeger beschreven atap eene eerste plaats in, daar er jaarlijks

voor eene groote onderneming een 250.000 tot 800.000 stuks

noodig zijn, terwijl de administrateur steeds moet zorgen,

zoo goedkoop mogelijk bijtijds een goeden voorraad in te

slaan, daar hij anders met zijne gebouwen niet op tijd kan

gereed komen, en dan te elfder ure allerlei inferieur

goedje tegen hoogen prijs zal moeten opkoopen.

De atap wordt vervaardigd door Maleiers van de kust,

't zij op Sumatra, ten noorden of ten zuiden van Deli, of

wel, nu daar reeds veel nipa is gekapt, aan den overkant

op Malakka, Perak enz. Maleische of Chineesche han-

delaren bieden ze den administrateur aan, die een contract

sluit voor ruim zooveel als hij denkt noodig te heb])en. Ge-

woonlijk wordt gestipuleerd, levering op de onderneming per

boot, sampan of huurkar, of wel vrachtvrij per spoor aan

het naastb ij gelegen station. Die hoeveelheid v/oi-dt meestal

over een 6-maands leveringstijd verdeeld, zoodat men tegen Mei

zi^jn geheelen voorraad binnen heeft. Goede atap kost op de

onderneming naarmate van de lengte van het transport $ 14
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tot S 24 per 1000 stuks, zoodat men licht kan nagaan welk

een belangrijk artikel dit voor de onderneming wordt. Deze

prijzen zijn zeer aan fluctuatiën onderhevig., vooral bij groote

vraag en weinig aanbod. De atap wordt door bepaalde

oppassers ontvangen, nageteld en nagezien, en daarna, als

ze goed droog is, in de materialenloods opgestapeld. De

loods wordt dan gewoonlijk voor 6 maanden tegen brand

geassureerd.

In deze loods vinden wij verder nibong, gespleten, als

latten, circa 21 voet lang en 4 tot 6 Eng. duimen breed,

die voor dakwerk, omheiningen enz, worden gebruikt ; zoo-

genaamd anak kajoe laut, aan zee gekapt, zijnde stokken

van ongeveer 12 voet lengte en H a 2 Eng. duimen middel-

lijn, welke dienen moeten om daaraan de tabaksplanten op te

hangen in de droogschuren. Dit hout is zeer duur, circa $ 12

per 1000 stuks, en wordt door de groote vraag veel duurder

en minder recht geleverd dan vroeger, zoodat men tegen-

woordig veel jong hout uit het bosch van de onderneming

tot dit doel kapt, welk hout 2 jaren dienst kan doen en

slechts $3 a $4 per 1000 stuks kost ^)

Voorts vinden wij er kadjangmatten tot het dekken van

karren enz., en daarmede overeenkomende breede vlakken

van samengeregen nipabladeren, samir genaamd, die gebruikt

worden tot het maken van wanden.

Ook wordt hier somtijds een fijnere bindrottan op eene

eenigszins koele plaats bewaard, om het uitdrogen te voor-

^) By de bespreking der droogschuren zullen wy hierop nader

terugkomen.
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komen, terwijl andere soorten, zooals rottan malayoe en

rottan tjimoe, in het water of in modder worden bewaard.

Somtijds vindt men hier ook de op de onderneming gezaagde

planken. Na behoorlijk gedroogd te zijn, worden deze planken

volgens de verschillende afmetingen opgestapeld, evenals het

op dezelfde wijze verkregen vierkant geslagen hout. In een

afzonderlijk afgeschoten gedeelte worden ook de sorteer- en

afpakmatten bewaard, welke ter gelegener plaatse zullen worden

beschreven. Nog treffen wij hier de groote en kle'me tonnen,

tjankolsteelen aan, voor de veldkoelies bestemd. Eenigszins

verborgen worden ook hier de doodkisten geplaatst, welke

verstrekt worden door de onderneming, die ook voor een

behoorlijke begrafenis, volgens de landsgewoonte van den

overledene zorg draagt

Mede wordt hier bewaard tali koelif, touw uit vezels of

schors van boomen uit China afkomstig, dienende tot het

bossen van tabak; evenzoo tali hidjoe of zwart touw,

afkomstig van den arengpalm, dat gebruikt wordt voorlichte

houtverbindingen. Verder tali rameh^ vlastouw, afkomstig

uit Europa of Britsch-Indië, tot het maken van tabaksmatten

en het bevestigen van balen ; eindelijk nog manillatouw voor

ossekarren ; spijkers, verf, teer enz., kortom alles wat er

van dit soort artikelen op de onderneming noodig is.

Hospitaal. Bij sommige ondernemingen wordt op het etablissement

nog aangetroffen het hospitaal met de apotheek, de woning

van den opzichter met het toezicht belast, en die der hospitaal-

bedienden. Het zijn meestal zeer luchtige gebouwen, met
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steenen, goed gecementeerde vloeren en gemetselde afwate-

ringen. De zieken liggen ten getale van 40 tot 80 per zaal

zeer zindelijk op kribben, en worden ruim van al het noodige

voorzien. De geneesheer komt of dagelijks, of eenige

malen per week zulke hospitalen bezoeken, en schrijft voor

eiken patiënt de behandeling en de medicijnen voor, terwijl

de assistent, bij het etabhssement geplaatst, daarvan aan-

teekening houdt, en aan het hoofd van het hospitaal de

noodige mededeehngen en orders geeft. Met de directe

behandeling, het toedienen van medicijnen, verbinden, en

uitgeven der voeding is gewoonlijk een sinjo, of Portugees,

soms ook wel een bekwaam Chinees belast. De doctor-

djawa of inlandsche doctor, door het Gouvernement daartoe

op Java opgeleid, kan hier goede diensten verleenen, zoowel

als de Portugees of halfbloed, die zijne opleiding te Madras,

Colombo of Calcutta aan een der hospitalen heeft bekomen.

Ook sommige Chineezen, die lang bij Europeesche doctoren

en apothekers hebben gediend, staan dikwijls in de praktijk

bij bovengenoemde onderopzichters niet achter. De admini-

strateur en de assistent aan het hoofdetablissement geplaatst,

houden echter op alles een streng toezicht en controle,

zoodat er geen knoeierijen kunnen plaats vindeji met den

verkoop van eetwaren en opium.

Bij de groote maatschappijen of bij eenige kleinere onder-

nemers gecombineerd, bestaan meestal centraal-hospitalen,

waarheen de zieken der verschillende ondernemingen dagelijks

met de ziekenkar kunnen worden vervoerd. In dat geval

bevindt zich op het kantoor van den administrateur alleen
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een apotheek van het hoog noodige voorzien, om weinig

ernstige ziekten, die geen opneming van den patiënt in het

hospitaal noodig maken, te kunnen behandelen.

Nog vindt men dikwijls op de ondernemingen een klein

gebouwtje als hulphospitaal, wanneer het centraalhospitaal

te vol mocht zijn, of wel voor zieken, die eenigen tijd moeten

worden afgezonderd, en voor wie het wenschelijker is op de

onderneming te blijven.

Bij epidemieën, of somtijds ook wel uit voorzorg daartegen,

vindt men op de ondernemingen nog kleine hospitaalgebouwtjes,

afgezondei'd gelegen, alwaar de besmettelijke zieken behan-

deld worden, ten einde door het transport naar een centraal-

hospitaal geen verdere besmetting te veroorzaken.

Met 't toezicht op de hospitalen, apotheken en het nakomen

der verplichtingen van de planters tegenover het Europeesch

personeel, zoowel als tegenover de koelies, wat betreft de

geneeskundige hulp, is de Chef of Inspecteur van den Genees-

kundigen dienst belast, een Officier van Gezondheid, ter

O. K. van Sumatra terwijl natuurlijk de doktoren of artsen

door de Maatschappij of de Estate daartoe aangesteld, zich met

de dagelijksche behandeling van patiënten belasten.



HOOFDSTUK V.

LIGGING VAN HET ETABLISSEMENT. - GROOTTE DER

ONDERNEMING. - WEGEN EN HUN AANLEG. -

BRUGGEN EN AFWATERING.

Ligging

van het

Etablissement.

Het in de vorige bladzijden beschreven etablissement ligt

zoo mogelijk op een voordeelig punt der onderneming, zoo-

dat het van alle kanten gemakkelijk bereikt kan worden.

Toch hebben verschillende factoren op de plaatsing invloed.

Vooreerst is het daar, waar men eene gemakkelijke verbinding

met den spoorweg mist, zeer gewenscht het etabUssement

aan eene der hoofd rivieren te vestigen, omdat men dan

gewoonlijk de materialen per sampan direct kan ontvangen,

en veelal de tabak ook met diezelfde gelegenheid verschepen

kan, waardoor dan weinig transport noodig is en het toezicht

op dit kostbare artikel beter kan zijn; ook is de nabijheid

eener rivier zeer wenschelijk voor de draineering en de

reinheid in het algemeen, vooral in den sorteertijd, wanneer

er soms tot 1000 zielen op deze plek zijn verzameld.

Men dient zich echter wel degelijk te overtuigen, dat de

oever der rivier ter plaatse hoog genoeg is, zoodat bij den
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hüogsten waterstand of banjir het etablissement niet under

water loopt, want geen grooter ramp kan een planter treffen

dan wanneer in den sorteertijd (den tijd der banjirs) de fermen-

teerschuur blank staat, iets, wat toch meermalen is gebeurd.

Doch eene ligging nabij den DeU-spoorweg is een voordeel,

dat nog meer gewicht in de schaal legt dan de nabijheid

eener rivier, vooral wanneer het spoorweg-tarief van dien

aard is voor materialen, tabak en andere transporten, dat

men daarmede billijker uitkomt dan met karren of sampan-

transport, want evenals in alle zaken behoort de planter

de economie voor oogen en bij alles daarmede rekening te

houden, mits de zuinigheid de wijsheid niet bedriegt.

Is men eenmaal gevestigd, en is alles in orde, dan ver-

andert men niet gaarne van plaats, daar zulks met groote

kosten gepaard gaat. De onderneming heeft dan ook meestal

reeds den naam dier plaats aangenomen; tegenwoordig wordt zij

gewoonlijk genoemd naar de inheemsche — Maleische of Batak-

sche — benaming der plaats of streek, waar het hoofdetabhs-

sement is gevestigd, terwijl schoon uitgedachte Europeesche

benamingen nagenoeg in het geheel niet meer worden gebruikt,

althans niet in de spreektaal.

Voor eene onderneming, waarmede men het voornemen

heeft jaarlijks + 400 velden te beplanten, is het noodig

over + 4000 bouws grond te kunnen beschikken, daar de

grond waarop eenmaal geplant is 7 a 10 jaar moet blijven

braa.k liggen, wil die grond weer voor de tabakscultuur

geschikt zijn.
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Volj^eus de contmcten wordt de bouw gerekend op 5U0

vierk. Rijnl. roeden (of 2000 vierk. rijnl. vadem of depa),

de vierk. Rijnl roede gelijkstaande met 14.192 M~, dus een

bouw, op ongeveer 7100 M". Het land, eiken koelie toe-

bedeeld, is verschillend, doch kan gemiddeld op één bouw

worden aangenomen (wegen en plaatsen voor schuren, ge-

bouwen niet meegerekend). Het verschil bestaat hierin, dat

het er van afhangt of men vlak dan wel geaccidenteerd

terrein beplant. In 't eerste geval is men nagenoeg zeker,

dat iedere uitgeplante tabaksplant tot zijn recht komt, terwijl

op geaccidenteerd terrein met steile hellingen, dus vaak

afgespoelde schrale grond, de tabak niet weelderig, ja soms

in 't geheel niet wil groeien en men dus, wil men een voldoend

produkt van laatstgenoemde velden bekomen, die velden

grooter moet uitmeten.

Het aantal tabaksvelden, dat door een administrateur,

natuurlijk met het noodige Europeesche personeel als hulp,

behoorlijk kan worden waargenomen, wordt vrij algemeen

op + 400 gerekend. Er zouden dus bij gewone omstandig-

heden per jaar 400 bouw grond worden verbruikt. Echter

moet men rekenen, dat het eerste jaar gewoonlijk met

niet meer dan 100 velden wordt begonnen, daar het voor

den planter, op de toekomst bedacht, niet goed is te

hard van stapel te loopen, nu hij zooveel te bouwen en zoo-

vele wegen aan te leggen heeft, zijn personeel moet africhten

en zijn inlandschen en Chineeschen staf moet vormen. Het

eerste jaar wordt dus gewoonlijk niet meer dan 100

bouw gebruikt.
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Gaat alles goed, zijn er voldueiide sinkehn — nieuwe

koelies — verkrijgbaar, en is er voldoende geld dis-

ponibel, dan wordt in het 2® jaar uitgebreid tot 250

velden of 250 bouw; stel het 3'^ jaar op 400 velden ot

400 bouw.

Wij willen dus de normale grootte eener onderneming op

ruim 4000 bouw aannemen, en het aantal harer velden op

400. Gewoonlijk rekent men op elke 100 tabaksvelden een

Europeesch assistent, in dit geval dus 4 veld-assistenten.

Ieder heeft dan zijne afdeeling ; somtijds ook heeft een oud-

assistent 120 velden, en een jongere slechts 80, of staan de

200 velden geheel onder den oudsten als hoofd-assistent,

terwijl de jongere dan weder onder hem werkzaam is. De

beste schikking is nog altijd, dat elk zijn eigen afdeeling

van ongeveer 100 velden heeft, en de beheerder zelf al het

overige beschikt.

Wij krijgen dus op de onderneming aan Europeanen : één

administrateur en vijf assistenten, van welke laatsten er een

bij het hoofdetablissement ter beschikking blijft.

Het zou zeker voor den administrateur het aangenaamste

zijn, indien deze vier afdeelingen vlak naast elkander gelegen

waren, als het ware een complex vormden, dat in eens te

overzien was, zonder dat hij zich te ver van het etablissement

behoefde te verwijderen. Daar echter niet zelden een deel

der velden op nieuwen of maagdelijken grond en de rest op

ouden of reeds gebruikten bodem zal aangelegd worden, kan

men nagaan, dat die afdeelingen nog al eens ver van elkander

verwijderd moeten liggen.
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Wegen op de

onderneming.

De onderneming wordt zooals van zelt spreekt, door een

zeker aantal wegen doorsneden, welke zoo regelmatig mogelijk

zijn geprojecteerd. Ware de onderneming een regelmatige

vierhoek, dan zou het zeker het voordeeligst zijn het etablis-

sement juist in het zwaartepunt van dien vierhoek te plaatsen,

en de onderneming in vier gelijke en gelijkvormige deelen

te verdeelen, hetgeen echter in de werkelijkheid wel zeer

zelden zal kunnen geschieden.

Wanneer men de kaart van Sumatra's Oostkust beziet,

zal men bemerken, dat de vele rivieren, die er op voorkomen,

ongeveer van Z. W. naar N. O. loopen. Wij noemen dan

volgens dien loop in het algemeen, de N. O. ondernemingen

de beneden- en de Z. W. de boven-ondernemingen, hetgeen

natuurlijk met de ligging der bergen en dus ook met de

helling van het land overeenkomt.

Verder kan men als algemeenen regel aannemen, dat het land

aan de oevers der groote rivieren eenigszins stijgt en tusschen

twee hoofdrivieren wederom daalt, zoodat daar gewoonlijk

eene geul of klein riviertje wordt gevormd.

Vooral heeft dat in het benedenland plaats, terwijl meer

naar boven, de rivieren, zooals op de kaart duidelijk zicht-

baar is, elkander meer en meer naderen, dieper zijn inge-

sneden en door hooge ruggen van elkander gescheiden zijn.

Aanleg van

wegen.

De eerste weg, welke gewoonlijk op eene nieuwe onderne-

ming wordt aangelegd, is die, welke het etablissement met

de landingsplaats aan de rivier, het spoorwegstation of met

den bestaanden communicatieweg eener andere onderneming
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verbindt. Bestaat er eene nauwkeurige kaart van het

terrein, dan is liet nog al gemakkelijk, om met de boussole

een weg uit te zetten, doch meestal zal de kaart wel niet

zuiver zijn, zoodat men dien weg als het ware moet gaan

zoeken, waartoe men in de waarschijnlijke richting kleine

paden met de boussole moet slaan, nl. van den te bereiken

communicatieweg naar het etablissement. Gewoonlijk worden

op onderlinge afstanden van 10 tot 20 vadem witte ontschilde

staken, met de boussole gericht, opgesteld, om aan den boven-

kant van een wit bordje voorzien, als bakens dienst te doen.

Dit werk geschiedt in den regel door Batakkers, Maleiers

of Javanen in contract tegen eene betaling van $ 1 of $ 2

per 1000 vadem; ook somtijds door Javanen of Klings in

dagloon onder surveillance van een Europeesch assistent.

Sommige Bataksche of Maleische hoofdheden hebben dit

werk van de Europeanen spoedig afgekeken en kunnen met

de boussole zeer handig omgaan, zoodat men bij het nazien

zal vinden, dat zij geen Y^ graad van de aangegeven

richting zijn afgeweken. Is nu eenmaal zulk een pad goed-

gekeurd, dan wordt overgegaan tot het slaan van den weg.

Gewoonlijk wordt zulk een hoofdweg gekapt op eene

breedte van 36 tot 42 voet, en wel zoodanig, dat de

zooeven genoemde staken in het midden van den nieuwen weg

blijven staan. Voor dit werk wordt $ 12 tot $ 18 per strek-

kende 100 vadem betaald; de prijs hangt natuurlijk veel af

van de zwaarte van het te kappen bosch, zoodat bijv. enkele

stukken van denzelfden weg, door klein bosch gaande, voor

halven prijs worden gecontracteerd, en de streken met hoog
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gras — lalang — niet worden aangeroerd, en dus ook bij de

lengte van den weg niet in rekening gebracht worden.

In dit werk was vroeger begrepen het geheel opruimen

van al het gekapte, terwijl alle boomen, struiken en rottan

met den grond gelijkgekapt en daarna rechts en links van

den weg verwijderd moesten worden. In den laatsten

tijd echter zijn de inlandsche aannemers over het algemeen

niet meer met deze voorwaarden tevreden en zij ruimen

tegenwoordig de boomen met grooter middellijn dan circa

1 voet niet meer op, doch kappen die alleen in stukken van

ongeveer 12 voet, die dan later voor rekening van den onder-

nemer worden opgeruimd. Vroeger geschiedde dit alleen

met zeer dikke boomen, op kosten van den aannemer.

Het is zeer raadzaam om, zoodra de v^eg eenmaal getra-

ceerd is, met het hoofd van den kampong of den betrokken

Datoe na te gaan of er ook vrucht- of bijenhoomen moeten

worden gekapt, en den afkoop schriftelijk te regelen, waar-

door men zich zeer vele onaangenaamheden zal besparen.

Laat men zulks na, dan heeft men later dikwijls last van

aherlei aanvragen om vergoeding.

De breedte van den hoofdweg wordt gewoonlijk bepaald op

30 of 36 voet binnen de slooten (parits), die aan weerszijden van

den weg gegraven worden van 3 tot 4 voet breedte bij een

diepte van 2 tot 4 voet Deze afmetingen worden nagenoeg

geheel door de hgging van het land en de gesteldheid van

den bodem bepaald, daar men natuurlijk bij hoog gelegen

land nagenoeg geene, en daarentegen in lage terreinen zeer

groote slooten noodig heeft, om uit die greppels het noodige
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materiaal te vinden tot het op behoorlijke hoogte brengen

van den weg.

Gewoonlijk wordt zulk een weg door een club (kongsie)

Chineezen of Javanen aangenomen tegen $ 20 tot $ 40 per

strekkende 100 vadem, geheel gereed op te leveren ; somtijds

wordt dit werk ook wel aangenomen door Alias of Gayos,

maar in gewone omstandigheden zijn deze laatsten den

planter meestal te duur. Hierbij komt nog het loon van den

tandil of mandoer, gewoonlijk 10 pCt van het verdiende, als

hij met 24 tot 36 man werkt, of wel zijn gewoon salaris.

Wanneer men op Sumatra's Oostkust ook maar eenigszins

bruikbare wegen wil maken, dan moeten alle wortels en

stronken behoorlijk diep worden uitgegraven, daar deze anders

bij zware regens zeer gevaarlijke punten in de wegen kunnen

vormen. Hiertoe worden dan eenige sterke koelies door den

administrateur of assistent aangewezen, die in dagloon dezen

arbeid behoorlijk kunnen verrichten.

Ook wordt dit werk dikwijls door Klings in dagloon uit-

gevoerd; aan ieder van hen wordt door den assistent eene

taak opgegeven, welke hij uitvoert onder toezicht van den

tandil. Daar deze voorbereidende werkzaamheden meestal

in den regentijd geschieden, is het natuurlijk zeer voordeelig

zulke werken te contracteeren ; de koehes, vooral de Chineezen

en Javanen, werken dan veel harder en halen bij goed weder

den door regen verloren werktijd in.

De Delische koelies zijn over het algemeen in hun werken

zeer conservatief en het is vrij lastig iets nieuws in te

voeren. Zoo ziet men de Chineezen steeds de aarde, die
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verzet moet worden, in mandjes voor den buik, of in twee

mandjes hangende aan een draagstok wegvoeren, terwijl de

elastische Klings met een klein mandje op hun hoofd over

den weg springen. Een kruiwagen vinden zij lastig. Als men

hun echter de lichte ijzeren kruiwagens geeft, uit Europa

ingevoerd, voorzien van hchters of draagbanden en loopende

over goed gelegde 2 duimsplanken, dan komen zij er wel

toe hun werk op deze wijze te bespoedigen. Vooral de

Javanen zyn er zeer handig mede.

Bruggen en

afwatering

der wegen.

De afwatering der slooten van den weg naar de rivier,

of naar andei-e lager gelegen slooten, wordt weder afzonderlijk

gecontracteerd, waarvoor bij een sloot van 2 voet breedte

en diepte per strekkende 100 vadem ± $ 3 betaald wordt,

of meer naarmate de doorsnede grooter is. Als maatstaf

neemt men aan bij het graven tot een diepte van 4 voet,

1000 kub. voeten voor $1.— en aan den mandoer 7 procent

als commissie of loon. De bruggen, die in den weg noodig

zijn, worden gewoonlijk gemaakt door zware dwarsleggers

van goed boschhout over de geul te leggen en daarop dwars-

planken van 2 tot 3 inch dikte te bevestigen. Dit geschiedt

meestal in contract door Boyans of Javanen, terwijl grootere

bruggen door Chineesche timmerlieden in contract worden

aangenomen. De bruggen worden ook wel met Zweedsche

teer, nafta of carbolineum bestreken en van een overstekend

atap dak voorzien, om ze voor den verderfelijken invloed van

regen en zon te vrijwaren. Ook worden bij niet te groote span-

ning, afgekeurde spoorrails met succes als d warsleggers gebruikt.







Wanneer door den administrateur ))epaaldiö, in welke richting-

een weg zal worden geslagen, wordt ook spoedig uitge

maakt aan welke zijde van den weg men het aanstaande jaar

met planten zal aanvangen. Alles toch is er op ingericht

bij 't maken der plantwegen, om deze voor twee jaar dienst

te laten doen, terwijl bij 't maken der blijvende hoofd-

of verbindingswegen, de bruggen niet alleen zoo stevig

mogelijk worden gemaakt, doch zelfs in den laatsten tijd

meermalen vervangen worden door gemetselde steenen duikers,

waarbij de weg zelf zwaar begrint wordt.

Het beste doet men dit door eerst een laag grove stukken

steen of grof grint op den weg te brengen, deze er in te

walsen en daarop 't fijne grint te strooien, dit grint

is gemakkelijk op vele plaatsen uit de rivieren te halen.

Dit laatste werk, zoowel als 't op den weg brengen

van het grint is gewoonlijk aangenomen of contract-werk

en kost alhcht per strekkende depa op den weg $ 1.25 bij

een wegbreedte van ca. 12 voet. Dh overblijvende kanten

van den weg behoeven niet Ijegrint te worden, daar de/e

meer als voetpaden worden gebruikt.

Aan de plantwegen wordt natuurlijk minder zorg besteed,

daar deze er slechts op worden ingericht om voor twee

jaren dienst te kunnen doen; echter worden gebouwen,

bruggen, afwateringen, enz. alle zoodanig gemaakt, dat

zij het eene jaar kannen dienen voor de velden rechts —

,

het andere jaar voor die, links van den weg gelegen.

Hier zij op den voorgrond gesteld, dat men met een twee-

jarigen aanplant te doen heeft, aangezien dit systeem in Deli
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nog algemeen alss het beste beschouwd en in den regel op

nieuwe ondernemingen gevolgd wordt.

Het land, dat beplant zal worden, is dan in twee helften

verdeeld door den weg, waaraan de velden zijn gelegen. Deze

hebben gewoonlijk, als boven is aangegeven, eene normaal

diepte van 160 depa bij eene breedte van 12 a 13. Somtijds

noodzaken oneffenheden van het terrein, als rivieren, onbe-

plantbare laagten, enz. tot het wijzigen dezer afmetingen, om

de gewenschte oppervlakte van ± 2000 depas te bekomen.

Achterweg. Onder dezen verstaat men een kleinen weg van ongeveer

6 voet breed, die parallel loopt met den plantweg op een

afstand gelijk aan de diepte der velden. Langs dezen weg

wordt op laag land een goot of parit gemaakt, welke parit

op hoog land natuurlijk niet noodig is.

Over de andere wegen zullen wij in het volgende hoofdstuk

bij de bespreking der drainage, nog het een en ander zeggen.



HOOFDSTUK YI.

BOUWHOüT. - BOSCHKAPPEN. - DRAINEERING. ^

VERDEELING DER VELDEN. - NOG EENS WEGEN.

- UITSTEKEN DER VELDEN. -- DE STINKER-

KONGSIE.

Wij gaan thans over tot het boschkappen en de daarmede

verbonden werkzaamheden, welke, ofschoon hier afzon derhjk

behandeld, gepaard gaan met den aanleg der wegen in het

vorig hoofdstuk Ijeschreven.

Bouwhout. Het is practisch en economisch eerst al het bruikbare

bouwhout uit het bosch te halen, voor men met kappen

begint, want wanneer 't bosch gekapt is, en de zware

boomen met hun kolossale kruinen scheef en dwars over

elkaar liggen, is het niet alleen moeilijk om er door te gaan

en er bij te komen, doch dan breekt ook menige boom, die

geschikt ware geweest voor paal, dakribben, drooglatten, enz.

Ongeveer 2 a 3 maanden voor we er aan denken 't bosch

te kappen, wordt met een ploeg plankenzagers van 10 a 15 man

met een hoofdman (aUe Chineezen) gecontracteerd, balken en

planken van op te geven afmeting te zagen.
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Deze Chineezen, meest vrije lieden, zijn gemakkelijk te

bekomen. Gewoonlijk wordt voorschot op 't werk gegeven

en uitgemaakt, van welke houtsoorten de balken en planken

gezaagd moeten worden, te leveren aan een weg, waar ossen

-

karren kunnen komen.

De benamingen der houtsoorten zijn zeer verschillend daar

bijv. de Maleier geheel andere namen gebruikt dan de

Batakkers, en ook in de verschillende afdeelingen of Rijken

van Sumatra andere houtsoorten worden aangetroffen, met

uitzondering van enkele, die men overal vindt, als: tampoe,

groengang, benietang méi-a, benietang hitam, halaban rambeis,

twalang johore, enz., hoewel niet alle voor planken en

balken geschikt zijn.

De beste soorten voor balken en planken zijn marhau,

damar laut, meranteh, medang, bintongan, gerongan, enz.

De prijs, aan plankenzagers te betalen voor gezaagd hout,

geleverd aan den weg is:

voor planken van 16 voet lang, 10 inch breed, 1 inch dik

$30 de 100 stuks.

voor planken 16 X 10 inch X IV2 inch $ 35 de 100 stuks

t»alken

De prijzen stijgen naarmate de [ilanken dikker worden.

De tiangs of stijlen worden ter lengte van 36', 28', 20'

of 18', gekapt en opgestapeld, om later door de koelies, eer

16 X 10 ,
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het zware hout wordt geveld, weggedragen, en op eene

geschikte plaats onder een afdak bewaard te worden.

De gewone vergoeding aan de boschkappers voor die stijlen is:

voor stijlen i) van 36^— (tiangs I) $10—$ 12 per 100 stuks.

„ 30'-
( , II) , 8-„ 10 „

„ 24'-
( „ III) , 6-„ 7

„ 18'-
( „ IV) „ 4-„ 5

Deze stijlen moeten behoorlijk recht zijn en zoo dik,

dat zij aan den kop nog een diameter hebben van 6"

ten naaste bij. De beste boomsoorten worden er voor uitge-

zocht, als halaban, medang, djilok, rambei, poelei, paggar anak,

sintra-moela, sira-sira, oedang-oedang, enz., enz. Het overige

hout voor lichteren bovenbouw en voor verbandstukken wordt

gewoonlijk ter lengte van 24' gekapt, en heeft aan het dikste

einde een doorsnede van 6" of minder, terwijl daarvoor

prijzen van $ 8, $6 of $ 4 per 100 stuks betaald worden naar

gelang van de dikte. Voor dit soort bouwhout neemt men

ook wel geringere kwaliteiten, bijv. tampoe, androng, bani-

tang, merantie, kandis, enz. Edeler houtsoorten als ijzerhout

(tras johore) of nibong worden tot blijvende stijlen gebruikt

;

tot het afschillen en geheel bijkappen dier zware stijlen bedingt

men bijzondere prijzen, die dikwijls $ 1 tot $ 2 per stuk (op

de plaats zelve) bedragen.

Dat de vruchtboomen moeten blijven staan, weten de

boschkappers zóó goed, dat zij ook die sparen, welke geen

eetbare vruchten dragen.

1) tiang. (mal.) = stijl.
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Bij het houtkappen en bij het uitdragen van hout, heeft

de jonge assistent een goede gelegenheid om door vragen en

opmerken de zoo nuttige houtkennis te verwerven.

De rijken Deli en Langkat, waar de tabakscultuur gedre-

ven wordt, zijn thans nagenoeg geheel ontwoud en in die

landen voorziet men in de behoefte aan hout door planken en

balken van Singapore te laten komen of van de houtaan-

kaï) en stoomzagerij van de Heeren K. Kottmann Co., gelegen

ver in het Boven-Langkatsche.

Voor tiangs (stijlen) dakribben, drooglatten en ander bouw-

hout wordt bij gebrek aan eigen bouwhout het zoogenaam-

de zeebout gebruikt, dat van de kust wordt aangevoerd en,

zooals de naam dan ook aanduidt, aan zee groeit.

Dat het bouwmateriaal, van elders aangevoerd, veel

duurder is dan het op de onderneming gevondene, behoeft

geen betoog.

Terwijl hij zoo met bouwhout bezig is en alles gereed

maakt om 't bosch te kappen, vergeet de planter niet

zijn alang alang grond te tjankollen (omspitten) of te

ploegen, want indien hij verzuimt zulks ongeveer een jaar

voor den planttijd te doen, kan hij geen goeden oogst

verwachten.

We komen later op de bewerking van den alang alang

grond terug.

Boschkappen. Dit boschkappen geschiedt gewoonlijk door de inlanders:

Batakkers, Maleiers, Gayos enz. in contract, somtijds ook

door vaste Javanen of Banjareezen. Aan de plantzijde van
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den weg wordt het boHch gemeten, d. w. z. volgens de

lengte van den weg worden gewoonlijk stukken van 100

depa afgezet, waarop met loodrechte lijnen de diepte van

het om te hakken gedeelte wordt aangewezen, hetwelk men

gewoonlijk lü depa dieper stelt dan de geprojecteerde diepe

velden ; dus wordt voor een veld van 160 depa diepte

gewoonlijk 170 depa bosch gekapt, opdat het opengekapte

gedeelte van schaduw vrij hlijve. Om dezelfde reden wordt

meestal ook aan de overzijde van den weg, waar dus eerst

het tweede jaar geplant zal worden, eene strook boomen

gekapt ter diepte van circa 10 depa.

In den regel gaat de administrateur, of onder diens toe-

zicht een geschikt assistent, met de genoemde hoofdheden

het te kappen bosch taxeeren, om daarna het contract van

uitbesteding op te maken De prijs van het boschkappen

wordt bepaald per 100 X 100 depa (10,000 vierk. depa),

waarvoor naar de zwaarte van het hout van $ 10 tot % 40

betaald wordt. Over het algemeen kan het laatste cijfer op

Üeli als maximum beschouwd worden. Somtijds echter,

bijv. dichter bij de kust, op ver afgelegen plaatsen, waar

gebrek aan werkvolk heerscht, in moerassige streken, of by

bijzonder zwaar hout, wordt er wel van $ 35 tot $ 45 en

zelfs meer per 10,000 depa betaald.

Het is zeer aan te bevelen, om met de aannemers van

het boschkappen eene mondelinge overeenkomst aan te gaan,

onder getuigen, waarbij behalve de aannemingsom en de

uitgestrektheid van het te vellen bosch, vermeld wordt,

binnen welken tijd het werk gereed moet zijn, hoever



70

de boomeu boven den grond behooren te worden afgekapt

en hoe met doode, met zeer groote en met vruchtdragende

boomen gehandeld worden moet; deze laatsten, ook de bij en-

boomen en de poko kramot (zoogenaamde heilige boomen,

aan den voet waarvan men 1;»egraafplaatsen aantreft) mogen

zooal« reeds gezegd, niet gekapt worden. Mocht zulks toch

per ongeluk gebeuren, zoo heeft men een '-boete te betalen,

waarvan het bedrag bepaald wordt door 't Hoofd van het

Gewestelijk Bestuur. Gewoonlijk wordt dit werk in Mei of

Juni aangenomen ; het moet dan binnen circa 3 maanden zijn

opgeleverd. Ter voorkoming van knoeierijan is het goed, dat

enkele werklieden der aannemers bij de uitbesteding van het

werk tegenwoordig zijn. opdat deze lieden op de hoogte zijn

van prijzen en conditiën. Ditzelfde is ook steeds in acht te

nemen bij het verstrekken van geldelijke voorschotten aan

de inlandsche hoofden, en deze maatregel moet zelfs zoover

worden uitgestrekt, dat nagenoeg alle hoofdlieden met al

hunne werkheden er bij tegenwoordig zijn, ter voorkoming

van groote onaangenaamheden bij de afrekening.

In den regel wordt, naar gelang van de soliditeit van den

aannemer, de helft, een derde of een vierde der aannemingsom

als voorschot gegeven, hetgeen men, als het werk genoegzaam

gevorderd is, herhaalt. Zoodra de aannemer het werk als

voltooid opgeeft, wordt het door den daarmede belasten

assistent nagezien, en als dit behoorlijk geschied is, door

dezen nagemeten,- waarna de verstrekte voorschotten worden

berekend en het saldo opgemaakt wordt met bijvoeging van

10 pCt. commissie van het geheel voor den hoofdman.
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De administrateur betaalt in het bijzijn van alle betrokken

werklieden het geld uit. Zijn er eenige werkzaamheden,

zooals het bijkappen of vellen van groote boomen voor

rekening van den aannemer geschied, dan wordt dit den

werklieden met nadruk medegedeeld.

Gedurende den tijd van het boschkappen houdt de assistent,

belast met het buitenwerk, steeds een wakend oog op den

behoorlijken gang van het werk en het stipt nakomen der

overeengekomen voorwaarden, terwijl hij den administrateur

van het een en ander volkomen op de hoogte stelt. Hij ziet

onder anderen toe, dat eerst al het kleine onderhout en de

struiken vlak bij den grond geheel worden afgekapt, dat

daarna de boomen, die een diameter hebben van circa 6"

en daarboven, op ongeveer 3 voet boven den grond worden

geveld, en dat eindelijk de zeer zware boomen met wijd

uitstaande takken, die op stellages worden afgekapt,

behouden worden ongeveer ter hoogte waar de stam eene

normale dikte heeft bereikt. Deze wijze van boschkappen

is wel de meest rationeele, daar zij waarborgt, dat alles

behoorlijk wordt gekapt en tijd heeft om uit te drogen.

Bovendien voorkomt zij, dat groote gevelde boomen de kleinere

nog staande, bedekken, waardoor het onmogelijk zou worden

deze afzonderlijk te vellen. Ook geeft deze wijze van

werken het voordeel, dat de veldkoehe later al het doode

hout gemakkelijk opstapelen en verbranden kan. Het is

daarom ook goed het bosch liever bij tij ds te kappen daar

't hout des te droger is, tegen den tijd dat de koelies in

de velden gaan om 't hout te verbranden.
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\V;ii we liieniintient bühandoleii slaat in hoofdzaak op

| vlakke terrein van Sumatra's O. K. daar 't hooger gelegen

land met zijne hellingen, heuvelruggen en golvingen natuur-

lijke waterloopen heeft in den vorm van kleine riviertjes,

die men slechts heeft schoon te maken, en zoo noodig uit

te diepen om met de drainage klaar te zijn.

Op 't vlakke land met zeer weinig helling is het

anders; hoewel zich ook daar kleine natuurlijke water-

loopen gevormd hebben, moet men op verscheidene

ondernemingen de natuur te hulp komen, door 't maken

van een groot kanaal of z.g. hoofdparit, soms zelfs meerdere,

waarvan enkele een breedte hebben van 24 voet en meer,

soms met een lengte van 3 tot 5000 vadem.

Landen, die vroeger geheel moeras waren, zijn door het

kanaliseeren in bloeiende estates herschapen; evenzoo zijn

vele stukken land. welke door de rivieren geregeld onder

water werden gezet, door indijking en het aanleggen van

goede kanalen vruchtbare tabaksgronden geworden.

Is de hoofddrainage klaar, dan is 't gemakkelijk de kleine

gooten daarmede in verbinding te brengen om hun water

in dit hoofdkanaal te loozen Dit onderdeel der drainage

zullen wij even afzonderlijk behandelen.

Vroeger is met een enkel woord gezegd, dat bij het in orde

brengen van den weg, ook de afwateringen werden gemaakt,

opdat de weg geheel droog zou komen te liggen. Nu is het

ook hoog tijd geworden, om het land van water te ontlasten.

Nog voordat het bosch wordt geveld, is het de beste tijd tot

het graven der goten, die noodig zijn voor den afvoer van het
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zakwater. Men kan eenigszins nagaan, waarheen dat water

afgevoerd moet worden, door er op te letten, waarheen

het water uit heide goten lang8 den weg loopt. Het is

vooi'deelig dit belangrijk werk vóór het boschkappen te ver-

richten, omdat men dan : 1". alles nog gemakkelijk kan

overzien, en overal heen kan komen, en 2". zich niet door de

omgehakte boomen heen behoeft te werken, hetgeen natuur

lijk veel tijd en geld zou kosten. Misschien zal later deze

of gene drainage worden verstopt door een omgevallen boom,

maar dit is spoedig door een paar man met bijl en tjankol

te verhelpen
;

geoefende boschkappers hebben het boven-

dien wel in hun macht te beletten, dat een boom over eene

sloot valt op eeue wijze, waardoor stremming van den water-

loop ontstaat; bovendien wordt steeds met de boschkappers

overeengekomen, dat zij Ijoomen, die in of over de parit

gevallen zijn, zoo spoedig mogelijk zelf moeten opruimen.

De regels voor het maken der goten zijn dezelfde als die

voor het maken van den weg. Vooral behoort er op gelet

te worden genoeg capaciteit aan de slooten te geven, opdat

ze ook na hevige tropische regens in korten tijd het water

kunnen afvoeren.

Als de sloot niet te diep en te breed wordt, verdient het

aanbeveling te zorgen, dat de uitgegraven aarde aan een en

dezelfde zijde wordt geworpen, ten einde zoo weinig mogelijk

land te verliezen ; de uitgegraven aarde toch uit de diepere

lagen in Deli schijnt in de eerste tijden zeer onvruchtbaar

te zijn.

Verder moet er aan gedacht worden, dat deze aarde
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nimmer het afvloeien van het water uit het land in de sloot

mag belemmeren, en das aan de lagere zijde van de natuur-

lijke heUing van het land moet worden geworpen. Zelfs in dat

geval moet de opgeworpen aarde nog met geultjes doorsneden

worden, ten einde het zich daarachter verzamelende water

gelegenheid te geven, uit het land in de sloot te loopen.

De afwateringen dienen natuurlijk, om het geheele land

van zakwater en overtollig regenwater te ontlasten ; daarom

is het noodzakelijk, dat zij door alle lage plaatsen loopen,

ten gevolge waarvan deze draineeringen meestal niet recht-

lijnig zullen zijn. Het is dan ook te verkiezen geen hoogten

te doorsnijden, maar het water door het lage land om die

hoogte heen te voeren. Bovendien zijn de hoogten in het

gewone vlakke tabaksland meestal van zandigen aard, waardoor

het nastorten van taluds veroorzaakt wordt, die juist bij

zware regens de slooten verstoppen.

Reeds vroeger deelden wij mede, waarheen het water geleid

moet worden ; daarbij moet de planter met veel omzichtigheid

te werk gaan, en er voor zorgen, dat buitengewoon hooge

waterstanden der rivieren geen water in zijne velden brengen.

Juist in dezen tijd van het jaar, — van September tot

Januari, — zal hij voldoende gelegenheid hebben, over dien

waterstand te oordeelen en bijna met zekerheid kunnen

zeggen, waar hij in het plantseizoen geen last van overstroo-

mingen (banjirs) zal hebben.

In het algemeen dient men er ook op te letten, dat de

draineeringen niet loodrecht op, of tegen de richting der

hoofdafwatering of rivier, aangelegd worden, maar wel
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evenwijdig daaraan, daar anders bij stijging van het rivierpeil

het water uit de hoofdafwatering in de draineering loopen,

of' haar althans verstoppen zou.

Nog eenmaal terugkomende op den aanleg van wegen,

en wat hiermede in verband staat, als natuurlijke waterloop,

goten en verdeeling der velden, wenschen wij dit door een

schets te verduidelijken. (Schets A).

a a
^

h 6<

K
c c

BETEEKENIS DER LETTERS:

Veldparit (goot) tevens grens tusschen elk veld.

Koelie kampong of kongsie.

Verbindingsweg tusschen elke kongsie ter breedte van 6 voet met kleine

goot aan beide zijden.

Om nu den loop van 't water van den beginne af te kunnen

volgen geven we hierbij een afbeelding van een veld, waarop
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aan is gegeven hoe geplant wordt, in verband met de

gemaakte drainage.

Algemeen wordt tegenwoordig geplant in een rij, iedere

plant l\/o voet van elkaar en de rijen o]) 3 voet evenwijdig

van elkander.

Zoo als nu hier de goten gemaakt zijn loopt 't overtollige

regenwater tusschen de rijen (welke rij ieder op zich zelf een

weg of aanhooging van grond vormt) op het veldschetsje B

2) p genoemd, naar de veldparits a a en h b.

Yan die veldparits loopt het gedeelte X X in de goot van

den j)lantweg en in de goot van den eersten middenweg,

terwijl het gedeelte Y Y in de goot van den tweeden mid-

denweg en het gedeelte Z Z in de goot van den achterweg

valt, hierbij aannemende, dat de val van 't land naar 't

Noorden is. Het zal echter dikwijls voorkomen, dat door

golvingen van 't terrein 't water op sommige plaatsen de

andere richting zoekt, men geeft daaraan toe bijv. door 't

water in parit r r in de goot van den eersten middenweg

te doen loopen. waartoe men dien middenweg doorgraaft.

Van uit de gooten langs plantweg, middenwegen en achter-

weg loopt 't water naar de hoofddrainages (riviertje en kanaal),

om verder in een der groote rivieren terecht te komen.

Verdeeling Tegelijk met de bezigheden, verbonden aan de drainage,

het boschkappen enz., wordt gewerkt aan de verdeehng der

velden en het plaatsen der noodige gebouwen. Reeds vroeger

werd vermeld hoe tandils, hoofdtandils en assistenten over

een zeker aantal koelies worden aangesteld. Onderstellen wij
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dat er eeiie afdeeling van ± 100 velden op bovenvermelde wijze

is aangelegd, de slooten gegraven zijn en het bosch is gekapt, dan

wordt thans aangevangen met die koelievelden in groepen van

ongeveer 36 velden te verdeelen. Wij krijgen dan 3 dergelijke

ploegen, elk staande onder een hoofdman, tandil genaamd. Elke

ploeg voert meestal den kongsienaam van den tandil of ook

wel zijn de kongsies- doorloopend gennmmerd van 1 tot 10, of

zooveel meer nummers als er kongsies op de onderneming zijn.

De groote veranderingen, welke de tabakscultuur in DeK

in de laatste jaren heeft ondergaan, deed overal wijzigingen

brengen in 't aanleggen van velden. Om den lezer een denk-

beeld te geven van de nieuwere wijze van planten wil ik

een systeem aangeven, dat meer en meer navolging vindt.

In plaats van de twee middenwegen, waarover vroeger werd

gesproken, worden er vijf gemaakt, op lagen grond met

aan beide zijden parits. dus bij een diepte der velden van

150 depas op 25 depas paralel aan elkaar. De veldparits

vervallen nu en de aanplant vindt plaats als in schets C aange-

geven, waaruit men ziet dat de rijen, waarin geplant wordt niet

paralel met de wegen loopen, doch loodrecht er op, zoodat 't

overtolhge regenwater, evenals het zakwater, tusschen de

ophoogingen direct in de parits der middenwegen loopt.

Het voordeel van deze wijze van wegenaanleg en planten,

hgt niet alleen in de afwatering en drainage, doch ook

daarin, dat het toezicht en de controle, waarvan, vooral in

den oogsttijd zooveel afhangt, scherper kunnen zijn; bovendien

maakt het 't werk van den assistent, die 't in den oogst-

tijd verbazend druk heeft, gemakkelijk.
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Bij het oude systeem loopt de assistent ter controle langs

den middenweg of plantweg, in den tijd, dat de tabak vol-

wassen te veld staat (de tabaks! )Oomen zijn dan 5 a 6 voet

hoog en het is pluktijd). Hij ziet dus (schets B) slechts de

eerste rij tabak in zijn geheel, omdat die tabak op IV2 voet

van elkaar geplant is, en als 't ware een muur van bladeren

vormt. Slechts wanneer hij over de tabak heen kan zien,

aanschouwt hij enkele topbladen.

Hij kan nu in den pluktijd bij een vluchtige controle niet

spoedig zien of de rijpe onderbladen bijv. op punt Q en R

zijn afgenomen, terwijl hij bij het nieuwe systeem (schets C)

langs de wegen loopende tusschen de rijen, die op 3 voet

van elkaar staan, heen ziet en op een afstand de rijpe onder-

bladen bijv. op punt Q en R kan zien zitten. Bovendien

heeft hij de koelies veel spoediger in 't oog, en kan beter

toezicht houden op wormen zoeken en aanhoogen.

Het spreekwoord, 't oog van den meester maakt de paarden

vet, is bij de tabakscultuur in Deli in zoover van toepassing,

dat 't oog van den planter op een goeden oogst zeer veel

invloed kan uitoefenen.

Wij keeren nu nog eenmaal tot het oude systeem terug,

om den lezer ook daarvan een goed denkbeeld te geven,

waar})ij wij ook nog eenige wegen hebben te vermelden.

Is er voldoende tijd en zijn er voldoende werkkrachten

middenweg. disponibel, dan is het zeker wenschelijk, om op laag land

ook twee middenslooten reeds vóór het boschka],)pen te maken.

ten eerste om de reeds vroesger genoemde praktische redenen.

Ie en 2e
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maar tevens, omdat eene goede draineering niet anders dan

gunstig op de tabaksvelden kan werken. Om ze namelijk

behoorlijk te kunnen nazien, zoowel als om een goede

draineering te verkrijgen, worden de tabaksvelden over hunne

diepte in drie gelijke deelen verdeeld. De geheele diepte van

voor- tot achterweg bedraagt, zooals gezegd is, 160 depa, en

nu worden op circa 53 depa van den hoofdweg en van den

achterweg daarmede evenwijdig, paadjes geslagen en slooten

daarlangs gegraven. De uitgegraven aarde dier slooten wordt

door de veldkoelies tot weggetjes van 4' tot 6' breedte bijge-

werkt met doorsnijdingen en overbruggingen, terwijl zij aan

de overzijde van dat weggetje een slootje graven, om het water

uit de velden gemakkelijk naar de sloot langs het weggetje af

te voeren. Zoo verkrijgen wij dus een hoofdweg, een achter-

weggetje en een 1'^" en 2^" middenweg, alle met slooten, die

over de lengte loopen van de geheele strook land, waar de

tabaksvelden komen te liggen. Hierbij moet wel in het oog

worden gehouden, dat geen dezer lijnen mathematisch recht

behoeft te loopen, en dat altijd op praktische wijze van het

terrein en de bestaande waterloopen gebruik moet worden

gemaakt; daarom ook zijn de opgegeven afstanden volstrekt

niet bindend. Elke planter ziet spoedig in hoe hij, door de

natuur geholpen, deze noodzakelijke wegen en afwateringen

op de goedkoopste wijze kan tot stand brengen.

Met de boussole worden nu door den assistent de velden

ter breedte van 14 depa of naar verhouding van de diepte

der velden om een zekere vierk. oppervlakte te verkrijgen lood-
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recht op den hoofdweg uitgezet, de grenzen zooveel mogelijk

door staken aangegeven, en dan van 1 tot 200 of daarom-

trent genommerd. Dit uitzetten der velden kan, waar gekapt

bosch ligt, niet anders dan in het ruwe geschieden, daar

het omgekapte bosch natuurlijk zeer belemmerend werkt;

later, bij voortgang van het werk, wordt dit herhaaldelijk door

den betrokken assistent gecontroleerd en verbeterd, terwijl zulks

direct nauwkeurig kan geschieden, daar, waar geen hout ligt.

Stinker- De zwakkere koeUes worden tegenwoordig op sommige

kongsie. ondernemingen bij elkander gevoegd tot eene afzonderlijke

kongsie, die dau dikwijls met den minder schoenen naam

„stinker-kongsie" wordt aangeduid.

In den regel krijgt dit soort koelies een stuk goed land,

waarop niet te zwaar bosch of lalang heeft gestaan en

waarop zij, onder normale omstandigheden gemakkelijk een

oogst kunnen maken.

Bovendien worden zij op alle mogelijke wijzen geholpen, om

door hun werk hunne schuld aan de onderneming vrij te werken.

Zij worden zooveel mogelijk vrijgesteld van kongsiewerk, terwijl

bun dikwijls gratis helpers door de onderneming verstrekt wor-

den
;
ook het vroeger beschreven boschkappen wordt, watandei's

wel gebruikelijk is, hun in den regel niet in rekening gebracht.

De tandil, die aan het hoofd dezer kongsie staat, moet

bijzonder den slag hebben om met deze zwakke opium-

schuivers om te gaan en ze geregeld aan het werk te

houden. Hunne velden worden gewoonlijk een weinig kleiner

genomen dan die der overige veldkoelies, daar ze hun land
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dikwijls toch niet afwerken, terwijl hun gesneden tabak

door den assistent altijd tegen iets hoogeren prijs wordt

ontvangen dan die van de overige veldkoelies.

Streng moet er op gelet worden, dat zij hun loon niet aan

opium in plaats van aan rijst en ander voedsel besteden, waarom

dan ook de kedeihouder voor hun eten zorg draagt. Hiervoor

wordt de kedeihouder op de betaaldagen door den administra-

teur betaald, zoodat de koelies zelve slechts $ 1 a $ 0.80 in

handen krijgen tot het koopen van kleine benoodigdheden.

Het is raadzaam, dit slag van heden afgezonderd te houden,

daar zij, gemengd onder goede koelies, al spoedig hun produkt

voor opium enz. verkoopen en op deze wijze steeds dieper

in schulden geraken zouden.

De tandil van zulk eene afdeehng geniet meer uitkeering

dan tandils over gewone koelies. Geniet bijv. de gewone tandil

7 pet., dan bekomt de stinker-tandil wel 10 pet. en meer

over zijne afdeeling.

Bij de later te beschrijven afrekening der koelies wordt aan

dit soort koehes dan ook, vooral om ze den moed niet te

benemen, een groot gedeelte hunner schuld kwijtgescholden

en kunnen zij dan een volgend jaar opnieuw beginnen met

een saldo van $ 40 of $ 30 ten hunnen gunste.

Als men echter een voldoend aantal goede koehes kan be-

komen, is het beter deze stinkers geen tabak te laten planten, of

hun een veld te geven, waarvoor zij feitelijk ongeschikt zijn.

Op een Estate is steeds genoeg werk voorhanden, dat in

dagloon kan uitgevoerd worden, zoowel als aangenomen werk,

als bladen aanrijgen in den oogsttijd enz.



HOOFDSTUK YII.

HET OPENEN EENER ONDERNEMING.

Ten einde den lezer, die in de voorgaande hoofdstukken

vrijwel tegenover de feiten is gesteld, eenig idee te geven

van den gang van zaken bij het openen eener onderneming

op Sumatra's Oostkust, geven wij de volgende schets.

Het openen eener onderneming zou den leek allicht doen

denken aan 't openen van een winkelzaak, waarbij men, van

voldoende personeel voorzien, slechts heeft te adverteeren, dat

de zaak is geopend, om de klanten te doen toestroomen.

Geheel anders gaat het toe bij het openen eener onderneming.

Het allereerste vereischte voor eene onderneming is buiten

kijf, geschikt land en een voldoende uitgestrektheid van

voor de cultuur bruikbaren grond. Wij beginnen dus ons

resumé met het verslag van het landonderzoek.

Uit den aard der zaak kan dit alleen aan een zeer ervaren

tabaksplanter worden opgedragen. Wanneer deze dus van

zijne Directie of van zijn Chef opdracht gekregen heeft, uit-

breiding aan de zaken te geven en mooi land in Sumatra
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te bemachtigen, stelt hij alle pogingen in 't werk om te

weten te komen, waar nog zulk land te verkrijgen zou zijn.

Evenzoo doet de administrateur of geroutineerde assistent,

die, zijne tegenwoordige betrekking moede, verlangt zelf een

onderneming te openen. Ook tracht hij zich op de hoogte

te stellen, waar waarschijnlijk goede gronden te vinden

zijn, terwijl hij verder voorgehcht wordt door de kaarten

van Sumatra, waarop staat aangegeven, welke gronden zijn

uitgegeven en welke niet.

Hij gaat dan op deze indices af en treft 't bijzonder, wanneer

in de nabijheid van de gronden, die hij wil onderzoeken,

een planter woont, van wiens woning uit hij zijn operatiën

kan beginnen en door wien hij met een en ander, bijv. 5

a 6 koehe's met gereedschappen enz. geholpen kan worden.

Buitendien kan hij daar 's nachts logeeren, want gastvrijheid

is de eerste deugd der Deh-planters.

Heeft hij echter dat voordeel niet, zoo moet hij zich ter

hoofdplaats van 5 a 6 man met gereedschappen, kompas en

de noodige provisiën voor eenige dagen voorzien, en trekt

dan met huurkarretjes of sampans zoo dicht mogelijk naar de

plaats van bestemming, om verder de reis te voet te vervolgen.

Wanneer hij de grenzen van 't land zijner illusies genaderd is,

zoekt hij 't eerst een kampong op, waar hij zoo goed en zoo kwaad

als 't gaat een onderdak voor zich en zijn volgehngen zoekt.

Hierbij valt op te merken, dat de kampongbewoners meestal

gastvrij en behulpzaam zijn, vooral als men slag heeft met

dat volkje om te gaan en zich naar hun adat weet te

voegen.
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De Batakker munt in gastvrijheid uit boven den Maleier

en men vindt dan ook in ieder hunner kampongs (dorpen),

hoe klein ook, een e zoogenaamde passan-grahan of vreemde-

lingen-huis.

NatuurHjk zijn die lieden geheel op de hoogte van het

aan hun kampong grenzende land en de in hunne nabijheid

gelegen terreinen, zoodat men al pratende veel er van te

vi^eten komt. Toch moet men met eigen oogen aanschouwen

en gaat te dien einde den volgenden morgen vroeg op marsch,

waarbij men niet verzuimt ook een paar van de kampongbe-

woners als gidsen mede te nemen, die zich voor die diensten

goed laten betalen. Spoedig brengen zij den planter dan ook

op paden, die door 't bewuste land loopen en kan hij er zoo eenig

idee van krijgen. Doch dit is niet 't ware, aangezien die paden

meestal gemaakt zijn over hooge ruggen om de verschillende

kampongs met elkaar in verbinding brengen, of dienen voor

verzameling van bosch-produkten. De planter wil echter meer

weten, niet alleen wat langs die kronkelpaden te zien is, maar

dwars door 't land wil hij zich een pad of rintis slaan. Zulke

paden worden op zeer primitieve wijze in het bosch gekapt

ter breedte van 2 tot 6 Eng. voet, meestal slechts zoo wijd,

dat men er zich doorheen kan werken, om te zien, of men

al dan niet op het verlangde punt uitkomt. Is de richting

verkeerd, dan wordt er meer rechts of hnks aangehouden.

Het slaan van zulke paden of rintissen ^) bestaat alleen in

1) Gewoonlijk „rintissen" uitgesproken; volgens Dr. Pijnappel

„rêntas" gespeld.
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het wegkappen van kleine boomen, rottan en takken van

groote boomen, zooclat men er met de boussole doorheen kan

zien en de richting bepalen. Is die eenmaal juist gevonden,

dan v\rordt het pad tot eene breedte van 6 voet bij gekapt, —

d.w.z. het kleine hout wordt met het kapmes (parang) tot

bij den grond afgekapt en rechts en links opgeruimd, terwijl

de groote boomen blijven staan. Om zich te kunnen over-

tuigen wat goede grond is, laat men op korte afstanden de

spa in den grond steken en omhalen om den grond te kunnen

beoordeelen, terwijl men daarbij van alles aanteekening houdt

en niet vergeet op te letten of er voldoende bouwmateriaal

aanwezig is.

Meerdere rintissen worden op die wijze geslagen, als bijv.

in nevenstaand schetsje (D) aangeduid, met bevinding van den

grond, bosch, alang alang, enz.

Na eenige dagen onderzoek keert de planter met zijn

opgedane kennis en aanteekeningen huiswaarts, na de genoten

gastvrijheid der inlanders te hebben beloond.

Uitgerust van de vermoeienis van dezen gewoonlijk

zwaren arbeid, dient hij zijn rapport en schetskaartje

bij zijn chef in, altijd zoo hij op last van deze 't onder-

zoek heeft ingesteld, en deze zorgt dan voor het aan-

vragen van 't contract en de benoodigde gelden voor

ontginning. Ingeval hij echter op eigen initiatief het land

in exploitatie wil brengen, zoo begint hij, voldaan over

zijn onderzoek, er over te denken hoe hij 't aan moet

leggen, om 't landcontract te bekomen, daarbij rekening

houdende met zijn bespaarde penningen, want er moeten niet
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alleen knakkies i) vallen, maar 't C(3ntract moet gekocht

worden. Hij gaat dan eerst naar den invloedrijkste der

Rijksgrooten van den Snltan, de een of andere Datoe,

Toengkoe of Sibajak om diens medewerking en voorspraak

bij den Sultan te verkrijgen, waarbij hij een knakkie laat

vallen, bijv. een paar honderd dollar, met belofte, om als

hij 't contract krijgt, nog $ 1000 te geven.

Vervolgens wordt belet gevraagd bij den Sultan.

Het is lang niet hetzelfde bij welken der Sultans of

vorsten men komt. De een is meer meegaand dan de ander of

stelt zijn eischen minder hoog. Het hangt hierbij niet alleen af

van de grootte van 't contract en van den prijs, dien de Sultan

voor 't land vraagt, maar ook of er veel navraag is voor land in

Z. H's. gebied. We willen echter aannemen, dat de Sultan

met $ 10.000 tevreden is en na veel complimenten gaat de

planter heen. Nu naar den Crani (schrijver) van den Sultan,

die de contracten in quadruplo moet opmaken, en die

natuurlijk ook een knakkie krijgt.

Bij elk der contracten, die, alvorens aan den President van

Sumatra's O. K. ter goedkeuring te worden aangeboden door

den Sultan en de Rijksgrooten moeten geteekend zijn, behoort

een kaartje van 't land gevoegd te worden, door den Gouver-

nements gezv^oren landmeter geteekend, als zijnde op zuivere

schaal gemaakt.

Ook de kosten van opname en in kaart brengen door den

1) Een Deli-uitdrukking voor: iemand een paar bankbiljetten in de

handen stoppen, om diens medewerking en hulp te verkrijgen.
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landmeter, betaalt de planter. Hiervoor is geen vast tarief,

't varieert van ƒ0.30 tot /' 1.— per bouv^ inhoud van 't

contract, al naarmate de opname gemakkelijk of moeielijk is.

Is alles zoover in orde, dan worden de contracten Z. H.

Ed Gestr. den Resident van Sumatra's O. K. ter goed-

keuring en teekening aangeboden. Gewoonlijk worden geen

bezwaren door den Resident gemaakt, wanneer alles in den

vorm is, en aan alle wettelijke voorschriften is voldaan.

Deze goedkeuring kost feitelijk niets, of beter gezegd, ze

behoorde niets te kosten. Voor men echter van den eersten

kommies en de mindere goden ten Residentie-kantore tot den

Resident is doorgedrongen en voor men zich van hunne

medewerking verzekerd heeft, moet men ook eenige knakkies

laten vallen. Dit is echter een onderwerp, dat hier niet ter

sprake behoeft te worden gebracht.

Een der geteekende contracten behoudt de Resident;

„ „ „ „ „ „ Sultan

;

„ „ „ „ de Controleur der Afdeehng;

en „ „ „ „ de Concessionaris of planter.

De planter, zoover gevorderd, heeft intusschen een groote

leegte in zijn beurs gekregen. Hij moet nu met 't contract in

zijn zak naar Holland, om daar werkkapitaal te bekomen

of eene Maatschappij van zijn land te maken. Is het een

goed en gunstig gelegen land, dan is hij daarmede spoedig

klaar, daar er nog altijd lust voor goede Sumatra gronden

is; 't eene jaar echter meer dan 't andere. Dit hangt

af van de stemming der markt en ook van de door den

concessionaris gestelde eischen.
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Het welslagen van den concessionaris liangt bovendien

veel af van den persoon, die als Administrateur zal optreden.

Met een mooi land en een slecht administrateur, evengoed

als met een slecht land en een goed administrateur, kan men

gerust thuis blijven.

Wij willen thans den planter, weer in Sumatra terug-

gekomen, volgen bij 't openen der onderneming, zonder

hulp van een buurman, geïsoleerd als zijn land daar ligt.

Hij is in Februari, dus juist op tijd, ter plaatse, om alle

werk naar behooren te verrichten, ten einde het volgend

jaar Maart te kunnen planten ; de alang alang grond moet

ongeveer een jaar voor den planttijd getjankold of geploegd

worden, en ook met het bosch en bouwhout moet rekening

worden gehouden.

Het eerste werk is nu, door de kampongbewoners een

voorloopige loods aan de rivier te laten bouwen, geschikt

voor 50 Javanen, een loods voor ongeveer twaalf Chineesche

plankenzagers, en een kleine Kedei, waar de eerst aan-

komende werklieden hun dagelijksche behoeften kunnen koopen.

Bij dat werk houdt de assistent (geen sinkeh of nieuwehng),

die tijdelijk in de kampong woont, toezicht, terwijl de admini-

strateur zich naar elders begeeft tot het engageeren van de

eerste werkkrachten, het koopen van gereedschappen en

andere Estates benoodigdheden.

Wanneer de werklieden ter plaatse aankomen, doet men

het beste, indien men door een 20 geschikte bouw-Javanen

een assistentenhuis laat bouwen, waar administrateur en

assistent tijdelijk samen kunnen wonen; bij het bouwen
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moet men er op rekenen, dat 't huin eenige jaren dienst moet

doen. Wanneer er later meer werkkrachten noodig zijn,

laat men door meer koelies het vereischte aantal huizen

bouwen.

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien, welke

werkzaamheden daarna volgen; wij nemen na dit intermezzo

den draad weder op.



HOOFDSTUK Yill.

ASSISTENTENWONING. — KOELIELOODSEN. -

HUIZEN DER VELDKOELIES EN TANDILS. -

DROOG SCHUREN. — ANDERE PLANTSYSTEMEN.

Assistenten- Zoo spoedig mogelijk wordt bepaald, waar de assistent,

woning.
belast met het toezicht, zal komen te wonen ; hiertoe kiest

men een geschikt punt in het midden, of wel bij het

voornaamste verbindingspunt der wegen uit. Komt er één oud

assistent, met een jongeren onder zich, op de geheele afdeeling

te wonen, dan is het raadzaam, dat de jongere bij den ouderen

assistent komt inwonen, in welk geval het huis desnoods

iets grooter kan worden gebouwd. Opdat de assistent belast

met het buitenwerk, geen tijd verlieze, en steeds bij het werk

aanwezig zij, wordt een dezer woningen het allereerst in

orde gebracht. Eene eenigszins hooggelegene plek, wordt

daartoe uitgekozen en ter breedte en diepte van ongeveer

25 X 25 depa geheel schoongemaakt; het hout wordt opge-

ruimd en weggebrand en de bodem zooveel mogelijk gelijk

gemaakt om ook voldoende erf en plaats voor aanleg

van een tuintje te hebben; dit geschiedt in dagloon door
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Chineezen, Klings of Javanen, of wordt uitbesteed tegen een

prijs van $ 10 tot $ 25, al naarmate er is weg te kappen,

te verbranden, wortels uit te graven of grond gelijk te

maken. Hier wordt dan het assistentenhuis uitgezet met

het front naar den weg, naar verkiezing hoog of laag uit den

grond en met oppervlakte van c^ 36' X 36'. Het wordt

gewoonlijk opgetrokken van goed boschhout en gedekt

met atap; de wanden zijn van planken, welke meestal

met schroeven zijn bevestigd, en evenals de deuren, ven-

sters, trappen en vloerplanken nog al eens dienst hebben

gedaan.

Het geheel wordt gewit, of wel geverfd; dikwijls worden de

kamers van binnen behangen. Meestal bestaat het huis uit

eene voor-veranda met overdekte trap, pendoppo, ruime slaap-

kamer, dito zitkamer, kleine achtergalerij en provisiekamer,

en voert een overdekte trap en dito gang van de achter-

galerij naar de bijgebouwen.

Onder het huis, dat gewoonlijk van ! tot 10' boven den

grond is opgetrokken, bevindt zich de badkamer en eene

bewaarplaats voor gereedschappen enz. De bijgebouwen

bevatten keuken, bediendenkamers, soms ook de badkamer

enz., terwijl een ander gedeelte ervan is ingericht tot stalling

voor het paard van den assistent en tot woonplaats van

den staljongen.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat iedere Maatschappij

en iedere particuher eigen modellen en smaak van bouwen

hebben en het bovenstaande dus slechts als een schets te

beschouwen is.
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De photografie; vooraan dit hoofdstuk geeft het gezicht op

een assistentenhuis in de afdeehng

Gewoonhjk worden reeds in het begin op geschikte hooge

punten een of meer koehekongsies of kongsiehuizen van

boschhout gebouwd. Ook wat deze huizen of kongsies

betreft, is de smaak en zijn de modellen verschillend.

Het oude systeem is nog het meest gebruikelijke en bij dit

bestaat een kongsie uit 2 huizen van 2V breed, en 50' a 60'

lang, verder een tandilhuis en keuken, (zie Model E). De

vloer van die huizen is de gewone grond, waarbij gezorgd

wordt, dat deze goed droog is, door behoorlijke goten rondom de

huizen aangelegd, en door goeden afloop van water. Als slaap-

plaats krijgt iedere koehe een tafel van de volgende afmetingen.

Hoogte ongeveer 2Y/, breedte 3' en lengte 6' met eene kleine

helling van 't hoofd naar 't voeteneinde.

In zulk een kongsie wonen 40 tot 50 man.

Op lage moerassige ondernemingen, waar berri-berri en

koorts-epidemieën heerschen, worden ter voorkoming daar-

van ook kongsies 3' a 4' boven den grond gebouwd

breed 16', lang 36' en bestemd voor 10 man elk. Aan de

lange zijden zijn dan slaapbanken geplaatst. Het gebouw

heeft 3 rijen stijlen, de twee kortste ter lengte van 12' en

de middenstijlen ter lengte van 18', terwijl voor- en achtergevel,

elk in het midden voorzien zijn van een paar flinke deuren,

en een voldoend aantal vensters (tinkaps) om overdag te

luchten. (Zie de teekening F.)

Ook vinden we meermalen kongsies, model G, waarbij de
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2 huizen en het tandilhuis door gangen aan elkaar verbonden

zijn, welke gangen als keuken dienst doen. De wanden

dezer huizen zijn even als de hiervoor beschreven modellen

meestal van planken, welke met witte of gele kalk geverfd,

er netjes uitzien.

Bij 't bouwen der kongsies dient men zich vooraf te

overtuigen of ter plaatse goed drinkwater te bekomen is, waar-

van men zich overtuigt dooreen of meer putten te graven. Goede

zorg voor de gezondheid der koelies stelle men immer op den

voorgrond, zoo niet uit menschelijkheid dan toch uit eigenbelang.

Bij elke kongsie worden dan ook 2 of 3 putten gegraven

en in de keukens gewoonlijk leksteenen geplaatst om 't

water te zuiveren. Vele planters geven gratis thee aan de

koelies, en dringen er zooveel mogelijk op aan, dat zij thee

drinken, omdat men dan overtuigd kan zijn, dat het water

gekookt wordt. Bovendien drinken de koelies gaarne thee.

Om nu op de koelie-kongsies terug te komen, zoo worden

deze gewoonlijk aangenomen voor $ 40 a $ 50.— waarbij

de planter alle materiaal heeft te leveren en ter plaatse te

brengen. Waar plankenwanden gebruikt worden, worden

deze met behulp van een timmerman (Chinees) met schroeven

bevestigd, om bij verplaatsing der huizen deze gemakkelijk

uit elkaar te kunnen nemen.

Droogschuren. Hoe meer we op 't gebied der tabak komen, hoe lastiger

't voor den schrijver wordt, daar hij reeds bij 't bouwen der

droogschuren rekening te houden heeft, welk systeem van

oogsten de planter is toegedaan.
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Tot het jaar 1890 kende men in Sumatra slechts één

systeem of wijze van oogsten en wel de zoogenaamde snij-

oogst. Dit wil zeggen, dat de tabaksboomen, rijp zijnde, in

hun geheel bij den grond werden afgekapt en die boomen

ook in hun geheel in de droogschuur werden opgehangen,

om op die wijze de bladen te drogen (waarover later meer).

Deze wijze van oogsten leverde meerendeels het toen zoo

gewilde bruine en donkerbruine zeemige, vleezige blad,

waarvoor de hoogste prijzen werden bedongen.

In 1891 veranderde vrij plotsehng de smaak der markt en

wilde men niets meer weten van donkere, vleezige tabakken.

Een crisis volgde, die noodlottig was voor de Sumatra-planters

en niet alleen werden milhoenen verloren, doch ± 36 onderne-

mingen moesten sluiten of hkwideeren, terwijl vele door kleiner

kapitaal gedwongen werden met minder velden te werken.

De smaak bleek dus nu alleen voor lichte kleuren en fijn

blad, waarvoor tot op heden enorm hooge prijzen worden

besteed, zelfs voor de gele, min of meer dorre zandbladon. die

vóór 1891 als waardeloos door den planter waren weggegooid.

Wat kon de planter anders doen dan zich naar smaak en

vraag der markt richten en werken op lichte tabak.

Men begon toen met de zoo in waarde gestegen onder- of

zandbladen te plukken, voor de boom werd gesneden. Zelfs

werden 6 tot 8 der onderste bladen afgeplukt en daarna de

boom, waaraan de topbladen rijp waren geworden, gesneden.

Hierbij moeten we opmerken, dat bij een tabaksplant de bladen

van onderaf beginnen te rijpen zoodat "t topblad 't laatste rijp

is. We kregen dus nu een half pluk-, half snijoogst.
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Toen 't plukblad van vele ondernemingen meer en meer

de beste prijzen behaalde, ging men op verscheidene

ondernemingen over tot geheelen plukoogst. Andere

ondernemingen, die door de gesteldheid van den bodem

met de zoogenaamde snijoogst steeds een lichtsoortig en

fijn product hadden geleverd, bleven zich aan het snij-

systeem houden. Het is hierbij zaak, dat de planter

zijn grond en product leert kennen, om te zien, wat hij er

mede doen kan of wat met de eischen der markt voor oogen

het meest wenschelijke is.

Gelukkig is Sumatra's O. K. dan ook weer bloeiende als voor

1891, zoo niet in nog gunstiger conditie, en zijn de bij de crisis

in 1891 gesloten ondernemingen nagenoeg alle weer in werking.

Daar het verschil in bouwtrant tusschen droogschuren voor

snijoogst, en droogschuren voor plukoogst, meer ligt in de

inwendige constructie of samenstelling, en dus dak, wanden,

vensters en afstanden der palen dezelfde blijven, zoo willen

wij eerst in hun geheel behandelen, de droogschuren voor

den snijoogst.

Na de plaats voor de schuur te hebben aangewezen, wordt

op een oppervlakte van 15 X 36 depa het bosch tot den

grond toe geveld en de aarde geëffend, terwijl 25 depa rondom

die plek het gewone boschkappen wordt toegepast. De kosten

hiervan varieëren naar gelang van de zwaarte van het hout, doch

bedragen gewoonlijk niet meer dan $ 20 per schuurplaats. Als

deze plek behoorlijk in orde is gebracht, d.w.z. wanneer alle

hout is gekapt, alle stronken zijn uitgegraven en de grond zoo-
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veel mogelijk gelijk is gewerkt, wordt daarop de droogschuur

door den assistent uitgezet, meestal in de richting Noord-Zuid

der lengteas, omdat de schuur dan het minst van de winden

heeft te lijden, maar ook opdat de zon niet door de vensters

der vlakke wanden B, (zie teekening H) komt, dus loodrecht

op, of evenwijdig aan de wegen, al naar mate de weg N.Z.

of O.-W. is aangelegd. De schuren staan gewoonlijk 6' a

12'' van den weg af, teneinde de kleppen behoorlijk te kunnen

openen. De lange zijden worden uitgezet ter lengte van 80

en 32 depa, de korte op 66^ tot 72', (zie plattegrond teeke-

ning H). Aan de vier hoeken worden piketpaaltjes ingeslagen

en de omtrek van dezen vierhoek door een touw aangegeven.

Meer algemeen wordt thans de afstand van paal tot paal in de

lengteopGVo voetaangenomen en in de breedte op 12 voet, zoodat

de lengte op deze wijze wordt 32,5 depa en de breedte 72 voet.

Om zich te overtuigen of de vierhoek zuiver is, kan men met

een touw of een e meetketting nagaan of beide diagonalen

juist even lang zijn. Als dit in orde is, worden de lange

zijden door piketpaaltjes in 30 gelijke deelen verdeeld,

elk 6Y2 voet lang; evenzoo de korte zijden' in 6 deelen,

elk van 2 depa. De piketpaaltjes zoowel der lange als

der korte zijden worden onderling vereenigd door touw

of gespleten rottan, terwijl op de kruispunten dezer lijnen

ook overal piketten vast in den grond geslagen worden.

Elk dezer kruispunten geeft de plaats voor een stijl (tiang)

aan. De touwen worden verwijderd, en op de plaats van elk

der piketten als middelpunt, een rond gat gegraven, 4 voet

diep en van boven ongeveer één voet wijd. De assistent
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moet zich goed overtuigen van de diepte dezer gaten, en

toezien, dat ze niet te nauw met de kleine sciiop (soedoq)

zijn uitgegraven. Wij hebben nu dus 4 rijen stijlen elk

van 31 stuks, genommerd I, II, III en IV. Voor den bouw

zijn dus noodig:

31 stijlen N^. I van 36'

62 „ „ II „ 28'
. .

Zie plattegrond.
62 „ „ III „ 20' '

62 „ „ IV „ 12'

die vroeger gekapt werden, en die c^ 4' in den grond

komen, ook wel 3' voor stijlen N°. III. De stijlen zijn van

een ingesneden kop voorzien, waarin de verbindingsgording

of toetoep-tiang komt te hggen ter dikte van + 3 inch, die

met rottan wordt vastgemaakt. Zoo worden alle stijlen der-

zelfde rij in de lengte verbonden. Deze gordingen zijn gewoon-

lijk 18' tot 24' lang, tamelijk taai en recht. Voor en achter

moeten zij voor het maken van het dak eenigszins over-

steken, (zie dakmodel H). De lange stijlen worden gewoonlijk

door de veldkoelies opgericht, een bezigheid, die zij onder de

leiding van den assistent verrichten. De kleine stijlen IV, som-

tijds ook wel in, worden meestal door het volk van den

aannemer zelf opgezet. Het komt er natuurlijk zeer op aan,

dat de tiangs behoorlijk loodrecht in den grond staan, het-

geen door den assistent gecontroleerd moet worden, en ook, dat

de aarde in de gaten dicht vastgestampt wordt, wat na

zware regens herhaald moet worden.

De stijlen worden nu overdwars, zooals door stippel-lijnen

in de schetsteekening H model B is aangegeven, aan kleinere
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dwarslatten rondhoiit ter dikte van 3 a 3Y„ inch: killas

genaamd, met gedraaide rottan of tegenwooixlig meest met gegal-

vaniseerd ijzerdraad vastgesjord, zoodat die killas zich niet op

en neer kunnen bewegen. Ook worden zij later behoorlijk aan

de daksparren bevestigd, vooral bij den kop van stijl IV en

III, om meer verband in het geheel te brengen (zie punten

a model A). Gewoonlijk zijn er in eene schuur zes rijen

zoogenaamde kilassen, waarvan de onderste circa öYg voet

van den grond is verwijderd, om de tabak bij het binnen-

brengen het allereerst aan op te hangen ; dan 2Vo voet daar-

boven weder eene,. en vervolgens nriet afstanden van 5 voet.

Aan de voorzijde links is een dubbele deur aangebracht

van circa 5^ wijdte bij 9^ hoogte, tot het binnenbrengen van

de gesneden tabak. De geheele doorloop tusschen stijl III

en IV blijft vrij van de twee onderste kilassen, om de

gedragen tabak niet te beschadigen; alleen steken de kilassen

daar ongeveer V// voorbij stijl III, om er nog tabak aan te

kunnen hangen. Sommige schuren hebben ook aan de

rechterzijde eene dergelijke deur met doorgang, hetgeen zeker

voor toezicht en drogen veel voordeel oplevert, maar ook

weder veel ruimte doet verloren gaan.

Het dak wordt geconstrueerd door sparren ter dikte van

± 4 inch van tiang I over II tot III, en van II tot IV,

naar beneden ovei" IV circa 2 voet uitstekend, met het dikke

einde naar beneden, en goed verbonden in de heUing van

het dak aan den toetoep tiang, op de hoogte der tiangs I en

tusschen de tiangs I dus op afstand van ongeveer 3 voet.

Dwars over deze houten, kassau djantan genaamd, komen
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(goelong-goelong) dus evenwijdig met de vroeger genoemde

toetoep-tiang, en op circa 2 voet afstand van elkaar ter

dikte van + 2 inch. Hierop komen weder dunne sparren,

kassau betina, in de richting van de helling van het dak,

ook 2 voet van elkaar, tot het dragen der eigenlijke atap-

dakbedekking, dikte 1 a lYo inches, op de kruispunten alleen

met rottan aan elkaar gebonden. De atap wordt hierop

gebonden met rottan, op afstanden van 3" tot 4''. Een zeer

practische en economische wijze van dak-constructie is, om

als men voldoende nibong-latten heeft, (die anders altijd te

koop zijn) direct op of over den toetoep-tiang die nibong-latten

op + 2 voet afstand te leggen, zoodat zij dan zoowel als kassau

djantan en als kassau betina dienst doen, men zorge hierbij

voor 't dooi'buigen, dat de harde bastkant naar bovengekeerd

blijve. Van tiang I tot tiang IV gebruike men daarbij 3

nibonglatten, die (elk 22 tot 24 voet lang) over elkaar

komen te steken en ook 't doorbuigen beletten, terwijl in

het midden aan den onderkant, tusschen elke rij tiangs, een

nibong wordt bevestigd, voor de gelijke draagkracht. Niet

alleen werkt men daardoor veel vlugger maar ook goedkooper

De eerste uitgave is alleen wat grooter, doch de nibong

blijft zijn waarde houden, en is wel 20 jaar te gebruiken

bij afbreken en weder opbouwen der schuren.

De atap wordt dan direkt aan deze nibong gebonden.

Van dezen atap zijn, met de voorwanden medegerekend, bij

goede kwaliteit 15 tot 16 duizend stuks per schuur noodig,

bij mindere kwahteit somtijds wel 18 duizend. Meestal wordt
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het geheele dak tusschen de stijlen III en IV met ouden atap

dicht op elkaar gedekt, hetgeen natnnrlijk veel kosten spaart.

De voor- en achterzijden worden ook dichtgemaakt met

atap, die op regelmatigen afstand van c*. 4" a 5" gebonden

wordt. In die zijden worden de bovengenoemde deuren en

de kleppen tot het temperen van lucht en licht aangebracht.

Deze kleppen, tinkaps genaamd, zijn ongeveer 4' breed en

5^ lang, en worden aan de bovenzijde met rottan opgehangen

aan dwarshouten, waaromheen zij als scharnieren kunnen

draaien, terwijl zij door stokken, of wel aan de korte zijden

door houten hefboomen bevestigd aan lange bindrottan, wor-

den opengetrokken, (zie model A, teekening H, lett. p. p.). De

beide lange zijden der schuur zijn over de geheele lengte

van zulke tinkaps, die met stokken worden opengezet,

voorzien, één tusschen elke twee palen; zij komen met

het ondereinde circa een voet van den grond, (zie teeke-

ning H lett. p. p.). Onder deze kleppen is de schuur door

een opstaanden atap tegen inregenen enz. beveihgd ; ook is

de tiang hier met eenige overeind staande atappen bekleed,

om het inregenen tusschen de kleppen te voorkomen.

Deze schuren worden in den regel door Maleiers, Batakkers,

Javanen, Gayos of andere koehes in contract aangenomen,

en geheel gereed afgeleverd tegen ongeveer $ 150 plus 10 pet.

commissie voor den hoofdman. In dezen prijs is dan alles

begrepen, ook de levering van de bindrottan. Alleen de rottan

tot stevige verbinding van tiangs en kilas, wordt door den

administrateur gegeven, doch door de aannemers behoorlijk

gebonden.
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Gewoonlijk wordt zulk eene schuur door 1- tot 6 werk-

lieden aangenomen, om binnen 3 maanden gereed te worden

opgeleverd. De betaling geschiedt weder met voorschotten

en latere afrekening, op de wijze als reeds vroeger omschre-

ven is. Tot bescherming tegen windgevaar worden de

schuren meestal reeds dadelijk inwendig versterkt, door

zoowel overlangs als dwars schuine stutten of schoren te

plaatsen, soekongs genaamd, ter lengte van 36 a 40 voet

en ongeveer 30 per schuur. Deze soekongs, waarvan 't onder-

einde goed verankerd in den grond is geplaatst, loopen schuin

naar boven langs de rijen tiangs (zooals in de teekening H
mod. B met dikke Ujnen aangegeven) en worden aan iedere

tiang, waarlangs zij gaan, stevig vastgesjord met ijzerdraad-

stroppen. Het oprichten dezer stutten geschiedt gewoonlijk

door de veldkoehes, terwijl het aanbinden ervan door de

inlandsche aannemers moet worden uitgevoerd, daar de

Chineezen dit werk niet zoo goed verstaan. Yerder wordt

er om de schuur (bangsal), 2 voet van de buitenste stijlen

verwijderd, een greppel gegraven, ter breedte van 3^ en diep

2', terwijl de vloer der schuur met de daaruit gegraven

aarde wordt opgehoogd en gelijk gemaakt. In het midden

van den voorwand wordt nabij den doorgang eene bewaar-

plaats voor droge tabak ingericht, van planken of droog

hout, tusschen 2 rijen stijlen en ongeveer 2' boven den

grond. Tegen het opwaaien en het daarmede gepaard gaande

inregenen, wordt nadat vooraf de rug of rabong op 't dak

is gelegd, (van dubbele atap gemaakt.) de atapbedekking

bevestigd door het plaatsen van stokken langs de heUing
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van het dak. Deze stokken reiken gewoonlijk tot stijl III,

en twee of drie ervan kunnen gewoonlijk op elk vak atap

liggen. Voor deze zoogenaamde kajoe-tindies wordt van $ 2

tot $ 6 betaald. Ook worden overlangs aan de tiangs No.

1 en 2, over de geheele lengte der schuur op ongeveer 3

voet afstand van den nok der tiangs ronde latten of sparren

ter dikte van de killas stevig bevestigd, welke men djalan

tiekoes noemt, zijnde een flink langs verband.

Somtijds levert de administrateur al het hout voor een

schuur, die dan door de inlandsche aannemers bij contract

voor $ 90 tot $ 100 gebouwd wordt.

In de pas gebouwde tabakschuur worden voorloopig de

heden, die onder den assistent aan den nieuwen weg werken,

op slaapbanken ingekwartierd, voor zoover hun woningen

nog niet gereed zijn, en alle materialen als atap, planken,

rottan, enz. bewaard, die voor de verdere gebouwen aan dien

weg noodig zijn en niet direct kunnen worden verwerkt.

Zooals vroeger reeds gezegd, is er op de verschillende onder--

nemingen of bij diverse Maatschappijen nog al verschil in

smaak wat betreft het bouwen, zoodat ook bij droogschuren

hier en daar van het hiervoor beschrevene eenigszins afgeweken

wordt. Zoo zien wij bij sommige planters de beide boven

-

nokken der droogschuren (zie lijn a h teekening H) afgeknot,

wat wel sierlijker is, doch practisch weinig nut heeft.

Wat ons echter meer practisch toeschijnt, is de deuren der

droogschuren in het midden te plaatsen, wat men ook bij

sommige planters ziet. Hierbij heeft men inplaats van één,

twee tiangs No. I, (zie de teekening J). Tusschen deze twee
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tiangs, gewoonlijk 8 voet van elkaar, en de andere tiangs

10 voet, vervallen alsdan de killas I en II voor 't gemakke-

lijker dooiiüopen.

J
• . . ElNBE. DER AnaKKAJOO'3

"t Tabaksboom-
S FLONBLAD.

Het groote voordeel daarvan is, dat men binnenkomende

dadelijk een goed overzicht heeft over de in de schnur han-

gende tabak en v^el in het midden, waar de meeste zorg bij

't drogen der tabak noodig is. Buitendien wordt de zoo noodige

ventilatie er door bevorderd, terwijl bovendien deze gang de

beste plaats is voor 't aanleggen van vuurtjes bij vochtig weer.

Aangezien op de 3^, 4:% 5*^ en 6<' killas tabak kan gehangen

worden in de middenruimte, is het ruimteverhes niet van

beteekenis. Aheen kost 't een rij tiangs meer; deze kunnen

echter korter zijn.

Bij het uitzetten der plaatsen van de schuren rekent men

algemeen, dat één schuur voldoende is voor den oogst van
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8 velden, zoodat op afstanden van 8 velden een schuur komt

te staan. Zijn de velden nu U depas breed zoo is de afstand

van schuur tot schuur dus 112 depas.

De afstand van tiang tot tiang over de geheele breedte

der schuur noemt men een kamer, (zie platte grond H) en

dus heeft de schuur 30 kamers, v^aarvan de beide kamers T

niet voor het ophangen der tabak worden gebruikt en wel

om de volgende redenen.

ie. Dient deze kamer beneden als gang om rond te

loopen.

2^. Is het niet raadzaam, tabak boven in die twee kamers

te hangen, omdat de vochtige lucht des nachts en bij regen-

achtig weer ook overdag door den vertikalen wand dringt en

onmiddeUijk de tabak aandoet, waardoor ze zou beschimmelen.

S^. Zou er moeielijk tabak kunnen hangen, omdat de hef-

boomen der bovenvensters, welke zich bij 't opentrekken in

die ruimte bewegen, allicht de tabak zouden raken.

Er blijven dus in die schuur 28 kamei's voor 't ophangen

der tabak over, of bij 8 velden per schuur dus SVs kamer

per veld.

Op een afdeeling van 100 velden heeft men dus 12 a 13

van deze droogschuren noodig, of voor een onderneming van

400 velden 50 schuren.

De kosten van zulk een droogschuur zijn nog al verschillend

en hangen er veel vanafof men voldoende bouwhout op de onder-

neming heeft of zeebout daarvoor moet koopen. Ook de prijzen

der atap oefenen daarop invloed uit. Men kan globaal aan-

nemen, dat de kosten zijn $ 500 a $ 700 per schuur.
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Het verschil van constructie tusschen droogschuren voor

snij- en plukoogst bestaat in den afstand der Ivillassen, wat

zich gemakkehjk laat verklaren wanneer men nagaat, dat

waar anders een tabaksboom van 5 a 6 voet lengte komt te

hangen, een enkel blad die ruimte niet noodig kan hebben.

Bij het snijsysteem worden 10 boomen aan 't dikke of onder-

einde van den stam met kleine lussen van koelit kajoe (een

soort boomschors) aan een droogstok ofanak kajoe gehangen.

Deze anak kajoe, ter lengte van 7 voet, wordt met de daaraan-

hangende 10 tabaksboomen naar boven in de schuur gebracht,

overlangs in een der kamers, met elk der uiteinden op een

der killas rustende. De tabaksboomen, die bijv. hangen aan

de stokken op de killas^. r/. zullen nu bijna met de topbladen

op de stokken van killas h. h. komen te hangen, (zie

teekening J).

Bij het ophangen der plukbladen maakt de koelie

gebruik van lange stukken koelit kajoe, waarvan één einde

wordt vastgebonden op één voet afstand van 't eind eener

anak kajoe. De bladen worden nu aan de koelit kajoe

"geregen, zoodanig dat men de koeUt kajoe (ook wordt

wel gespleten bamboe gebruikt) op één inch van het

uiteinde van den voet van 't blad door de dikke vleezige

hoofdnerf steekt. Zoodoende hangen de bladen met het

topeinde naar beneden. Men rijgt nu 50 bladen aan een

koelit kajoe en wel zoodanig, dat tusschen elke dikke

vleezige hoofdnerf een ruimte openblijft van één vinger

dikte, zoodat de bladen vrij van elkaar komen te hangen.

Men bindt dan het uiteinde daarvan weder aan dezelfde
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anak kajoe op ± één voet afstand van het andere uiteinde.

Om ecliter te voorkomen, dat deze koelit kajoe of bamboe

doorbuigt door liet gewicht aan bladen, bindt men ze in het

midden ook weer vast.

Laat men nu zoo'n stok met bladen op killas k. k.

(teekening J) hangen, zoo komen die bladen niet lager

dan tot op de helft van kiUas /. / , want het tabaksblad is

zelden langer dan 22 inch, daarbij gerekend voor doorbuigen

8 inch, dan komt men op 2Y2 voet.

Die ruimten, welke overblijven, zouden verlies zijn, daarom

bevestigt men tusschen elke killas Nrs. 2, 3, Nrs. 4, 5,

Nrs. 5, ö, Nrs. ö, 7, nog een killas, hoewel minder dik, en

nu krijgt men de constructie (zie teekening K), waarbij ook

op de onderste killas bladen te drogen worden gehangen.

Dat deze laatste killas minder dik behoeven te zijn, vindt

zijn oorzaak daarin, dat de koelie vermijden kan er op te

loopen, bij het naar boven brengen der tabak.

K
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nummer ook, terwijl een nnmmerplankje boven de deur der

schuur wordt bevestigd ; dit kunnen ook de Chineezen en

inkT,nders, die spoedig onze cijfers leeren, lezen.

Bij het pluk-systeem worden meermalen onder- en boven-

bladeren of zoogenaamde voet- en topbladen in afzonderlijke

schuren opgehangen.

Aan de schuur voor de onder- of voetbladen bestemd, wordt

dan naast de deur een bordje bevestigd met een V, terwijl

aan de schuur, bestemd voor de boven- of topbladen, een

dergelijk bordje met een T te vinden is.

Andere Daar wij in dit werk van een tweejarigen aanplant zijn

plant-systemen.
uitgegaan, wenschen wij nog hier in het kort de systemen,

volgens welke op sommige ondernemingen de aanplant en de

schuren voor 3, 4 en 8 jaren worden aangelegd, te behandelen.

Bij 3-jarigen aanplant komen de velden rechts en hnks van

den plantweg te hggen, elk 100 depa diep en 20 depa breed,

terwijl de plantweg midden door deze velden loopt en ze dus in

twee helften, elk van 50 depa diepte verdeelt, waar dan het

1^ jaar wordt geplant (zie schets pag. 108). Huizen en schuren

komen aan den plantweg te staan. Dadelijk valt hierbij in het

oog, dat de velden nu zooveel minder diepte hebben, de plantweg

zooveel langer is en de koelies een grooteren afstand hebben

af te leggen ; er moet dus noodzakelijk meer personeel zijn.

Bovendien is het een groot nadeel, dat in het S"" jaar de

middelste velden, dus die van het 1° -jaar, weder geheel in

bosch zijn veranderd. Schuren en huizen worden daarmee

omnngd en men zal voortdurend veel opkomend bosch moeten
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kappen, om beide goed open te houden voor het gezicht en

voor hcht en lucht. Van dit systeem is dan ook vrijwel afgezien.

100 depa. 50 depa. 50 depa. 100 depa.

Bij 4-jarigen aanplant worden de schuren voor vier jaren

aan den plantweg gebouwd, terwijl de koeUe-huizen, hetzij

voor twee jaren aan elk der beide kleine weggetjes rechts en

links van dien weg, of in ééns voor vier jaren aan den

plantweg gebouwd worden (zie schets pag. 109).

Ook hier wordt de plantweg voor hetzelfde aantal velden

veel langer en de controle zooveel lastiger. De koelies zijn

zeer ver van de schuren verwijderd. Zijn de koeliewoningen

aan den plantweg gelegen, dan is het bezwaar natuurlijk

nog veel erger dan l)ij drie-jarigen aanplant.

Het bouwen en vooral het stutten der schuren vereischt

veel zorg en overleg, vooral voor het laatste jaar. Deze wijze
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van beplanting wordt evenwel dikwijls toegepast op reeds

afgeplante ondernemingen, waar geen bouwhout meer voor-

handen is en het daarom van elders met grooter kosten

wordt aangevoerd.

M
100 depa. 100 depa. 100 depa. 100 depa.

3

Zoo kan men ook aanplanten maken voor 6 en 8 jaren,

waarbij dan hoofdzakelijk het voordeel hierin moet bestaan,

dat men voor dien tijd permanente schuren aan den plant

weg bouwt.

De beste soort atap houdt het in den regel niet langer

uit dan 6 jaren, zoodat dit materiaal na dien termijn zal

moeten worden verwisseld.

Deze 6- of 8-jarige aanplant is eigenlijk niet anders dan

eene combinatie van 2 aanplantingen voor 3 of 4 jaren.
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100 depa. 100 depa. 100 depa. 100 depa. 100 depa. 100 depa.

schuroü
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schuren
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HOOFDSTUK IX.

KOELIES IN DE VELDEN. - TANDILS. - VERHUIZEN

DER KOELIES. - NAAMBRIEFJE. - GEREED-

SCHAPPEN. - VOORSCHOTTEN. - REINIGEN

VAN HUIZEN EN WEGEN. - WEGGETJE NAAR DE

VELDEN. - SIGNALEN. - GENEESMIDDELEN. -

BEWERKING DER VELDEN. - OPRUIMEN. -

BRANDEN. - BEWERKEN VAN MAAGDELIJKEN

GROND.- LALANGVELDEN EN OUDE GRONDEN.

-

PLOEGEN. - GREPPELS EN NAZIEN DER VELDEN.

Koelies in de Wanneer de huizen en de hoofdafwateringen gereed zijn, en

velden.
het bosch is gekapt, kunnen de koelies in de velden gaan.

D4t geschiedt gewoonlijk tegen het einde van December, in

Januari of ook nog wel in het begin van Februari. Hoe eerder

men in dezen tijd alle velden kan bezetten, des te beter,

daar zij dan natuurlijk ook beter bewerkt kunnen worden.

Hoofdfactoren, die hierbij den tijd bepalen, zijn het vlugge

reëngageeren der oude koelies, het gereed zijn metsorteeren

van den vorigen oogst, en vooral de aanvoer van vele nieuwe

werkkrachten uit China, die, willen zij geschikt zijn om een

veld te bearbeiden en waar te nemen, ongeveer een jaar te

voren moeten geëngageerd zijn, om langzaam aan 't klimaat

en den arbeid te gewennen. Op een goed geordende onder-
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neming, waaronder ook te verstaan is, eene onderneming, die

met voldoend bedrijfskapitaal werkt, heeft men dan ook

vele Sinkehs in reserve. Men treft dus op een Estate van

400 velden gewoonlijk van 800 tot 1000 Chineezen aan.

Het is een onafwijsbare noodzakelijkheid, koehes in reserve

te hebben, niet alleen voor vele werkzaamheden, waartoe de

veldkoelies geen tijd hebben, maar bovenal om deze Sinkehs

tot geschikte veldkoelies te vormen voor het volgend jaar, en in

geval van ziekte der veldkoelies, deze eventueel te kunnen

vervangen.

Door uit zuinigheid niet bij tijds voor de noodige reserve-

koelies te zorgen, zou men zichzelf benadeelen, want er bestaat

geen grooter ramp voor den planter, dan bij voorkomende

epidemieën, als cholera, berri berri of koorts, de invalide of

overleden veldkoehes niet door anderen te kunnen vervangen,

zoodat de velden dier zieke koelies niet bewerkt of behoor-

lijk onderhouden kunnen worden. Zeer goede diensten

bewijzen de reserve-koehes ook bij achterlijkheid in een

veld of kongsie, bij wormenplaag of wanneer het gestormd

heeft; dEm liggen dikwijls al de groote tabaksboomen voor

den grond en is het zaak deze met den meesten spoed weer

op te richten.

Tandils. Door den administrateur wordt aangewezen, welke assis-

tenten en tandils eene bepaalde afdeeling zullen betrekken.

Deze tandils, Chineesche hoofdheden, waarover reeds meer-

malen gesproken is, zijn de onmiddelijke chefs der koehes;

zij zorgen voor de uitvoering der bevelen van den assistent,
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dien zij op de hoogte houden van alles, wat de koehes en

het werk betreft. Zij spreken meestal wat gebroken Maleisch,

en de assistent moet zich spoedig zien te wennen aan hun

mengelmoes van slecht Maleisch en Chineesch. Zij worden

gewoonlijk uit de beste der koelies gekozen, en hebben

dan ook meestal eenig overwicht over deze, hoewel zij

onder sterke koelies en rawdee's meermalen niet veel respect

weten te houden. Van hunne onderhoorigen zijn zij meestal

alleen te onderscheiden door een potsierlijk Europeesch hoedje,

een paar veel te groote schoenen, en een stokje als teeken

hunner waardigheid, terwijl zij goed moeten kunnen schreeuwen,

omdat een Chinees daar respect voor heeft en er zich door

laat imponeeren.

Het kost den assistent in den beginne veel moeite, om

zijne tandils te vormen, en hij moet er nog al eens een

voordragen tot ontslag bij den administrateur, en hem door

een koelie vervangen. Als remuneratie genieten de tandils

gewoonlijk 7 pet. van het totale bedrag der tabak door hunne

koelies gesneden, behalve de loonen in de fermenteerschuur

en bij het buitenwerk, zoodat zij ongeveer $ 250 per jaar

kunnen verdienen. Op dit loon nemen zij bij het aangaan van

hun contract en op feestdagen een voorschot van $ 10 of $ 20.

De tandils moeten reeds bijtijds zorgen voor de noodige

koehes, te kiezen uit die, welke zich voor het aanstaande

oogstjaar reëngageerden, of uit hen, met wie reeds tevoren

afspraak was gemaakt, hoewel hun contract nog niet ten

einde was, terwijl dit getal door den administrateur wordt

gecompleteerd met andere koelies of met nieuw aangekomenen
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(Singkehs) uit China. Gewoonlijk groepeeren de verschillende

stammen der Chineezen zich als Tjoetjoes, Heilokhongs,

Kehs, Macao's, Hokkians enz. waardoor zij onderling beter

harmonieeren en elkaar beter verstaan, want meermalen

ziet men twee Chineezen, die elkaar evenmin verstaan als

een Franschman en een Duitscher uit de heffe des volks.

Het is daarom voor den hoofdtandil een vereischte, dat hij

de verschillende Chineesche talen kan spreken.

Verhuizen Op een bepaalden dag verhuizen nu de koelies naar hunne
der koelies

nieuw^e woningen, hetgeen een waar feest voor hen is. Zij

verlaten namelijk met groot genoegen de zoogenaamde sor-

teerwoningen, en zeggen een hartelijk vaarwel aan de fermen-

teerschuur, waar de stevige landbouwers naar hun zin veel

te lang hebben zitten turen op de fijne tabaksblaadjes. Door

het knallen van mortjons, donderbollen en crackers geven zij

dan ook luide hunne vreugde te kennen. Beladen met gereed-

schappen, kooktoestellen, kisten, somtijds ook met hunne

slaapbanken, ziet men de koelies lachend en vroolijk naar

hunne nieuwe kongsie trekken. De twee eerste dagen worden

gewoonlijk aan de inrichting der woning en het gereedmaken

der keuken besteed, waarbij ieder zijn eigen fornuis van

klei of oude ijzeren gereedschappen, zooals oude tjankols

e. a. maakt.

Verder woorden de putten leeg geschept en zoo noodig uit-

gediept om weer frisch bronwater te bekomen, want het stil-

staan der putten heeft aan het water geen goed gedaan en hoe

meer er verbruikt wordt, des te beter is gewoonlijk 't water.
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De leksteenen worden ook opgesteld met een schooneton

. met deksel, waarin een klein gaatje, waardoor 't water uit

den steen in de ton druipt.

Ook gereedschappen worden in gereedheid gebracht en

geslepen.

Is dat werk gereed, zoo worden de velden door een

assistent en tandil aan de koelies uitgegeven of wel verloot,

aangezien 't eene veld wel eens moeielijker te bewerken is

dan 't andere of verder verwijderd Hgt van het kongsiehuis.

De koelie ziet nu met welgevallen zijn veld aan, reeds

berekenend hoeveel winst hij er mede zal kunnen maken,

waarbij hij niet vergeet, aan zijn goden te offeren door

vuurstokjes, kaarsjes enz. voor het veld te branden; of wel

hij is misnoegd over zijn veld, omdat het hem te armen

grond toeschijnt en hij er niet veel heil in ziet.

Vooreerst wordt er dus eene geschikte plaats uitgezocht

voor de plaat met den tepehkong — (goeden god, of god des

voordeels) — , en wordt er flink aan dien god geofferd door

het branden van kaarsjes en het eten van vele Chineesche

lekkernijen. Tegelijkertijd worden de booze geesten verdreven

door het afsteken van vuurwerk enz.

Naambriefje. Elke koelie is voorzien van een plankje ^) — peitia —

waarop zijn naam en nieuw nummer, vermeld zijn, terwijl

de tandil op de keerzijde er van hetzelfde in het Chineesch

schrijtt. De assistent overtuigt er zich nu met zijne

1) Zie de koelieordonnantie.
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tandils, gewoonlijk vergezeld van den hoofdtandil, van, welke

koelies hij onder zich heeft, en schrijft hunne namen

met het nummer hunner kongsie en den naam van den

tandil in een daartoe aangelegd veldboek. Daarbij worden

het oude en het nieuwe nummer opgegeven, en in de daar

voor bestemde rubriek vermeld, het bedrag hunner voor-

schotten of het saldo hunner schuld, waarmede zij bij den

assistent beginnen te werken, meestal aanvangende met het

laagste nieuwe cijfer. Zoodra de koelies behoorlijk zijn

geïnstalleerd, wordt elk veld van een naambordje voorzien,

waarop het nummer van het veld, dat van den koelie en

soms ook wel diens naam vermeld worden.

Wanneer de koelies nog niet allen van voldoende

schappen. schappen voorzien mochten zijn, geeft de assistent die uit

zijn voorraad, ofwel hij zendt den koelie met een volgbriefje

naar den administrateur op het hoofdetablissement, waar

van het afgegeven werktuig in het daarvoor bestemde boek

aanteekening wordt gehouden, terwijl de koelie daarvoor

tegen den inkoopsprijs belast wordt. In den regel geschiedt

zulks kongsie-gewijze, zoodat tandil voor tandil met zijne

koelies naar het magazijntje (goedang) komt.

Gewoonlijk ontvangt de koelie dan een tjankol tot

het omwerken van den grond, twee wiggen, een parang

(groot krom mes) tot het kappen van klein hout, een

Amerikaansche bijl met steel voor zwaarder hout, een hark

tot het fijnmaken van den grond, een kleine ton voor het

zoo noodige baden, en twee groote tonnen om water te
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halen, ten behoeve van het besproeien der bibitbedclen, bij

het mesten en planten.

Om den lezer eene juiste voorstelling van deze en andere

veel voorkomende gereedschappen te geven, voegen v^ij hierbij,

door een der fabrikanten daarvan, nl. de firma Carl Schlieper,

daartoe welwillend in staat gesteld, eene afbeeling dier

gereedschappen.

Voorschotten. Zoodra de koelies hunne nieuv^e kongsies betrokken hebben,

ontvangen zij van den assistent hunner afdeeling aan diens

woning een voorschot van $ 2Yo tot $ -1 tot het aankoopen

van levensbehoeften, terwijl de voorschotten op het aanstaand

Chineesch Nieuv^jaar hun in de gelegenheid stellen zich van

nieuwe kleeren, muskietennet enz. te voorzien. Deze voor-

schotten worden in het betaalboek, met den datum boven

de'^rubriek ingedragen, en het geld eiken koehe door den

assistent in het bijzijn van den tandil, somtijds ook van den

hoofdtandil uitbetaald.

De kedeihouder heeft intusschen reeds gezorgd — of somtijds

is daarvoor gezorgd door den ondernemer voor rekening van

den kedeihouder — dat er in de nieuwe afdeeling een kleine

winkel is opgericht, alwaar rijst en verdere levensbehoeften,

benevens sommige kleederen, arak en opiumworden verkocht.

Ook heeft de administrateur, als het wegens te groote

afstanden van het werk noodig mocht zijn, voor den hoofd-

tandil eene tijdelijke woning doen inrichten, welke woning

veel overeenkomst heeft met die der assistenten, maar alleen

wat minder groot, en minder netjes afgewerkt is.
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Als de koelies met hunne tandils de nieuwe woningen hebben

betrokken, wordt er den eersten dag te zamen gewerkt - kong-

siekang — ten einde de plaats voor het huis, den weg daarvoor,

de keuken, de putten en de privaten, den weg en de goten

langs de velden nog eens goed schoon te maken en na te zien.

Tevens wordt dan ook de plaats van het assistentenhuis en van

de woning van den hoofdtandil nog eens van alle onkruid

en vuil gezuiverd. Een goed planter stelle netheid in alles

immer op den voorgrond. Als zulks eenmaal in den assistent,

den tandil of den koelie zit, zal ook de tabak netjes behandeld

worden en 't resultaat zal te vinden zijn in de prijzen der tabak.

Yan hunne kongsiehuizen af maken nu de koelies, groeps-

gewijze onder een tandil, een wegje, dat tot den achterweg

hunner velden doorloopt en eerst door den assistent met de

boussole was uitgezet ; soms is dat al vroeger geschied. Het

is van belang de plaats van dien weg goed te kiezen, opdat

de koelies op de gemakkelijkste wijze van hun huis naar

hunne velden kunnen komen, zonder over aherlei hout te

moeten klimmen, en de assistent gemakkelijk van uit het

P middenweggetje eene inspectie over de kongsiehuizen kan

houden, hetgeen zeer dikwijls moet geschieden, daar de

Chineezen nog al tot vuilheid en slordigheid geneigd zijn.

Signalen

voor de

werkuren.

Door den tandil worden de werkuren, reeds vroeger

vermeld, op den hoorn aangegeven. Als teeken zijner waardig-

heid vindt men dien hoorn gewoonlijk naast de deur zijner

woning. Hij neemt de signalen over van het huis van den
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assistent, die op zijn beurt zich regelt naar de l<:lok van den

administrateur. De tandil blaast dus op zijn hoorn (tandokken

noemt men dit) of laat op het uitgeholde houtblok — tong-

tong — slaan, des morgens te 5 uur, opdat de koelies uit

hunne woningen komen om te baden en te eten, te 6 urn-

om naar de velden te gaan en het werk aan te vangen, te

11 uur om naar huis terugkeeren, te 1 uur tot het hervatten

van den arbeid, te 6 uur 's avonds tot het ophouden met

arbeiden, en te 9 uur 's avonds tot het betrekken der woningen,

daar na dien tijd de koehes niet meer mogen rondloopen.

Wordt er tusschentijds op de tong-tong geslagen, of op den

hoorn geblazen, hetgeen meestal brand of alarm beteekent,

dan wordt dit signaal overgenomen, en begeven alle koelies

zich met hunne tandils naar den assistent. Later bij betalingen,

tabaksnijden, ophouden met snijden, schurensluiten enz.,

worden er gewoonlijk op den hoorn een of twee signalen

of stooten geblazen.

Tegenwoordig is het op elke onderneming vrij wel regel

geworden, dat de administrateur per koehe-kongsie een man

aanstelt, die belast is met het schoonhouden der woningen,

het vullen der leksteenen, het koken van thee en dergelijke

bezigheden, waarbij hij tevens een waakzaam oog moet

houden, dat er in de werkuren niet gestolen wordt door dezen

of genen indringer.

Genees- Bij den assistent zijn de noodige gewone geneesmiddelen,

middelen.
^^^ chinine, castorolie, laudanum, verdund carbolzuur enz.

voorhanden, ten behoeve der zieken, die eiken morgen voor
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het begin van het werk door den tandil bij hem worden

gebracht. Is de ziekte van ernstigen aard, dan laat hij den

patiënt per kar of brancard naar den administrateur ver-

voeren, om in het hulphospitaal op het Etablissement te

worden opgenomen en bij de komst van den dokter behan-

deld te worden. In zeer urgente gevallen kan de patiënt

op dezelfde wijze naar het Centraal- of Hoofdhospitaal

worden vervoerd, waartoe de assistent het hospitaalbiljet

behoorlijk invult en afteekent, terwijl hij den administrateur

van een en ander schriftelijk kennis geeft. In het veldboek

wordt aanteekening gehouden van de datums, waarop de

koelie in het hospitaal komt en het weder verlaat.

Van veel belang is het niet alleen, dat de assistent een

handleiding voor het verleenen van eerste hulp aan zieken

bij de hand heeft, doch buitendien dat hij eenige kennis

bezit van 't leggen van 't eerste verband bij zware verwon-

dingen, of breuken van armen en beenen, wat door den aard

der werkzaamheden meermalen voorkomt.

Ook dient hij te weten, hoe te handelen bij beten van

giftige slangen, schorpioenen of duizendpooten, welke gevallen

dikwijls voorkomen op eene onderneming, en waarbij van

eene spoedige goede behandeling vaak het leven van den

koelie afhangt.

Bewerking Wij hebben gezien, dat de velden door de beide midden-

wegen in drie of zes gelijke deelen zijn verdeeld, terwijl ook

de voor- en achterwegen zijn beschreven. Thans wordt

algemeen aangenomen, dat de beste wijze van bewerking der
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velden die is, waarbij het voorste derde deel van het veld

voorloopig geheel onaangeroerd wordt gelaten. Het midden-

weggetje, op 50 depa afstand van den plantweg, wordt nu als

basis aangenomen en van daaruit het gedeelte van het veld naar

achteren toe bewerkt, tei'wijl eerst daarna het voorste derde

gedeelte onderhanden wordt genomen. Door deze wijze van

bewerking is men verzekerd, dat de achterkant der velden goed

bewerkt en niet afgeknoeid wordt, wanneer de assistent later

bij het ontvangen der tabak veel in de droogschuren moet

zijn, en dus weinig in de achtervelden kan komen. Hij is

als het ware genoodzaakt, zijn oog over de voorste gedeelten

der velden te laten gaan, wanneer hij van de eene schuur

naar de andere wandelt, terwijl hij in den aanvang tijd genoeg

heeft om, in plaats van den plantweg, het 50 depa's-midden-

weggetje af te loepen en dat stuk nog eens even in oogenschouw

te nemen. Van het 50 depa's-midden weggetje wordt dan door

de koelies het werk in de richting van den achterkant

begonnen. Van hieruit moeten de velden nogmaals behoorlijk

door den assistent uitgezet, en de grenzen zoo goed mogelijk

door bakens aangegeven worden, ter voorkoming van verwarring

en kibbelarijen. De koelies beginnen nu met bijl en parang

het gekapte hout tot kleinere stukken te hakken, deze op

te stapelen, en den grond met den parang van het opkomend

onkruid te zuiveren. Groot en klein hout, met lalang en

onkruid, wordt dan op stapels gezet om gezamenlijk te

worden verbrand. De assistent geeft daarbij zijn oogen den

kost, om, waar hij nog een moeien paal of tiang vindt, dien

voor 't vuur te sparen en door de koelies aan den weg te
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laten leggen, waarvoor hij een kleine vergoeding geeft;

wanneer hij een mooie zware marbau, damarlaut, medang of

ander kostbaar stuk hout ziet liggen, laat hij dit niet branden,

doch vraagt aan zijn administrateur een paar planken-

zagers, die er eenige mooie balken of planken uitzagen, en

deze aan den weg brengen.

Opruimen

der velden.

Voorloopig blijven de koelies dus aan het hakken, schoon-

maken en houtstapelen in hunne velden. Meestal worden

onder toezicht van den tandil de zware boomstammen door

het met vereende krachten weggerold en opgestapeld ; want

daarbij bewijzen zij elkaar wederzijds zooveel mogelijk dienst.

Ook vraagt de tandil den assistent somtijds om helpers voor

een achterlijk veld, hetgeen voor rekening van den betrokken

koehe geschiedt; daarvan wordtin het veldboekaanteekening

gehouden, waartoe de tandil den assistent eiken avond zijne

aanteekeningen mededeelt.

Het branden. Nadat de koelies het gekapte bosch hunner velden hebben

kortgehakt en opgestapeld, hetgeen van 2 tot -i weken duurt,

wordt door den assistent last gegeven om met branden te

beginnen, waartoe gewoonlijk de namiddaguren worden uit-

gekozen, omdat dan alles goed droog is en de zeewinden den

brand aanwakkeren. Somtijds geschiedt dit eerste branden

wel eens eer alles op stapel is gezet, en er aUeen maar een

weinig kort is gekapt, om het vele kleine hout wat op te

ruimen. Dit heeft echter het nadeel, dat bij droog weder

in vele velden te weinig groot hout wegbrandt en te veel
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klein, zoodat te veel groote stukken blijven liggen, en het

veld nimmer goed schoon wordt gemaakt. Wanneer bij

ongeluk op een veld ontijdig met branden wordt begonnen,

ziet men meestal in eens de geheele afdeeling afbranden.

Dit geschiedt zeer dikwijls, in welk geval de assistenten,

tandils en koelies vooral een wakend oog op de gebouwen

moeten houden, daar deze door brandende takjes en dwarrelende

vonken zeer spoedig in brand kunnen geraken. Uit voorzorg

is het daarom goed, des avonds, als de wind is gaan liggen

eerst het hout in de nabijheid van schuren en gebouwen te

branden en wel onder goed toezicht. In ieder geval moet

het hout eerst van 5 — 10 depas van de huizen of schuren

verwijderd en opgestapeld worden.

Na dit eerste branden wordt het niet rerbrande hout van

verschillende stapels weder op een nieuwen stapel verzameld,

de grond goed gezuiverd van overblijfsels, opgeharkt, en

de achtergebleven asch zooveel mogelijk gelijkelijk over den

bodem verspreid, omdat te veel asch op een plaats door den

bodem gewerkt, slecht voor de tabaksplant is, zoodat deze meer-

malen ziek wordt en dood gaat, terwijl asch behoorlijk over

't veld verspreid een goede kalimest voor de tabaksplant vormt

Ook gaat de assistent dan nog eens met de boussole na,

of de grenzen der nu opengekomen velden, wel zuiver met

de bakens zijn uitgezet.

De koelie kan nu beginnen met „tjankoUen" (het om-

van den werken van den grond met den tiankol), waarbij hij echter
raaagdelijken

boschgrond. om de wortels te verwijderen dikwijls van zijn bijl gebruik
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moet maken. Hij begint dit werk van het 50-depa's-

middenweggetje af naar achteren, na vooraf de plaatsen waar

de bibitbedden moeten worden aangelegd te hebben getjan-

kold. Het is van groot belang, dat dit werk zorgvuldig geschiedt

en de grond zoo diep mogelijk wordt omgewoeld. De assistent

en de tandils moeten er op letten, dat de tjankols behoorlijk

aan den steel zijn bevestigd, opdat zij diep in den grond

kunnen dringen en men het zoover brengt, dat de grond tot

bijna ^4 Eng. voet diep omgewerkt wordt. Het spreekt

vanzelf, dat dit zeer moeielijk is op zwaren kleigrond bij

droog weer, wanneer de grond zoo hard is, dat de tjankol

bij alle krachtsinspanning er geen 4 inch ingaat. Vooral

gronden met vele wortels moeten goed doorsneden, en aan

de oppervlakte omgeworpen worden, opdat alles goed uit-

wasemt, en de dus doorgesneden onkruid wortels spoedig

uitdrogen en sterven.

De ondereinden der stammen van 't gekapte bosch of van

de gekapte boomen, dikker dan ongeveer Y^ "^'O^t aan de

oppervlakte, blijven in het veld staan, omdat men te groote

kuilen zou moeten graven, teneinde die stronken (tongels) te

verwijderen, waarbij bovendien de doode ondergrond te voor-

schijn zou worden gebracht, waarop toch geen tabak groeit,

ongerekend nog den te zwaren arbeid bij boomstronken van

groeten omvang. Kleine stronken, van minder dan ^4 voet

middellijn, worden alleen uitgetjankold.

Het ploegen van dezen grond is door de vele stronken en

stammen niet mogelijk, en bovendien niet noodig.

Opmerkelijk is het, dat maagdelijke boschgrond niet lang
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te voren behoeft getjankold te worden. Heeft men vandaag

getjankold, zoo kan men morgen gerust met succes planten

en dan verkrijgt men even mooie tabak, als wanneer de

getjankolde grond een of twee maanden braak zou blijven

liggen.

De Maleiers en Batakkers, die voor zich, voor de

inlandsche markt, tabak planten, zoeken stukjes maagde-

lijken boschgrond uit, waarvan zij het hout zoo goed en zoo

kwaad als 't gaat opruimen. Zij maken daarna kuiltjes in

den grond, waar zij de bibit of 't jonge plantje instoppen.

Hoewel onregelmatig en op ongelijke afstanden, groeien die

tabaksboomen meest zeer goed bij gunstig weer, want daar

de tabak niet aangehoogd kan worden wegens de vele

wortels in den grond of omdat de planters er te lui toe

zijn, komen zij de natuur niet te hulp, zoodat dus zonder

bewerking van grond de cultuur gelukt, wat niet het geval

zou zijn op alang-alang of oude gronden.

De reden is wel deze, dat de wortels met Imnne vele

vertakkingen den grond hebben losgehouden, waardoor ook

lucht in den grond kon dringen, terwijl bovendien de

humuslaag, die zich door 't afvallen der bladen van eeuwen-

oude bosschen op den bodem gevormd heeft, de cultuur

begunstigt.

Lalangvelden ^^^ze beide, die we in een adem kunnen noemen, omdat

,
^^

. zij dezelfde bewerking noodig hebben, verschillen in zoover
oude gronden. '

van elkaar, dat lalangvelden wel met alang-alang begroeid

zijn, doch niettemin zoowel uit maagdelijken grond als uit
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vroeger afgeplanten of ouden grond kunnen bestaan, terwijl men

onder ouden grond verstaat, vroeger afgeplante gronden, waar

alang-alang of jong bosch op is gegroeid.

Het jonge bosch heeft in de weinige jaren, dat de grond

rust had, niet veel invloed ten goede op den bodem uitge-

oefend, noch door de bladhumus, die het aan den grond gaf,

noch door de worteltjes der boompjes, die in staat waren

den rond los te maken.

Geheel Deli en het grootste gedeelte van Langkat, Serdang,

Padang, Bedagei en Asahan heeft afgeplante grond, zelfs hier

en daar is voor de derde en vierde maal geplant, met

tusschenpoozen van 7 a 8 jaar.

Door Deli reizende ziet men dan ook bijna niets dan alang-

alang afgewisseld door hier en daar een weinig klein bosch,

hetzij als overblijfsel van een wanhopige poging tot reboi-

seering (waarover later) of wel door de natuur voortgebracht

en door de menigvuldige lalangbranden gespaard.

Tot voor ongeveer 15 jaar zag men de toekomst van Deli

donker in, en werd menig artikel in tijdschriften geplaatst

over den roofbouw en de ontwouding van Deh, waarbij

voorspeld werd, dat Deh over eenige jaren niets meer waard

zou zijn. Deze beschouwing was begrijpelijk, wanneer men

nagaat, dat men toen van boschgrond alleen heil verwachtte,

omdat deze de zoo gewilde bruine en donkerbruine zware

tabak opleverde, en men ook meer picols per veld maakte

van dien grond dan van lalang- of oude gronden, waarvan men

slechts een klein product kreeg, dat meest hchtkleurig en

kleiner van blad was. Men was toen ook niet genoeg op de
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hoogte, om uit den ouden grond te halen, wat er in zat, door

voor-arbeid of vroegere en betere bewerking van den bodera,

en het toepassen van goede meststoffen.

Hoe geheel anders is het nu. De lalang en oude gronden

zijn het meest gewild, en er worden op die gronden even

groote oogsten gemaakt als op maagdelijken bodem. Daar

juist verkrijgt men een fijner, lichtkleuriger en mooier uit-

gewassen blad, naar de tegenwoordige eischen der markt,

terwijl men, zelfs voor de 3e of 5e maal op dien grond plantende,

geen verschil in het product ziet.

Het is, in tegenstelling met vroeger, nu juist de schrik van

den planter, dat hij bij gebrek aan lalang- of ouden grond,

maagdelijken boschgrond zal moeten ontginnen, waarop hij

weinig kans heeft een mooi, hcht product te oogsten.

Als voorbeeld diene, dat sommige nieuwe ondernemingen

in Padang (Deli), die nu bij gebrek aan lalang- of ouden

grond, maagdelijken boschgrond moeten beplanten, wel

bijna zeker kunnen zijn, op hun oogst niets te zullen

verdienen, daar de verkregen tabak zwaar en donker is.

Het volgend jaar echter op dienzelfden grond wederom

plantende tusschen de rijen of ophoogingen der tabak van

't vorige jaar, verkrijgt men een mooi uitgewassen, hchtkleurig

product, en zelfs een grooter oogst, waarop dan natuurlijk

wel verdiend wordt.

Om op de lalang- of oude gronden terug te komen, zoo

hangt in de eerste plaats alles af van een goede bewerking

van den grond, en ten tweede van het toepassen van

geschikte meststof.
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De meeningen der planters verschillen nog al eens over

de wijze, waarop die lalang- of oude grond behoort omgewerkt

te worden, met den ploeg of met de tjankol, we laten de

ervaring, die ieder planter te dien opzichte heeft opgedaan,

voor hun rekening, daar de gesteldheid van den bodem in

dezen den doorslag moet geven.

We willen dus als voorbeeld eerst den grond met de

tjankol bewerken.

Achtte men het vroeger jaren tijd genoeg, om in den

sorteertijd of 4 a 5 maanden voor den aanplant den grond

te tjankollen, zoo is men nu meer en meer tot de overtuiging

gekomen, dat zulks ongeveer een jaar te voren moet geschieden,

dus in April of Mei. Daarvoor wordt betaald per 30 roede

$ 1. Voor de tweede maal doet men den grond die bewerking

ondergaan in Augustus of September, wanneer de tabaksoogst

nagenoeg binnen is en de veldkoehes, voordat zij naar 't

etablissement trekken om te gaan sorteeren, daarvoor goed

den tijd hebben. Men betaalt er alsdan $ 1 per 40 a 45 roede

voor. Ten derde male geschiedt zulks weer, wanneer de koelies

in de velden gaan, in Januari ongeveer en voor de vierde

maal, wanneer de grond wordt fijngetjankold en gereed-

gemaakt om beplant te worden.

Het doel dezer bewerking is niet alleen, den grond los te

maken en er lucht en zon in te brengen, wat levend en

vruchtbaar maakt, maar ook om de zoo venijnige lalang-

wortels te dooden en uit te roeien ; hiertoe gebruiken de

koehes bij 't omtjankollen hun handen, om die wortels

bijeen te rapen en te verbranden. Wanneer op die wijze
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de grond wordt bewerkt, zal men ook bij den aanplant

geen lalang meer tusschen de tabak zien groeien.

Voor de tjankol in den grond wordt geslagen, moet

eerst de op 't veld staande alang-alang bij gedeelten bij den

grond afgekapt en verbrand worden. Dit geschiedt bij ge-

deelten, omdat wanneer men zulks bij groote uitgestrekt-

heden tegelijk zou doen, de alang-alang weer een of twee

voet hoog zou zijn opgegroeid, voordat men ter plaatse is

om te tjankollen.

Vroeger gebeurde dit niet, doch dekte men met de alang-

alang den omgetjankolden grond. Het doel was dan,

dien omgewerkten grond zoodanig te bedekken, dat 't

opnieuw uitloopen of groeien der alang-alang belemmerd werd.

Dank zij 't advies van Dr, Breda de Haan, bemerkte de

planter, dat hij daarin dwaalde, aangezien hij den grond

daarmede verstikte in plaats van er lucht en zon in te

brengen, terwijl toch het dooden der alang-alang niet geheel

gelukte.

Het behoeft verder geen betoog, dat bij 't bewerken

dezer gronden zoo diep mogelijk (zeker
'V.i

voet) moet ge-

tjankold worden, en dat niet te dikke schijven grond

moeten afgetjankold worden, doch slechts schijven van

± 3 inch dikte.

Zooals gezegd, vindt men in de maanden April en Mei

een goeden tijd voor het, voor de eerste maal, tjankollen,

aangezien men dan vele arbeidskrachten ter beschikking heeft;

de wegen en drainages zijn dan gereed, de droogschuren en

huizen klaar en de karren voor transporten dus weinig in
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gebruik. Bovendien is het oogsten nog niet in gang,

want dan zijn handen, vooral bij 't pluksysteem, noodig.

De Javanen en de Khngs met de reserve-koelies,

kunnen dan, voor zoover niet elders noodig, met tjankollen

beginnen. Een der jongere assistenten kan daarbij toezicht

houden.

Het ploegen. Wanneer er geploegd wordt, is het goed, dat zulks geschiedt

op denzelfden tijd, als men anders voor de eerste maal zou

tjankollen, dus in April of in Mei. Er wordt dan ook niet

dieper geploegd dan 8 inch tot 1 voet.

Op lichten zandigen grond is één span karbouwen voldoende,

om den ploeg door den grond te trekken, terwijl op zware

klei soms twee tot drie span noodig zijn.

Men gebruikt meest karbouwen voor dit werk, omdat

deze dieren sterker zijn dan de ossen. Paarden gebruikt men

nooit voor den ploeg, niet alleen omdat deze schaars en duur

zijn, doch ook omdat zij dien zwaren arbeid in de tropen

niet zouden kunnen uithouden.

Ook met karbouwen moet men in zoover voorzichtig te

werk gaan, dat men ze niet op den middag in de grootste

hitte laat trekken en ze ook niet meer dan 5 uur per dag

dienst laat doen. Dikwijls baden draagt bij tot 't goede

onderhoud van deze dieren.

Met één ploeg kan met afwisselende bespanning per dag

(van 6 u. — 10 u. v.m. — 2 u. — 6 u. n.m.) Yo veld worden

afgeploegd.

Voor men gaat ploegen, moeten enkele boomstronken.
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die nog in den grond zitten, er uitgegraven worden, om te

voorkomen, dat 't snijmes van den ploeg breekt, wanneer

deze er tegenaan wordt getrokken.

Bij 't ploegen wordt gewoonlijk, niet zoo als bij 't tjankollen,

eerst de alang-alang gekapt en gebrand, doch men ploegt er door

heen. Door 't loopen der karbouwen, zoowel als door de

jukken en den ploeg, komt de alang-alang tusschen en onder

de omgeploegde voren te liggen, wat het voordeel heeft, dat

die voren bij zwaren regen niet op elkaar kunnen plakken,

en de toevoer van lucht in den grond zou worden tegen-

gegaan. Bovendien heeft het niet kappen en branden van de

alang-alang dit voor, dat deze, na eenige maanden gerot te

hebbei>, eene groene bemesting aan 't land geeft.

Het voor de tweede maal ploegen, op den tijd, dat anders

voor de tweede maal wordt getjankold, hetwelk gewoonlijk

geschiedt dwars over de oude voren heen, verdient geen

aanbeveUng en het is dus beter, in plaats daarvan te

tjankollen, waarbij men den grond beter van lalang-wortels

kan zuiveren.

Bijgaande plaat geeft een duidelijk beeld van de wijze

van ploegen, en van de karbouwen zelf.

Bij het omtjankollen van zijn land, begint elke koelie

aan de grens van zijn veld een zoogenaamde veldparit

te maken van ca. ly, X IV2 voet, in de richting der

grensbakens gelegen. Deze veldparits wateren meestal door

middel van het kleine vanggootje in de groote goot van

het middenweggetje af. De uitgegraven aarde, die niet uit
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zulke diepe lagen komt, wordt meestal bij het omtjankollen

door de plantaarde gewerkt en verspreid. Bij lagere landen

worden deze zoogenaamde veldparits naar omstandigheden

grooter en dieper gemaakt, en dan dikwijls aan Javanen,

Klings, Gayos of Chineezen uitbesteed door de onderneming.

Op hooge landen daarentegen kan men ze zeer klein maken,

en behoeven ze soms in het geheel niet gemaakt te worden.

Nazien De koehes werken nu, van af het punt waar 't eerst geplant

zal worden, hun veld nogmaals ter dege om, waarbij tandils

en assistent voortdurend toezien, dat zulks diep en behoorlijk,

in niet te groote klompen of brokken, geschiedt. Een goede

koelie kan op deze wijze van 10 tot 15 vierk. roeden = 40

tot 60 vierk. depas per etmaal verwerken. Hierbij moet

echter zorg gedragen worden, dat de koelies zooveel mogelijk

gelijk opwerken, waartoe de assistent een taak geeft voor

14 dagen of van betaaldag tot den volgenden betaaldag, door

die taak in de velden met stokken af te bakenen, of wel

het in dier voege inricht, dat de eerste halve maand tot de

50 depas middenweg, de tweede halve maand tot de 100

depas middenweg en de derde tot den achterweg wordt

afgewerkt. Bij deze verdeehng, wanneer de velden 14 depas

breed zijn, heeft de koelie in 14 dagen te tjankollen 700

vierk. depas of 50 vierk. depas per dag.

De goede, sterke koelie, die het eerst daarmede klaar is

bijv. in 12 dagen, moet nu den zwakkeren koehe, die anders

niet klaar zou komen, helpen, wat hem in dagloon vergoed

wordt op rekening van den zwakkeren. In ieder geval, klaar
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moet die taak zijn, al zouden desnoods eenige reserve-koelies er

bij te hulp moeten komen. Die taak van 50 vierk. depas per

dag is niet te veel voor grond, die al tweemaal bewerkt is,

terwijl de koelie, die den grond voor de eerste maal tjankolt

niet meer dan 30 a 35 vierk. depas af kan krijgen.

Wanneer gewerkt wordt, zooals hierboven beschreven is,

zijn we zeker, dat alle velden in lYo maand tijds voor de

derde maal zijn afgetjankold, op maagdelijken boschgrond zijn

hiervoor ruim 2 maanden noodig, vooral wanneer men met

zwaren kleigrond te doen heeft.



HOOFDSTUK X.

ZAADBEDDEN EN HUN PLAATS. - TIJD VAN AANLEG.

- HET ZAADBED. - TABAKSZAAD EN UIT-

ZAAIEN. - ONDERHOUD. - ZIEKTE DER BIBIT.

- UITTREKKEN VAN DE BIBITS OM TE PLANTEN.

Zaadbedden De naam zaadbedden, eigenlijk meer kweekbedden, dooi-

en hun plaats.
den planter algemeen bibitbedden genaamd, duidt reeds de

bestemming aan, namelijk het kweeken van jonge bibits of

tabaksplantjes, die na een voldoende grootte te hebben bereikt,

worden uitgetrokken, om op geregelde afstanden, in rijen in

de velden te worden uitgeplant.

Het bibitbed zal later op zich zelf beschreven wordon met

eene afbeelding ter verduidelijking.

Het was vroeger algemeen de gewoonte, dat ieder koelie de

bibitbedden in zijn eigen veld aanlegde, en wel op dat gedeelte

van het veld, waar het laatst zou worden geplant, teneinde

die bedden niet tusschen den aanplant te krijgen ; dit toch zou

niet alleen een groote onregelmatigheid en slordigheid in den

aanplant geven, doch nog dit bezwaar opleveren, dat wanneer

de bedden hadden uitgediend en den grond weer omgewerkt

en met tabak beplant werd, de kleine tabaksboomen tusschen
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en tegen de groeten aan zouden komen te staan, wat zeer nadeelig

is. Bijv. plantte men in veld «, 6, c, d, (Teekening O) eerst van at

de 50 depa's-weg in de richting e naar den achterweg toe, zoo

werden de eerste 6 ol 8 bibitbedden (welk aantal voldoende

werd beschouwd voor 't afplanten van dat gedeelte tot den

achterweg) aangelegd aan de overzijde van dien 50 depa's-weg

op het punt ^ en de overige van af/uiaarj aan den plantweg.

Begon men nu, na tot aan den achterweg afgeplant te

hebben, van af den 50 depa's-weg naar den plantweg te planten,

zoo waren de bibits van de bedden g nagenoeg alle gebruikt,

kon de plaats dier bedden omgetjankold, en evenals de

andere grond voor planten gereed gemaakt worden, waardoor

verder regelmatig in de richting f kon worden doorgeplant.

Dan werden dus de bibits van h gebruikt voor /", om tot h

gekomen met planten deze weder om te tjankollen, en de

bibits van j te gebruiken, zoodat bij den laatsten aanplant

de bedden _; dienst deden, en men nog een of twee bedden aan

den weg het staan of onderhield om te sisippen, (dat is de

uitgeplante jonge plantjes, die ziek worden of dood gaan te

vervangen door nieuwe gezonde bibits).

Ook werden door vele planters alle bibitbedden aan den

plantweg aangelegd van h tot j, 15 tot 20 per veld.

Hoewel deze wijze van bibitaanleg nog door sommige

planters gevolgd wordt, heeft zij de volgende nadeelen:

P. Is de controle op den aanleg en het goede onderhoud

van deze bibitbedden of troetelkinderen der planters

moeielijk, wegens de groote uitgestrektheid, waarover

de bedden verdeeld zijn.
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2e. Kan men niet altijd regelmatig de bedden op de ge-

wenschte lijn aan een weg aanleggen om verschillende

redenen, als bijv.:

V. heeft een riviertje daar ter plaatse door zijn veld

loopen

;

W. heeft juist daar te veel zware boomstronken;

X. heeft daar last van kuilen in den grond of minder

geschikte zandigen bodem;

IJ. en Z. hebben wegens de hooge ligging van hun

land geen water in de buurt, om de bedden geregeld op

tijd te begieten enz. enz.

3^. Is niet iedere Chineesche veldkoehe geschikt voor den

aanleg en onderhoud van bibitbedden, hoe goed hij

anders ook moge zijn, bijv.:

de een heeft geen begrip van behoorlijk aanleggen en

onderhouden van een bed;

de tweede is bijziende en kan de kleine wormpjes ot

rupsjes niet zien, die geregeld lederen morgen gezocht

en uit de bedden verwijderd moeten worden, daar anders

dat goedje zoo vermenigvuldigt, dat in enkele dagen

alle bibits opgevreten zijn;

de derde vindt het beter, eenmaal per dag de bedden

te begieten, terwijl dit in den drogen tijd tweemaal

daags moet geschieden en wel bij zonsopgang en tegen

zonsondergang.

Ten slotte hebben alle Chineesche veldkoelies dit gemeen,

dat, hoe goed zij ook voor de eerste bibitbedden zorgen, de

laatste meestal worden verwaarloosd, wat zijn oorzaak vindt
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in het optimisme van den Chinees, die, wanneer hij berekent

voldoende bibit te hebben om af te planten, niet meer kijkt

naar de rest van de bibitbedden, althans niet meer dan hij

voor 't oog van den assistent moet doen. Hij rekent niet

op kwade dagen, die kunnen komen bij lange droogte of

aanhoudenden regen, waardoor een gedeelte van zijn aanplant

verloren of dood kan gaan en hij opnieuw moet overplanten.

Bij dit systeem van bibit-aanleg, is het zaak voor den

planter, om zelf voor die kwade dagen te zorgen, door het

aanleggen van reserve-bibitbedden, ook om te gemoet te komen

met bibits, aan die velden, waarvan de bedden mislukken. —

Is dit dö schuld van den koelie, zoo laat de planter hem de

bibits betalen, die hij uit de reserve krijgt (of hever hij

brengt ze in rekening) daar 't anders eene aanmoediging zou

zijn voor de koehes, om den toewan-besaar voor de bibit te

laten zorgen.

Voor de reserve-bibitbedden wordt een geschikt stuk land

uitgezocht, zoo mogelijk in de nabijheid van het huis van

den assistent, bijv. op punt of gedeelte veld i?., waar een

club reserve-koelies van 20 of 25 man, die tijdelijk wonen

in schuur S successievelijk een 200 of 300 bedden aanleggen

en onderhouden.

Met het oog op het bovenvermelde gaan sommige

planters er dan ook toe over, de eerste 6 of 8 bedden door de

veldkoehes ieder zooveel mogelijk in hun veld en op één rij

langs plant- of eersten middenweg, te doen aanleggen en

onderhouden, terwijl zij zelven voor de verder benoodigde

bibits zorgen, door zooals gezegd een geschikt veld in de nabij-
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heid der assistenten-woning uit te kiezen, en de noodige

koelies daarvoor aan te stellen.

Meer en meer gaat men er echter tegenwoordig toe over, de

veldkoelies in het geheel geen bibitbedden aan te laten leggen,

zoodat er geen bibitbed in het veld komt, en dus de planter

dat werk in eigen beheer neemt, door voor iedere afdeehng

(± 100 velden) of voor iedere kongsie (± 35 velden) een goed

stuk land uit te kiezen, waar de reserve-koelies of de Sinkehs

onder een geschikten tandil voor de bibitbedden zorgen. Den

veldkoehe wordt dan meestal iets in rekening gebracht voor die

bibits, daar dit volgens contract tot zijn werk behoort, doch

daar staat tegenover, dat de veldkoelie meer tijd heeft, om zorg

aan zijn veld en aan de te veld staande tabak te besteden.

Ging men voor eenige jaren geleden, toen Deli nog geen

proefstation bezat, en de voorlichtingen van Dr. Beeda de Haan

moest ontberen, van 't idee uit, dat het 't beste was, de

bibitbedden zooveel mogelijk verspreid aan te leggen, uit

vrees voor de bibitziekte, omdat het eene bed het andere in

de nabijheid zou besmetten, thans heeft men die vrees over-

wonnen, doordat meerdere zorg aan de bedden besteed wordt

en het besproeien of bespuiten der bibitbedden met bouillie

bordelaise de ziekte op een afstand houden of voorkomen

kan. Te meer aanbevehng verdient het, 't aanleggen en

verzorgen der bibitbedden onder eigen beheer te nemen.

Tijd van De tijd van aanleg der eerste bibitbedden regelt men naar

aanleg der ^^ tijdsti]) waarop men wil, of denkt klaar te zijn, om te
bibitbedden. j i i , j i

planten, daarbij rekening houdende met den tijd of het aantal
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dagen, welke cle bibit, van af het zaaien totdat ze groot genoeg

is om uitgeplant te worden, noodig heeft, wat ongeveer 30 — 36

dagen is voor laag gelegen ondernemingen en soms 50 dagen

en meer voor hoog gelegen Estates. Dit verschil is wel daaraan

toe te schrijven, dat de grond en het klimaat op hoogere

Estates koeler zijn en 't plantje daardoor langzamer groeit.

Wil nu de planter op de boven-ondernemingen in half

Februari planten, dan moet hij einde December reeds de eerste

bibitbedden aanleggen, terwijl de planter eener beneden-

onderneming half Maart willende planten, begin Februari voor

zijn eerste bibitbedden moet beginnen te zorgen.

Wij noemen hier als planttijd voor hoog gelegen onder-

nemingen half Februari, en voor lage estates half Maart,

omdat de eerste de kleine moesson- of plantregens vroeger

krijgen dan de laatste, en dus niet alleen de planter op de

boven-onderneming bij tij ds van die regens moet proflteeren,

maar er ook rekening mede heeft te houden, dat zijn tabaks-

boomen, van planten tot aanrijpen zeker 10 dagen langer te

veld zullen staan, dan die der beneden-ondernemingen.

De eerste bedden worden dus aangelegd, één per veld

(voor de eerste maal soms twee) en of deze nu ieder in het

bijbehoorend veld worden aangelegd, dan wel onder zoo-

genaamd eigen beheer bij elkaar, op de daarvoor uitgezochte

plaatsen, blijft hetzelfde.

Verder wordt iedere 4 dagen, één bed per veld aangelegd,

zoodat, wanneer de planttijd op hoogstens 3 maanden wordt

gerekend, men ook 3 maanden bibitbedden heeft aan te leggen,

of wel 22 bedden per veld, wat als maximum kan worden
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aangenomen. Wanneer alle bedelen goed opkomen en goed

verzorgd worden, zijn 15 bedden per veld ook genoeg, doch

het is beter ruim voorraad te hebben dan te kort te komen,

want gebrek aan bibits kan een groote schade voor de

onderneming zijn. Het is wel aangenaam, wanneer een

buurman wil helpen en een paar duizend bibits kan afstaan,

doch men moet altijd trachten het buiten vreemde hulp te

kunnen steUen.

Alvorens de bedden aan te leggen wordt de grond nog

eens goed omgewerkt en fijngetjankold en van alle worteltjes

en vuil gezuiverd door den hark en met de handen. De

bedden worden nu gemaakt ter lengte van 18 a 20 voet

(zie teekening Q, a-&), en breed 4 voet (a-c), waarbij ze

worden opgehoogd ter hoogte van 7-i 3- 1 voet met de

bovenaarde van den grond, die tusschen de bedden in ligt.

De bedden komen namelijk regelmatig in rijen, 4 voet van

elkaar te liggen (zie teekening Q), zoowel om hcht, lucht

en zon tot de bedden toe te laten, als om er gemakkelijk

tusschen rond te kunnen loepen ter besproeiing, ter zuivering

en voor de goede controle. De meeste planters leggen de

bedden Oost-West aan, omdat morgen- en avondzon niet te

lang op de bibits mogen schijnen, wanneer deze nog niet veel

zon kunnen verdragen, terwijl zij verder worden beschut door

een afdak (pajong), dat boven 't bed wordt aangebracht.

Heeft 't bed nu de goede afmetingen, dan wordt de

oppervlakte met een lat goed fijn geklopt, en het bed aan

de kanten behoorlijk afgerond, zoodat er voor het vlak.
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waar het tabakszaacl op uitgestrooid moet worden (waarover

later) 3 voet breedte overblijft.

Tusschen de bedden wordt voor drainage gezorgd, door

kleine gootjes of parits te maken, die 't water naar de weg-

l)arits of naar de hoofddrainage voeren.

Nu worden de afdakjes of pajongs boven ieder bed ge-

maakt, waarvan de teekening Q eene voorstelling geeft.

De paaltjes r, g, h^ r/, aan de Noordzijde komen 3Yo voet boven

den grond, en r/, c^ /", ö, aan de zuidzijde 2^1^ a 3 voet.

Die paaltjes zijn 2 a 3 inch dik en worden allen + één

voet in den grond geslagen, over die paaltjes van punten k naar

^, m naar w, o naar j9, r naar s, worden stokken of latten be-

vestigd, waarover drie lengtelatten komen t-u^ v-io en x-ij^

waarover weer dwars een laag zuivere alang-alang komt te

hggen, ter dikte van 1 inch, aan de N. en Z. zijde Vg voet

buiten de buitenste langslatten uitstekende, en gelijk afge-

sneden. Om te voorkomen, dcit deze alang-alang opwaait,
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worden overlangs, boven over de afdakjes op de hoogte der

latten t-u, v-io, x-ij gespleten bamboe-reepen gelegd, die op

een paar plaatsen aan die latten worden vastgebonden.

Wil de planter vlug, netjes en economisch werken en be-

hoeft hij daarl)ij niet tegen de eerste uitgaven op te zien,

zoo is het beste al het benoodigde materiaal vooraf in

gereedheid te brengen en pasklaar te maken. Zoo kunnen

de paaltjes van gezaagd hout, waarvan het gedeelte, dat in

den grond komt, geteerd moet worden, de latten van gespleten

nibong, en de alang-alang bedekking van te voren gereed

worden gemaakt. Voor dit laatste is het noodig de alang-alang

op de vereischte lengte te laten snijden, naar een schuur

te transporteeren en er daar matten van te laten maken,

zoo lang als noodig zijn voor een bibitbed (hiervoor

zijn machines zeer goedkoop verkrijgbaar); deze matten

kunnen opgerold bewaard worden. Men heeft die dan latei

slechts over de latten van 't bibit-bed uit te rollen om klaar

te zijn. Daarenboven heeft dit nog het voordeel, dat wil

men de bibit-bedden of wel de bibits 's morgens of voor

zonsondergang een paar uur lucht en zon geven, men die

matten slechts heeft op te rollen, terwijl men ze evenzoo

spoedig weer dekt, wat niet mogelijk is bij vaste pajongs

boven de bedden.

Een ander voordeel is, dat al 't materiaal voor die

bedden volgende jaren ook te gebruiken is. Wanneer men

daarbij aanneemt, dat 20 proc. jaarlijks zal moeten ver-

nieuwd worden, dan komt men nog goedkooper uit, dan

wanneer men alle jaren nieuw hout moet nemen voor de
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bedden, en al die alang-alang moet laten kappen, die na

slechts enkele maanden dienst gedaan te hebben weer weg-

geworpen moet worden.

Wat toch is het geval, wanneer 't tijd wordt om de bibit-

bedden aan te leggen en de koehes zelven 't hout uit 't bosch,

en de alang-alang van verre afstanden moeten halen?

In de eerste plaats heeft men niet altijd bosch (vooral niet

in eigenlijk Deh) in de nabijheid, om de noodige paaltjes en

latten te kappen, terwijl wat de koehes dan nog mee brengen

niet altijd geschikt is. Soms zijn de latten te dik, dan weer

te dun, of te krom, en evenmin voldoet de alang-alang, die

de koelies kappen, altijd aan de vereischten; het gevolg

biervan is, dat men zeer ongelijke en allesbehalve model-

bedden verkrijgt.

Daarbij komt nog het enorme tijdverlies voor de koelies

of wel voor den planter, die nu zijn goede koelies voor dit

werk moet afstaan, terwijl in den zoogenaamden slappen tijd

Javaansche vrouwen al deze zaken van te voren pasklaar

hebben kunnen maken.

Het bibitbed of eenige bedden zijn nu gereed, en men

heeft niet verzuimd bijtijds ook de noodige putten in de

nabijheid dier bedden te maken voor 't besproeien; dit is

niet noodig wanneer een riviertje, dat helder water heeft,

langs de plaats dier bedden loopt.

Zoo als uit teekening Q te zien is, staat 't bed of wel 't

dak met den hoogen kant naar 't Noorden en den lagen kant

naar 't Zuiden, wat gedaan wordt, om den slagregen met wind,

dien men uit 't gebergte of uit 't Zuiden moet verwachten. Komt
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de storm van den hoogen kant binnen, zoo zal hij natuurlijk

meer nadeel berokkenen aan de bibits dan wanneer zulks aan

den lagen kant geschiedt. De helling is aan 't dakje gegeven,

opdat het regenwater zal kunnen afloopen.

Het dakje of de pajong dient dus zoowel ter beschutting

voor de zon als tegen den regen.

Tabakszaad Het tabakszaad, niet grooter dan een zandkorrel, bruin,

en uitzaaien.
^^^^^^ vaalbruin van kleur, wordt van het oogenblJk, dat het

geoogst en gedroogd is, in groote bussen bewaard, om bij ver-

zending naar andere ondernemingen of naar de afdeelingen in

flesschen te worden gedaan. Hoewel men ongeveer weet hoeveel

bedden er uitgezaaid kunnen worden uit een flesch, namelijk 200

a 250, is het toch goed zich van te voren van de kiemkracht van

het zaad te overtuigen, dooreen 14 dagen, voordat men geregeld

met den aanleg van bedden begint, enkele proefbedden aan te

leggen en naar schatting eene zekere hoeveelheid zaad voor elk

bed te gebruiken. Gewoonlijk gebruikt men voor een zaadbed

het achtergedeelte eener patroonhuls, met den inhoud van

een vingerhoed als maat. Na 4 a 5 dagen komt het zaad

reeds op en na 10 dagen kan men goed zien of men voldoende

zaad aan de bedden gegeven heeft of niet, waarna men de

maat van 't zaad regelt voor de later uit te zaaien bedden.

Zijn de eerste bedden nu gemaakt, dan overtuigt de assis-

tent zich, dat de bedden volgens voorschrift zijn aangelegd,

alvorens het zaad voor ieder bed uit te geven. Hij heeft te

huis reeds voor ieder bed het zaad uitgemeten in papiertjes

bij wijze van poeders, of wel hij neemt een koelie mede met
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een kom zaad, waarbij een scheppertje of maat voor ieder

bed (zie onderstaande afbeelding.)

Als de assistent nu langs de zaadbedden loopt, geeft

hij het zaad voor ieder bed uit, terwijl de koelie klaar staat

met een kom zuivere droge houtasch, waarin het zaad voor

één bed wordt gemengd. Het kleine maatje zaad over de

oppervlakte van een bed gelijkmatig te verdeelen of uit te zaaien

zou onmogelijk zijn en dus neemt men dit middel te baat.

Voordat het zaad in de asch nu gelijkmatig over het bed wordt

verdeeld of gestrooid, moet het bed goed nat begoten worden.

Dit uitgeven van zaad, dat door den assistent persoonlijk,

's namiddags tegen 5 uur plaats heeft, wordt uitgesteld wan-

neer het op dat oogenblik regent, aangezien dan de asch

met het zaad in de kom gaat kluiten, en niet gelijkmatig

verdeeld kan worden over het bed.

Bij ieder bed, dat uitgezaaid is, wordt nu een smal latje

of plankje in den grond gestoken, waarop wordt vermeld,

wanneer 't bed is uitgezaaid. Men kan dan ten allen tijde

zien, hoe oud de bibits zijn.

Met het aanbreken van den dag begeeft de koelie zich naar

de bibitbedden, gewapend met tonnen en gieter. In de eerste

dagen, nadat het bed is uitgezaaid, heeft hij er niets anders

aan te doen, dan de bedden te begieten, doch ontkiemt een-

10
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maal het zaad, zoodat de bibit zichtbaar wordt, dan eerst

komt de zorg, een zorg die grooter en belangrijker wordt, al

naarmate de bibits groeien. Al spoedig schieten tegelijk met

de bibit grassprietjes en onkruid tusschen deze op, welke er

zorgvuldig uit verwijderd worden en voorloopig naast 't bed

geworpen worden. Ook vertoonen zich spoedig de gewone

tabaksrupsen in de bibits ; deze moeten er zooveel en zoo

klein mogelijk uitgehaald moeten worden, willen zij, groot

wordende, niet meer schade aan de bibits toebrengen.

Zijn de bedden nu van onkruid en rupsen gezuiverd, dan

veegt de koehe met een bezem de ruimte tusschen de bedden

netjes aan en verwijdert alle vuil.

Zijn de bibits zoover, dat de blaadjes de grootte van +

een cent hebben, dan kan de bibit niet alleen eenige zon

verdragen, maar is het zelfs goed, ze tot 8 of 9 uur geheel

aan de zon bloot te stellen, door de alang-alang-mat van

het dakje op te rollen. De bibit wordt daardoor krEichtiger, en

de koelie krijgt ook beter licht op 't bed om rupsen te zoeken.

Worden de bibits grooter, dan worden die afdakjes of pajongs,

zelfs tot 10 uur opengehouden ; daarna worden de plantjes

weder gedekt voor de heete zonnestralen van den middag.

Het verdient aanbevehng, dit ook des namiddags te doen

van 4 tot 6 uur, en de bedden daarna weer te dekken tot

den volgenden morgen, want indien onverwachts 's nachts een

zware bui losbreekt, is de schade, die zou aangericht kunnen

worden, niet te overzien. Ook overdag, wanneer het hard

regent, houdt men de zaadbedden gedekt.

De planter, die niet het boven aangeduide systeem volgt.
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doch de voorkeur geeft aan de zoogenaamde vaste pajongs boven

de bedden, en toch, al naar mate de bibits grooter worden,

meer zon wil geven, laat de alang-alang van de pajongs dunnen,

door deze er af te nemen en ze alsdan luchtig er weder op te

leggen zoo, dat de zon er even gebroken door schijnt. Dit is

niet zoo kwaad, doch bij zware buien biedt die dekking weinig

weerstand en hebben de bibits te lijden of worden ziek. Daar

bovendien het dunnen van de alang-alang niet altijd even

netjes kan geschieden krijgt het bed een slordig aanzien.

Des avonds, tegen zonsondergang, worden de bedden steeds

nog eens begoten.

Een practischen, goedkoopen gieter maakt de koelie uit

een petroleumbhk, waaruit hij het deksel knipt. Dat wordt

voorzien van een houten handvat en verder van een tuit met

gieter, die bij den Chineeschen blikslager ±15 centen kost.

Aangezien op eene onderneming jaarlijks eenige honderden

blikken petroleum worden verbruikt, is daar gemakkelijk

aan te komen. Ziehier het model van den gieter.
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Zoodra de planter de zoo gevreesde bibitziekte in een

of meer van zijne bedden bemerkt, welke ziekte zich kennen

doet door het rot worden van de blaadjes en stengeltjes, is 't

noodzakelijk deze bedden spoedig om te tjankollen. Eerst

wordt op de bovenlaag de bibit met het alang-alang dakje

verbrand, en daarna de grond omgewerkt en bespoten met eene

goede oplossing bouillie bordelaise ter desinfectie, terwijl

verder op die plaats geen bibitbedden meer worden aangelegd.

Ter voorkoming der ziekte echter worden de bibitbedden

van den beginne af reeds om de 4 of 6 dagen met bouilhe

bordelaise bespoten met spuiten van verschillende constructie.

In dezen is bet 't beste, te rade te gaan met de voorschrif-

ten, omtrent deze ziekte, van Dr. Breda de Haan, die ook

aangeeft hoe bouillie bordelaise moet worden saamgesteld.

Het bespuiten der bedden met bouillie is niet aan lederen

koelie toe te vertrouwen; men neemt daarvoor gewoonlijk een

vast clubje Javanen, die geregeld op tijd de bedden bespuiten.

Een ander verschijnsel doet zich soms bij de bibit voor,

namelijk, dat ze op zekere hoogte (meermalen zeer klein) niet

meer wil groeien en de blaadjes gaan kruUen en krommen,

waarbij zij haar frissche kleur verliest. Eerst schreef men

dit aan 't zaad toe, doch ook met ander goed zaad had

men 't zelfde verschijnsel, totdat de planter tot de ontdekking

kwam, dat kleine microscopische diertjes, die men bibitluis

heeft genoemd, ter onderscheiding van de zoogenaamde boom-

luis, diertjes, welke ongeveer de grootte hebben van een

speldenknop en die meermalen bij massa's in de tabaks-

boomen voorkomen, zich onder de blaadjes bevonden. Door
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een microscoop gezien, hadden zij den vorm van een wesp

en men bespeuixle, dat zij liet ondervlies van 't blaadje door-

of afvreten (het bovenvlies is hnn waarschijnlijk te hard),

waardoor natuurlijk aan het bibitblaadje de groeikracht werd

ontnomen en het de gedaante kreeg als boven vermeld.

Het middel, om die diertjes te dooden werd, na proeven

van verschillenden aard, gevonden en wel in de agar toeba

(een soort wortel, dien de Inlanders in 't bosch vinden), welke

wortel wordt fijngehakt en op een ton met water getrokken

(± IY2 kilo wortel op 20 hter water). Het aftreksel ziet

er uit als melk. Een hter van dit extract op één ton

water is sterk genoeg om. wanneer men de bedden er mede

besprenkelt, of wel met een lalang besempje het vocht tusschen

en onder de blaadjes verspreidt, de beestjes te dooden. Deze

hoeveelheid is voldoende voor 25 a 30 l)edden.

Het resultaat is gewoonlijk, dat wanneer de bedden één

of tweemaal besprenkeld zijn, in 4 of 5 dagen de bibits weer

flink ging groeien en een frisch aanzien krijgen.

Het uittrekken Is de planttijd aangebroken en zijn de eerste bibits groot

t*"
,' 'ƒ genoeg, dan worden deze uit de bedden gehaald. Men kan zich

om te planten. » ^^

de bibit het best voorstellen als jonge sla-plantjes ter hoogte

van 4 a 5 inch boven den grond. Heeft de veldkoeHe zijn

eigen bibitbedden, zoo haalt hij zelf de bibit uit den grond,

doch wanneer de planter de bibitbedden in eigen beheer heeft,

dan brengt de veldkoelie den avond te voren zijn bibitmandje

met zijn nummer er aan bij den assistent. Die bibitmandjes

hebben een platten bodem van ± 2 voet middehijn en een
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recht opstaanden rand van ± 5 inch en verder een hengsel

of oor om te dragen. (Zie de teekening).

Des morgens vroeg worden de bibits uitgetrokken, nadat

vooraf het bed begoten is, waardoor de grond zacht en los

is geworden, zoodat wanneer de bibits één voor één voorzichtig

worden uitgetrokken, eenige aarde aan de worteltjes blijft,

en de bibit overeind in 't mandje kan worden gezet. Heeft

de koelie nu order bijv. 500 bibits uit te planten, welke

bibits nu bij dien overgang gepromoveerd worden van planten

tot l>oomen, zoo worden die 500 bibits in het mandje gedaan

en, na nog een lichte besproeiing te hebben ondergaan,

daarna opgehangen in 't kongsiehuisof in de droogschuur, om

des avonds tegen zonsondergang te worden uitgeplant.

Bij het uittrekken der bibits, hetwelk 's morgens vroeg wordt

gedaan, omdat de nachtlucht de bibits frisch en krachtig

heeft gemaakt, moet er vooral worden gelet dat geen zieke,

of door worm of rupsen opgevreten bibits in het mandje

worden gedaan, doch dat deze weg worden geworpen.

Een goed geslaagd bed levert ongeveer 1500 plantbare

bibits op.







HOOFDSTUK XI.

PLANTSEIZOEN. - HET 14 DAAGS RAPPORT. -

PLANTTOUW. - KUILTJES MAKEN EN PLANTEN.

- PLANTEN OP HELLINGEN. - SCHADUW-

PLANKJE. - CONTROLE BIJ HET PLANTEN. -

ONDERHOUD DER PLANTJES. - MESTEN. -

ZIEKE PLANTJES. - INBOETEN OF SISIPPEN.

Plantseizoen. Wanneer alle werk op tijd klaar is, begint men gewoonlijk

tegen het einde van Februari te planten; op boven- of hoog-

gelegen ondernemingen meestal vroeger, omdat, zooals vroeger

gezegd, men daar de plantregens eerder kan verwachten.

En al komen de regens nog niet, zooals verwacht werd, wanneer

men klaar is, en het er den tijd voor is, dan toch moet men

planten, aangezien de tabak lang droogte kan verdragen;

de ervaring heeft geleerd, dat als men bijv. op een dag

na een flinke regenbui heeft geplant en op dien dag eenige

dagen droogte volgen, de plant lang niet in die mate

weerstandsvermogen heeft en het niet zóó lang kan uit-

houden, als wanneer plant op een drogen dag is geplant en

er volgt een zelfde aantal dagen droogte op. Krijgt nu het

pas in de droogte uitgeplante tabaksboompje, na eenige
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dagen droogte, een regenbui, dan schiet het flink uit, en

heeft de beste kans een krachtige plant te worden. Door

planten in de di'oogte, moet men niet verstaan, dat 't

plantje in den drogen grond wordt gestopt, integendeel,

in ieder plantkuiltje wordt eerst een scheutje water gedaan,

hetzij met of zonder guano.

In ieder geval mag men de kans, om binnen eenige dagen

een flinke regenbui te krijgen niet laten voorbijgaan, en

loopt men aUeen het gevaar dat, wanneer die aanplant door

lange droogte mislukt, men weer moet overplanten, wat nu

juist niet zooveel werk is.

Het is algemeen gebruik bij de planters, om iedere 14

dagen, en wel op den dag, voorafgaande aan den betaaldag, een

sterkte- en werkrapport op te maken, hetwelk de assistent

aan zijn administrateur en deze wederom aan de Hoofd-Admi-

nistratie of aan de Directie ovei'legt.

In het sterkterapport worden alleen opgenomen de vaste

arbeiders of de zoogenaamde contractkoelies. Zoo l)ijv. zijn

Maleiers en Batakkers nimmer contractkoelies (dus ook

niet onderworpen aan de koelie-ordonnantie), doch meer losse

werkkrachten. Soms wordt pro memorie in het rapport

daarvan melding gemaakt. Het spreekt trouwens vanzelf,

dat bij de inrichting van deze rar)porten ieder planter of

iedere maatschappij eigen inzichten volgt, en dus de rap-

porten zeer in vorm verschillen.

Wij laten hier eenige modellen volgen, zooals die zeer vaak

worden gebruikt.
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Planttouw. Vóór het begin van het planten 'ontvangt elke koelie een

planttouw, even lang als de breedte van zijn veld, of zoo de

rijen verticaal op den weg voorden uitgeplant, zoolang als de

planter geschikt oordeelt; de uiteinden van dit touw zijn beves-

tigd aan twee aangepunte stokken, elk 3^ lang. Dit touw is

door stukjes witte stof, die goed zichtbaar moeten zijn en niet

verschoven kunnen worden, verdeeld in stukken van IV2 voet.

Vroeger jaren, toen er meer gewerkt werd op zware vette tabak,

nam men dien afstand 2 voet. De stokken dienen om den afstand

van 3^ aan te geven, waarop de plantrijen van elkander verwij-

derd moeten zijn, terwijl de merken in het touw de afstanden

aanwijzen der plantjes in de rij. Deze planttouwen worden

gewoonlijk door vrouwen of invaliden bij het hoofdetabhsse-

ment gemaakt en den koelies kosteloos verstrekt.

Eenige dagen, voordat er geplant zal worden, begint de

koelie zijn veld van af het punt, waar men het eerst wil

planten, goed schoon te maken, fljn te tjankollen, te harken

en van aües te zuiveren, terwijl ook de parits vóór en

langs het veld nog eens goed worden nagezien. Wanneer

dit gebeurd is, zet hij des namiddags het planttouw op IV2

voet afstand van het kleine voorgootje, of als verticaal op

den weg wordt geplant, op denzelfden afstand van de grens

van 't aanliggende veld uit, waartoe hij aan de uiteinden

de beide stokken loodrecht in den grond steekt.

Kuiltjes Daarna maakt hij met den hoek van zijn tjankol kleine

'de'^kflten''
^^^^^J^^ ^ij ^^^ ^^^ ^^PJ^i ^^^' ^'^^V^^ van 2 a 3 inch, om

en planten. vervolgens aan het eind van het planttouw gekomen, dit
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opnieuw op 3 voet afstand, parallel aan de reeds gemaakte

rij te spannen; op die wijze gaat hij voort, tot hij vol-

doende kuiltjes heeft gemaakt voor zijn aanplant van dien

namiddag. Dan komt hij aandragen met zijn twee groote

tonnen met water, waarin gewoonlijk reeds de noodige

guano is opgelost voor bemesting (waarover later) en stort nu

in elk kuiltje een scheutje van dit mengsel met behulp van

zijn kleine ton. Thans kan hij gaan planten, waartoe de

mand met bibits te voorschijn wordt gehaald. Plant voor

plant wordt nu op de rij af in den grond gestopt, waarbij

eerst nog met den vinger een gaatje in het kuiltje wordt

gemaakt om 't worteltje van het plantje recht naar beneden

te doen zakken. Daarna het plantje met de eene hand

goed in 't midden van 't kuiltje houdende, wordt met de

andere hand de plantaarde zacht om de plant aange-

drukt, zoodat het bosje worteltjes goed omsloten wordt.

De koelie krabt daarop vlug met een hand de aarde

rond het plantje bij, zoodat weinig meer van 't kuiltje

te zien is, wat ook dit voordeel heeft, dat wanneer

bij het gebruiken van guano, die nimmer geheel oplost,

een weinig guano aan de oppervlakte van 't kuiltje blijft

liggen, dit nu door de laatste beweging met den grond

vermengd wordt.

Nadat de koehe op deze wijze zijn aantal bitits heeft

uitgeplant, wordt aan ieder plantje gewoonlijk nog een

scheutje water zonder guano toegediend.

Vroeger werd door sommigen bij het planten de zoo

genaamde plantstok gebruikt; dit is een stok van ± 3
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inch dikte met een stompe punt, waarmede dan gaten in

den grond werden gestooten, in plaats van de plantkuiltjes,

die met den punt van den tjankol worden gemaakt; hier-

van is men teruggekomen, omdat zulks om verschillende

redenen onpractisch bleek te zijn.

De ondervinding heeft geleerd, dat bij het beplanten

van hellingen, dit niet geschieden moet in de richting der

helling, doch in horizontale rijen, ten einde te voorkomen,

dat wanneer de tabak eenmaal is aangehoogd, de aarde

zou wegspoelen bij zware regens, wanneer het water

tusschen de rijen de helling afloopt. Men heeft door

horizontale rijen tevens het voordeel, dat de regens, voor

de planten op dien meestal drogen grond zoo bijzonder

noodig, niet dadelijk langs de hellingen wegloopen, doch

door de aanhoogingen eenigszins worden tegengehouden,

om bij den wortel der plantjes in den grond te trekken,

terwijl de plantjes zelve dan als het ware op terrassen

komen te staan. In sommige gevallen zal het noodig zijn,

die terrassen reeds vóór het planten aan te leggen. De

ondergronden op hehingen zijn meestal niet veel waard,

omdat door de zware tropische regens, de meeste humus

daarlangs zal zijn afgespoeld. Het spreekt van zelf, dat

op helhngen de rijen boompjes niet juist op 3 voet

afstand kunnen komen te staan, in zuiver horizontale rich-

ting, maar dit blijkt hier van minder belang te zijn, daar

de planten zich meestal niet zoo sterk ontwikkelen als op

vlakken bodem.
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De nachtlucht en de dauw doen de jonge planten goed en

frisschen ze weer op na de ondergane kwelling van het

uittrekken en het verblijf in het mandje. Den volgenden

morgen echter hij zonsopgang, worden zij zoo spoedig

mogelijk gedekt door schaduwplankjes. Deze plankjes zijn

gemaakt van zeer dun, licht hout, zijn ongeveer 8" lang,

hij een breedte van 4" tot 5", en zijn het beste te vergelijken

bij het deksel van een sigarenkistje. Zulk een plankje wordt

nu met een der hoeken aan de Noordzijde van het plantje

hellende in den grond gestoken, op een afstand van + 3 inch

van 't plantje, en wel zoodanig, dat slechts de morgenzon

het plantje kan beschijnen, en dus de opening naar het Zuiden

en Oosten of Z.-O. komt, (zie de teekening Pt). De middagzon

kan dus niet op het plantje schijnen, terwijl de heete

namiddagstralen het in het geheel niet kunnen bereiken.

Het plankje wordt aan de Noordzijde geplaatst omdat, gedurende

het grootste gedeelte van den planttijd, de zon Noorder-declinatie

heeft. Deze plankjes worden meestal door den administrateur

bij aanneming van vrije Chineezen gekocht, tegen $ 7.— tot

$ 8.— per 10.000 stuks, tegen welken prijs zij 'den koelies

ook worden berekend onder het hoofd „gereedschappen".

Elke koehe ontvangt ongeveer 3000 a 4000 dezer plankjes,

die hij, na afloop van den oogst, tegen inkoopsprijs weder bij

den administrateur kan afleveren, zoover zij nog bruikbaar zijn.

Het is zeer aan te raden, dat de assistent eiken morgen

met den tandil, voor zoover hij er den vorigen avond niet

bij tegenwoordig kon zijn, geregeld al het geplante naziet, om



a. Punt van 't plankje in de grond.

h. Kuiltje waar hot plantje in staat.





159

te oordeelen of er ook te kort, d. w. z. op minder dan 3' bij

lYa' is geplant, een fout, die door de meeste Chineezen

wordt begaan. Heeft dit werkelijk plaats gehad, dan worde

de betrokken koelie terstond geroepen en zie men toe, dat

hij de planten dadelijk verwijdert. Hij kan dan dienzelfden

avond opnieuw gaan planten en zal zoodoende die knoeierij

spoedig verleeren. Wacht de assistent echter eenige dagen,

totdat de planten reeds behoorlijk aangegroeid zijn, dan heeft

men natuurlijk met het uitwerpen van dezen aanplant en

het opnieuw overplanten het nadeel, dat men een onregel-

matigen aanplant bekomt; door regelmatig en gelijk planten

kan men later ook gelijk oogsten. Op dezelfde wijze

moet de assistent een wakend oog houden op het naplanten,

en het vroeger geplante herhaaldelijk nazien, daar de meeste

Chineezen anders hier en daar tusschen de rijen, om boom-

stammen enz., nog vele plantjes in den grond stoppen, den-

kende, dat de assistent die toch wel niet zien zal. Dergelijk

smokkelen kan alleen op nieuwen boschgrond plaatsvinden,

waar vele boomstronken in de velden blijven staan.

De koelie moet nu eiken morgen nazien, of er op zijn

jonge plantjes ook wormen of andere insecten zitten, en die

steeds \'erwijderen, waarbij de lastigste de sprinkhanen

zijn, die groote gaten in de tabak vreten en moeielijk zijn

te vangen. Bovendien is het in den drogen tijd goed, voor

zoover het is bij te houden, de jonge plantjes van water te

voorzien en van tijd tot tijd de aarde om het plantje gelijk

te maken en aan te vullen. Ziet hij, dat het plantje onder het
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plankje goed aangroeit, dan moet hij dit laatste meer recht

zetten, zoodat het plantje niet in zijn groei wordt belemmerd

en meer aan de zon gaat gewennen.

Als de plantjes zich voordeehg in hoogte en breedte

ontwikkelen en het weder niet te droog is, worden meestal

na 9 tot 15 dagen de plankjes weggenomen, terwijl dan zoo

spoedig mogelijk of wel dienzelfden dag voor de eerste maal

wordt aangehoogd (waarover in het volgende hoofdstuk.)

Mesten. Hoewel eene goede bewerking van den grond wel het

voornaamste middel is, om dezen vruchtbaar te maken,

zoo is toch nog op alang-alan g-gronden en op oude

gronden, ja zelfs soms op maagdelijken boschgrond het

gebruik van mest noodig, om de gewenschte resultaten

te verkrijgen.

Algemeen wordt daarvoor guano gebruikt, vroeger jaren de

werkelijke Peru-guano, thans meer de machinale guano of zooge-

naamde kunstmest. De laatste heeft dit voor, dat men het

gehalte kan regelen, naar wat voor den grond noodig is.

De voornaamste bestanddeelen der guano voor tabak zijn

stikstof, kali en phosphorzuur, terwijl slechts sporen van chloor

er in voor mogen komen.

Jaren geleden werd nagenoeg alleen guano in den

handel gebracht van 't volgende gehalte: 4 proc. stikstof,

4 proc. kali en 4 proc. phosphorzuur, doch sedert het Deli-

Proefstation zich met het onderzoek der gronden van de ver-

schillende ondernemingen bezig houdt, wordt de planter steeds

van advies gediend met betrekking tot het gehalte van de
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voor zijn onderneming gewenschte guano. Zoo heeft de

een bijv. meer stikstof noodig, de ander meer of minder

kali enz., waarnaar de bestelling voor de Europeesche fabriek

wordt ingericht.

Gewoonlijk worden op niet te magere gronden 2Vo a 3

zakken guano gebruikt per veld van 20 duizend boomen. Is

de grond mager of schraal dan zijn soms 4 zakken noodig.

Het is nu voor den assistent niet moeielijk, die guano over

een veld te verdeelen. Heeft hij bijv. order gegeven, dat een

kongsie (+ 35 man) op een avond per man 600 planten

moet uitplanten d.i. totaal dus 21000 planten, dan geeft hij

den tandil 3 zakken guano met order die onder de koelies van

zijn kongsie te verdeelen, waartoe de tandil een maat bezit.

Ieder koelie zorgt dan wel zijn portie te krijgen, want hij

is zeer goed bekend met de resultaten.

De koelie heeft op zijn beurt een maat, bestaande gewoonlijk

uit een kom, het eenige stuk van zijn theeservies, waarmede hij

zijn portie guano over een bepaald aantal tonnen water ver-

deelt, en door, nu iedere ton, met die oplossing, over een evenre-

dig aantal planten te verdeelen, krijgt iedere plant wat noodig is.

Omtrent de wijze van toepassing der guano verschillen de

planters nog wel eens van meening. De een doet het be-

noodigde kwantum in eens bij de plant, bij 't uitplanten,

terwijl de ander bij 't planten een zwakkere oplossing

gebruikt; de rest wordt er bij gevoegd, wanneer er voor de

eerste maal wordt aangehoogd. Heeft men bijv. lossen grond

met zandigen ondergrond, zoo zullen, wanneer het kwantum

guano bij 't planten in eens aan den grond wordt toegevoegd een

11
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of meer flinke regenbuien de guano diep in den grond doen

zakken, zoodat de plant er geen nut van heeft. Dit is

minder het geval, wanneer men met vasten kleiachtigen

bodem als ondergrond te doen heeft.

Daarom gaan sommige planters nog verder en doen eerst

een gedeelte der guano bij de plant, bij 't voor de eerste

maal aanhoogen, en de rest wanneer voor de tweede maal

wordt aangehoogd.

Koemest is niet geschikt voor tabak, daar proeven bewezen

hebben, dat hoewel bij eene goede toepassing de groeikracht

der plant bevorderd wordt, de geur der tabak er door

bedorven wordt.

Zieke De assistent zal soms, zooals bij droogte en op lalang-

p antjes.
velden enz., veel last hebben van dikbuikige plantjes ; in

die plantjes heeft zich een wormpje genesteld, hetzij in den

stam, of later in den steel van het blad, welk wormpje

zich uit de plant voedt, haar ziek maakt en in den groei

belemmert; een ziekteverschijnsel is het samentrekken der

bladen. Meestal komt er van zulke planten — toatohs of

sakit proet geheeten — niet veel terecht. Men doet wèl,

radicaal te werk te gaan, ze zoo spoedig mogelijk te verwijderen

en door nieuwe plantjes te vervangen, en zelfs den grond

opnieuw te doen omwerken. De conservatieve Chinees is

echter niet spoedig geneigd, om een plantje weg te werpen

en hij tracht door allerlei operaties de plant nog te behouden,

bijvoorbeeld door met een fijngeslepen bamboestokje te trachten

het wormpje er uit te lichten en de wond met vochtige aarde
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toe te dekken, of wel door de plant op het gewonde gedeelte

af te breken en te toppen. Toch zal zulk een plant nooit

goed terecht komen. Zelfs gebeurt het wel, dat na het

uittrekken op dezelfde plaats herhaaldelijk een dikbuikig

plantje terugkomt. Ook plaatsen de Chineezen gaarne

rechts en links van de plaats, waar het ziekelijke plantje

uitgetrokken is twee nieuwe plantjes, ora, hoewel zij zoodoende

te nauw planten, toch eenig voordeel te behalen. Dit gelukt

echter meestal niet, daar de naburige gezond opgroeiende

boomen, het toetreden van voldoende licht en lucht beletten.

Het beste is daarom, deze zieke planten geheel weg te

werpen, vooral als er niet te veel zijn en de omstaande

boomen goed zijn opgeschoten. Dit is ook het geval met de

zoogenaamde kurkentrekkers of gilahs, planten die plotseUng

krom in den stam worden en wier bladen vreemd gaan

omkrullen. Als er veel van zijn is het nog het verkieselijkst,

den stam af te breken, waar de draaiing begint. Hetzelfde

geldt ook van die boomen, die pehsem of withart genoemd

worden, namelijk die, welke opeens een zeer lichte kruin

bekomen, en wier binnenblaadjes dan zeer spits en broos

worden, hetgeen dikwijls na overvloedige regens voorkomt.

De zoogenaamde bliksemboomen, of die welke zoo onnatuur-

lijk wit gespikkeld zijn, dat de geheele boom er wit uitziet, doet

men het best geheel en al weg te werpen, waarvoor zoo

noodig den koelie eene schadevergoeding gegeven wordt.

Boomen met rotte stammen en afstervende bladeren dienen

op dezelfde wijze te worden behandeld. Vele andere ziekten

komen nog in de tabak voor, als de aaltjesziekte enz.
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Zoo als met een paar woorden reeds vermeld is, komt de

tabaksluis meermalen in de tabaksboomen voor. Deze diertjes

zijn zeer schadelijk, aangezien zij door 't vreten aan 't onder

en bovenvlies van 't blad den groei belemmeren en dikwijls

de bladen dood doen gaan. Zij vermenigvuldigen zich

enorm, vandaar verdient het aanbeveling om, zoodra men

ze in enkele planten bemerkt, deze er uit te trekken en ze

te verbranden. Men moet buitendien de omstaande planten

of tabaksboomen bespuiten met een oplossing van toeba-

wortel, die echter iets sterker kan zijn dan wanneer de luis

in de bibit voorkomt.

Altijd zullen er wel eenige jonge planten sterven of niet

opkomen ; zij moeten ingel^oet (gesisipt) worden, waartoe

meestal groote krachtige bibitplanten worden gebruikt, terwijl

dit inboeten gewoonlijk geschiedt na eene flinke regenbui,

daar men dan de beste kans heeft, dat deze nieuwe plantjes

dadelijk goed groeien. De Chineesche koelie beproeft zelfs,

om groote planten, beschermd door 4 tot 6 schaduwplankjes,

over te plaatsen, doch meestal zonder veel succes Gewoonlijk

toch blijven de op die wijze ingeboete planten een kwijnend

leven leiden, en is het gewoonlijk verkieselijker een geheel

stuk opnieuw te beplanten, dan veel tijd te verknoeien met het

zoogenaamde sisippen, waarbij men meest een onregelmatigen

aanplant verkrijgt met verlies van grond of wel van tabak.



HOOFDSTUX XII.

aanhoogen.

DE TABAKSPLANT IN HAAR GROEI EN HAAR VER-

ZORGING. - EERSTE MAAL AANHOOGEN. -

TWEEDE MAAL AANHOOGEN. - DERDE MAAL
AANHOOGEN. - ZAADWINNING. - TOPPEN BIJ

SNIJOOGST. - TOPPEN BIJ PLUKOOGST. -

BLADEN KEEREN. - RIJP WORDEN DER TABAK.
- DRAAGTOESTEL. - OPHANGTOUW. - SCHOON-

MAKEN DER DROOGSCHUREN. - TABAKSBOEK-
JES. - SNIJDEN VAN DE TABAK. - ONTVANGEN.
- BLADEN PLUKKEN. - ONTVANGEN DER PLUK-

BLADEN. - ONTVANGEN DER BOOMEN.

Eerste maal Wanneer dus uit de bibit een plant is gegroeid, begint het

tijd te worden om voor de eerste maal aan tehoogen, d.w.z.

de plantaarde tusschen twee rijen planten, in het midden ter

breedte van een tjankol (circa 8") weg te nemen, en rechts en

links bij de aldaar staande planten te voegen. De koelie moet

zich daartoe tusschen twee rijen plaatsen, en beginnen met

in het midden met zijn tjankol een geul te slaan ; dan moet de

aarde beurtelings rechts en links voorzichtig bij de planten

neergelegd en daarna eenigszins horizontaal geëffend worden.

Voor eene goede aanhooging is het een hoofdvereischte,

haar goed breed en zooveel mogelijk horizontaal aan te leggen,

opdat de plant niet in een kuil kome te staan. De eerste
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aanleg van deze geul is meestal niet veel dieper dan 4". Het nut

van het aanhoogen der tabak bestaat vooral in het volgende:

P. De oppervlakte van den grond om en tusschen de

planten wordt los gemaakt, waardoor lucht in den grond

komt, wat zoo weldadig is voor plant en boom.

2^. Door het aanbrengen van de aarde tegen den stam der

plant, komen spoedig de haarwortels daar ter plaatse uit den

stam, die de noodige sappen uit den grond halen, om de plant

spoediger te doen groeien en ontwikkelen.

3°, Die aanhoogingen geven de plant steun bij zware

winden, zoodat zij niet tegen den grond kan waaien.

4^. Tusschen de rijen wordt een gootje gevormd, dat 't

overtollige regenwater naar de parits brengt.

5*^. Tegelijk met 't aanhoogen wordt vanzelf de grond

gezuiverd van grassprietjes of onkruid.

Steeds wordt nu voortgegaan met fijn-tjankollen, het

aanleggen van zaadbedden, aanhoogen en tegelijkertijd

planten, ten einde te zorgen, dat met Mei alles is geplant.

Natuurlijk speelt de regen hierbij eene groote rol, vooral

wat betreft de mogelijkheid al dan niet geregeld te kunnen

doorplanten, want al kan en mag men in den beginne met

planten nu juist niet op regen wachten, toch zal men,

wanneer er in den drogen tijd een zeker kwantum geplant

is, tijdelijk moeten ophouden met planten en op regens

moeten wachten, om te voorkomen, dat een te groot

kwantum tabaksboomen tegelijk rijp wordt. Ook heeft de

ligging der onderneming hierop groeten invloed, daar over

het algemeen de regens op de boven-ondernemingen vroeger
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invallen dan op de lager gelegene, zoodat men op de eerste

vroeger gereed moet zijn dan op de laatste.

Tweede maal Wanneer de plant ongeveer a P/o voet boven den grond
oogen.

-y opgewassen, wordt er voor de tweede maal aangehoogd.

Nu wordt de geul tusschen de plantrijen met den tjankol

dieper gemaakt en wederom de grond rechts en links naast

de planten aangehoogd.

De planten, die nu volgens de Delische gewoonte boomen

worden genoemd, staan thans meer gemarkeerd op de opge-

hoogde beddingen, het land is beter gedraineerd en de planten

krijgen voldoende lucht door de gemaakte geulen. Tegelijk

met dit tweede aanhoogen, worden de planten nog eens

goed nagezien, en eventueel zuigers en dubbelplanten tot

enkele teruggebracht. Sommige planten, die door een of andere

oorzaak den vorm van een kurketrekker hebben aangenomen,

worden uitgetrokken en zoo mogelijk door een jong plantje

vervangen. Dit sisippen brengt in den regel, niet veel nut

aan, daar de jonge planten steeds door de groote krachtige

boomen woi'den verdrukt.

Derde maal Wanneer de plant ongeveer 2V2 voet hoog is geworden,

wordt zij voor de derde maal aangehoogd, d.w. z. de geul

wordt wederom uitgediept en de aarde weder opgelegd, zooals

bij de tweede aanhooging beschreven is. Bij deze derde maal

wordt de plant nog eens goed nagezien en worden vooral alle

zuigers verwijderd.

Meermalen wordt ook voor de vierde maal aangehoogd.
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Door den administrateur wordt bepaald, hoeveel en waar

zaadboomen tot het winnen van tabakszaad voor het volgende

oogstjaar zullen blijven staan. Natuurlijk worden hiertoe

de meest gezonde en vooral edele, krachtige, zuivere Deli-

tabaksboomen uitgezocht, d. w. z. zulke boomen, die regel-

matig geplaatste en gevormde, breede en lange bladen zonder

grove ribben hebben. Deze boomen worden door den

administrateur aangewezen en door den assistent, de tandils

en de koelies goed nagezien en verzorgd. Zij worden niet

getopt, maar blijven in hun volle lengte doorgroeien. Als

men merkt, dat er onder de zaadboomen enkele voorkomen, die

ziekelijk worden, of gilah- pehsem enz. beginnen te vormen,

worden deze getopt en zoo spoedig mogelijk geoogst. Om de hoog

opgroeiende boomen te steunen en het omverwaaien te beletten,

wordt naast de zaadboomen een stok vast in den grond

gestoken en de boom daaraan op drie plaatsen vastgebonden.

Sommige planters ontdoen den boom nog van de onderste

bladen, zoodra die groot worden, om deze te oogsten doch

dit is niet raadzaam. De onderste uilspruitsels echter worden

steeds weggebroken, zoodat alles zich in de kruin ontwikkelt,

waar nu weldra de takjes, die de witte en paarse bloemen

dragen, uitschieten. Deze bloemen zetten zich tot groene

bolletjes, die, als ze rijp zijn, donkerbruin en kleverig

worden. Zij worden dan zeer voorzichtig door den koelie

met schaar of mes afgeknipt, waarl)ij zij niet te veel

mogen geschud worden om het uitvallen van het zaad

te voorkomen. Bij dit werk is de koehe van een bankje

voorzien, om den top van den boom te bereiken, ^die
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somtijds tot 10 voet hoogte en hooger opschiet. De

boUetjes worden voorzichtig in een bak of zak gedaan en

bij den assistent aan huis gebracht, waar ze op lakens

uitgespreid in matige zon, of liever nog in warme lucht,

worden gedroogd. Zoodra de knoppen goed droog zijn, wordt

het zaad er uitgedrukt, door ze met de handen samen te

wrijven. De ledige doppen worden weggeworpen. Het ruwe

zaad met lobben en vuil wordt nu voortdurend in droge

warme lucht zonder zon gedroogd, en daarna in de open

lucht in eene kleine rijstwan geschud, waarbij door blazen

het vuil wordt verwijderd. Vervolgens wordt het zaad in

lakens gerold en naar den administrateur vervoerd, die het

door bekwame koelies verder laat behandelen. Het zaad

wordt nu gedroogd en gezuiverd, zooals reeds beschreven is,

en daarbij gezeefd door kleine zeven, die de kleine korrels

doorlaten en het vuil terughouden. Na afloop hiervan komt

het in den rijst- of kafmolen, waar het langzaam in het

reservoir wordt uitgestort, en dan tegenover het windrad

komt, dat het zaad vooruit doet stuiven en uitgooit; daarbij

worden dan onder en voor dien molen de noodige lakens tot het

opvangen uitgespreid. Het zwaarste zaad valt hierbij natuurlijk

vlak bij den molen, en zoo verder naarmate van de zwaarte.

Het zaad wordt dan ook gewoonlijk onderscheiden in zaad

No. I en II, waarvan het eerste natuurlijk het beste is.

Dit zaad wordt gewoonlijk in flesschen of goed gereinigde

petroleumblikken bewaard, die met een doek worden afgesloten.

Herhaaldelijk wordt het gelucht en nagezien, of er zich

geen klonten vormen en of zich geen wormpjes in het zaad
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nestelen. Men kan rekenen, dat voor zeer goed zaad per

flesch circa 100 tabaksboomen noodig zijn. De koelie krijgt

deze tegen $ 8 a $ 9 per 1000 stuks vergoed, terwijl iiet

andere werk in dagloon wordt betaald.

Zooals reeds vroeger gezegd, zullen we snijoogst en pluk-

oogst beide behandelen, niet alleen omdat de beide systemen

tegenwoordig worden toegepast, en omdat het toepassen van

een dezer systemen in hoofdzaak aihangt van de gesteldheid

van den bodem, doch ook omdat het zeer goed kan gebeuren,

dat over een paar jaar het pluksysteem als het meest winst-

gevende algemeen wordt aangenomen. Maar wie waarborgt

den planter den smaak der markt. Zoodra zal niet het bruine,

soepele en rekbare tabaksblad weer in den smaak komen of

de planter moet weer tot het oude of snijsysteem terugkeeren,

want ontegenzeggelijk heeft 't plukblad, hoewel meest lichter

van kleur iets dors, stugs en droogs.

Om te beginnen met het toppen bij snijsysteem, zoo wordt

door den administrateur met den assistent voor elke

afdeeling, ja soms voor enkele velden bepaald, op welke

hoogte er zal worden getopt. Het is ondoenlijk hiervoor

vaste regels aan te geven ; dit moet geheel aan het

oordeel van den Europeaan overgelaten worden. Hij

moet kunnen zien, hoeveel gezonde bladen aan een boom

kunnen blijven, zoo dat zelfs de topbladen behoorlijk ont-

wikkelen en rijp gesneden kunnen worden en toch niet veel

verhes van onderbladen te hebben. In den aanvang worden

dan ook dikwijls de eerste boomen in alle velden door den
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assistent zelf getopt, als voorbeeld voor tanrlils en koelies.

Het te laag toppen is niet goed, daar men anders allicht

grove en dikke bladen verkrijgt, terwijl een sterke boom

door het laag toppen te vroeg in zijne ontwikkeling

wordt gestuit en de groeikracht zich dan te sterk in de

overgebleven bladen gaat ontwikkelen. Dit toppen bestaat

eigenlijk in het knotten van den boom. Om namelijk den

boom niet hooger te doen opschieten en de bladen tot de

grootste ontwikkeling te brengen, wordt de kruin uit den boom

gebroken. Gewoonlijk wordt op zoodanige hoogte getopt

dat er 16 tot 20 bladeren aan den boom blijven; bij zeer

krachtige boomen laat men bij uitzondering wel 24 bladen

tot rijpheid komen, terwijl bij zwakke boomen somtijds wel

op 12 bladeren en minder wordt getopt. Het toppen zeil

bestaat in het verwijderen van den bloemknop, die zich

aan den top van den boom heeft gevormd, hetgeen geschiedt

door uitbreken met duim en voorsten vinger, zoodra de

knoppen van de tabaksbloem duidelijk afzonderlijk te zien

zijn. Meestal worden er eenige kleine bladen mede wegge-

broken, zoodat bij goed toppen het bovenste blad gewoonlijk

de grootte van eene manshand blijft houden. Wordt er te

vroeg getopt, dan weet men later niet zeker wat er is afge-

nomen en vervalt men hcht in het nadeel van na te moeten

toppen, terwijl men, als het te laat gebeurt, kans loopt den

boom ernstig te beschadigen, daar hij bij regen aan het

afgebroken gedeelte begint te rotten.

Men kan licht nagaan dat, nu de kruin van den boom

verwijderd is, de groeikracht van den boom zich in de bladen



172

gaat ontwikkelen, terwijl door die storing zuigers en uitloopers

zich in groote mate vertoonen, vooral bij den kop en bij de

onderste bladeren; dit noodzaakt den koelie eiken morgen

bij het rupsen en wormen zoeken, den boom goed na te

zien en van zuigers te zuiveren.

In dezen tijd is er veel onderhoud aan de boomen en kost

het veel moeite, om de zuigers steeds op tijd te verwijderen

dikwijls zal de assistent hiertoe voor rekening van den koelie

de noodige helpers moeten aanstellen, want planten, aan-

hoogen, toppen, wonnen zoeken, bladen keeren enz., moet

nu alles te gelijk worden gedaan.

Hierbij zal het ook in hoofdzaak van den boom moeten afhan-

gen en moet in aanmerking worden genomen hoeveel bladen

de boom kan verdragen, met de zekerheid dat zelfs topbladen

tot volle ontwikkeling kunnen komen. Aangezien men het

topblad evenwel meer tijd geven kan om zich te ontwikkelen,

dan bij het snijsysteem het geval is, laat men allicht een

paar bladen meer aan den boom staan.

Wat toch is het geval bij het snijsysteem? Topt men

daarbij de boomen te hoog, zoo hebben die topbladen des

te langer tijd noodig om rijp te worden; men ziet dan de

onderbladen, die vroeger rijp zijn, alvallen, terwijl bij pluk-

systeem die rijpe onderbladen bijtijds afgenomen of geplukt

worden, en er dus geen blad verloren behoeft te gaan.

Daar bij den tabaksboom, hoe meer deze volwassen

wordt, de sappen en nicotine meer naar den top trekken, zoo

zullen in den regel de topbladen zwaarder en donkerder zijn
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dan de midden- en voetbladen, welke laatste het fijnst en

het lichtst van kleur zijn.

Om ook die topbladen nu te veredelen, laat men den zuiger

of toenas, die uit den top der plant komt (altijd nadat de

boom reeds getopt is) niet verwijderen, doch stil groeien,

waarvan 't gevolg is, dat de overtollige sappen en nicotine

naar den top trekken, en zich in dien zuiger verzamelen,

terwijl de topbladen voldoende voedsel krijgen om zich te

ontwikkelen, doch minder zwaar en donker worden, vaak

zelfs gelijk worden aan het middenblad.

De overige toenassen of zuigers, onder of midden aan den

boom, moeten steeds met zorg verwijderd worden. Bij het

pluksysteem zijn ook op groote schaal proeven genomen,

door den boom in het geheel niet te toppen, dus de bloem

in zaad te laten schieten, doch men is daarvan terug-

gekomen, en wel omdat de bladen, voor den oogst geschikt,

te weinig zon en lucht kregen, en ook de bloem te veel

krachten aan den boom ontnam. Mochten daarbij al de

onderste 6 of 8 bladen mooi zijn, zoo worden de hoogere

bladen daardoor inferieur.

Bladen keeren. Wanneer de topbladen zich beginnen te ontwikkelen, bij den

eenen aanplant meer vertikaal en bij den anderen meer horizon-

taal uitgroeiende, vindt men bij de bovenste bladen soms eene

neiging zich om te draaien ; soms worden deze bij veel wind

daartoe gedwongen, zoodat meermalen na eene bui regen en

wind, al de bovenbladen van de volwassen boomen omgekeerd

hggen en wel zoodanig, dat het ondervhes van het blad gedeeltelijk
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boven komt te liggen ; dit is van verre reeds zichtbaar door den

witten gloed, die over de velden ligt, doordat het ondervUes

van het blad veel lichter van kleur is dan 't bovenvUes.

Dit omgekeerd liggen der bladen is zeer schadelijk, daar het

teedere ondervlies niet bestand is tegen de heete zonnestralen,

evenmin als tegen het lang blijven staan van het water in

de bobbels van 't blad ; dit geeft niet alleen roestvlekken

in de tabak, doch hierdoor wordt ook bij lang omgevouwen

hggen der bladen, het bovenvhes van 't blad bont, wat

alleen zichtbaar is, wanneer 't blad gedroogd is. En met de

klem'en van 't bovenvlies hebben we bij de sorteering der

tabak alleen rekening te houden.

Het is daarom zaak, dat zoo er bladen omgevouwen liggen

na een bui, de koehe zoo spoedig mogelijk deze weder naar

behooren omkeert. In ieder geval zal de koeUe 's morgens,

wanneer hij zijn tabak naziet, de bladen welke omgevouwen

zijn, onmiddelijk moeten terugbrengen in hunne natuurlijke

houding.

Er moet nog op gewezen worden, dat de regens meestal

door zwaren wind worden voorafgegaan en die winden dikwijls

oorzaak zijn, dat vele boomen half omwaaien of scheef gaan

staan; de koelie moet den volgenden morgen er vroeg bij

zijn, om ze weder op te richten en met aarde te steunen.

Heeft het geregend en zal er den daaropvolgenden namiddag

tabak gesneden worden, dan is het van groot belang, dat

de te snijden boomen zoo spoedig mogelijk drogen, waartoe

zij des morgens bij het keeren der bladen met de hand zacht

worden geschud, ten einde het water van de bladen en vooral
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uit de oksels tusschen blad en steel, zooveel mogelijk te

verwijderen, zonder echter den boom te beschadigen of de

bladen te breken.

Rijp worden De boom begint nu rijp te worden, d. w. z. de bovenste

Snij-systeera.
^'l^^^^^i ^'^^ volle ontwikkeling gekomen, beginnen geel te

worden met kleine bruine bobbels; het blad wordt meer

gezwollen en brozer, terwijl de randjes, eenigszins donkerbruin

gekleurd, naar binnen beginnen om te krullen. Gewoonlijk

kan men rekenen dat de tabak + 60 (voor laag gelegen

ondernemingen), tot + 90 dagen (voor hoog gelegen

ondernemingen), na het uitplanten voldoende rijp zal zijn om

te worden gesneden.

Yooral wanneer de tabaksboomen eenigen tijd getopt

hebben gestaan en er dan tegen den avond plotsehng een

zware regen valt, prijken des morgens, alvorens de zon de

droppels deed verdwijnen, de rijpe boomen in volle glorie

met de groote, bijna 2 voet lange topbladen. Dikwijls kan

men dan de koehes en assistenten niet meer zien, wanneer

zij in de geulen tusschen de rijen van de 5 voet hooge rijpe

boomen staan.

Als het toppen op den rechten tijd geschiedt, is de boom

gewoonlijk + 20 dagen (of iets langer) na het toppen rijp

genoeg om gesneden te worden.

Draagtoestel. Voordat de koelies overgaan tot het snijden of kappen.

Snij-systeem.
ontvangen zij van den administrateur een draagtoestel tot

het transporteeren der gesneden tabak uit de velden naar



176

de droogschuren. Dit draagtoestel, gewoonlijk „pikoelan"

genoemd, bestaat uit twee stevige gaflfels a, (zie de teekening)

Tabaks pikoelan.
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van geschild boschhout, van welke de beide uitloopende

stammen bij het begin van den gaffel, ter hoogte van circa

4 voet boven den grond, verbonden zijn door eene horizon-

tale nibongiat ö, welke dient als draaglat voor den schouder.

Het bovenste gedeelte tusschen de twee openstaande gaffels,

die elk ongeveer SYg voet lang zijn, wordt door dunne

gespleten bamboeslatten verbonden en het geheel, tot bak

gevormd, van binnen met tabaksmatten goed bekleed en

vastgenaaid. Vooral worden alle uitstekende punten zorg\uldig

bekleed en onschadelijk gemaakt. In dezen bak, loodrecht

op den schouder van den koehe gedragen, met de beide

boomen der gaffels als voetstuk en tegenwicht, kunnen 50

niet te groote tabaksboomen weggedragen worden.

Verder is de koelie nog voorzien van een stevigen stok c,

circa 4 voet lang, ook in een kleine vork uitloopende, welke

dient om den alleenstaanden pikoelan te steunen, daar deze

anders zou omvaUen. Ook gebruikt de koehe dezen stok tot

steun om met zijn zwaren last over de plantrijen in het

veld te komen. Als er voldoende tabaksboomen in de pikoe-

lan zijn gelegd, worden die boomen met een mat gedekt

voor de zonnestralen.

Voor het snijden der tabaksboomen gebruiken de Chineezen

hun gewoon goed gescherpt hakmes, van ongeveer denzelfden

vorm als het mes, dat onze slagers bij het maken van gehakt

bezigen; somtijds ook gebruiken zij den vroeger beschreven

krommen parang.

Nog ontvangt de koehe van den administrateur een paar

matten, groot circa 6 bij 8 voet, om daarop de gesneden

12
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tabak te leggen in de droogschuur, of wel om die onder de

opgehangen tabak te leggen. De pikoelan wordt den koelie

berekend tegen plus minus $ 0.50, terwijl de matten door

de onderneming verstrekt worden.

Op sommige ondernemingen worden de pikoelan s door

den veldkoelie zelf gemaakt, maar dat is niet aan te

bevelen, daar ze dan meest slordig en niet altijd volgens

model zijn.

Beter is het daarom, deze bij 't etablissement door Javanen

of Javaansche vrouwen te laten maken onder direct

toezicht.

Hoewel met den bovenbeschreven tabakspikoelan, wanneer

deze goed gemaakt is, met eenigszins platten bodem even-

goed plukbladen als boomen naar de droogschuur kunnen

worden gebracht, zoo heeft deze toch het nadeel, dat hij

niet tusschen de rijen tabak kan worden gebracht zonder

de bladen te beschadigen en dus aan den weg of een

der weggetjes moet blijven staan, om er pakje voor pakje

geplukte bladen naar toe te brengen; dit zou zeer tijd-

roovend zijn.

Bij het snij systeem, waar men evenals bij 't pluksysteem

van af een der wegen is begonnen te planten, zal ook de

eerstgeplante tabak het eerst rijp worden en de boomen

nagenoeg regelmatig afgesneden kunnen worden op een enkelen

achterblijver na, zoodat de koelie steeds met zijn pikoelan

tot vlak bij de te snijden tabak in het open veld kan loopen,

terwijl bij 't plukken der bladen, waarbij men met de onderste
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bladen begint, om eenige dagen later middenblad en nog

later topblad te plukken, de boomen blijven staan.

Buitendien zou bij 't gebruik van den pikoelan de koelie

allicht misbruik maken van den grooten bak, door dezen te

vol te laden met bladen, wat zeer schadelijk zou zijn door

druk en broeiing.

Ten einde het plukken der bladen zoo weinig mogelijk tijd-

roovend te maken en te zorgen, dat de tabak te veld niet door

manden of pikoelans wordt beschadigd en tevens om het te hoog

opladen van bladen in het transportmiddel te voorkomen, heeft

men een ander middel gevonden, door den koelie twee kleine

vierkante bakken te geven van bamboe en nibong latjes met

matten overtrokken. Deze bakken lang ca. ± 3 voet, breed ca.

± 2 voet, hoog 5 a 6 inch, kunnen tusschen de rijen gebracht

worden, zonder de tabak aan de boomen te beschadigen;

wanneer er een voldoend aantal bladen in is gelegd worden,

deze bakken, boven 't hoofd gedragen, aan den weg gebracht,

vanwaar ze met een juk (aan die manden zijn stroppen gemaakt)

naar de droogschuren worden getransporteerd, (zie de teekening)

nadat eerst de bladen met matjes zijn gedekt.

Ook wordt wel één zulk een bak gebruikt en op

vorken geplaatst als de bak bij het snijs^'Steem, dit is

echter minder verkieselijk.

Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat men bij het

planten der rijen vertikaal op den weg het voordeel heeft,

dat de koelie met zijn geplukte bladen gemakkelijker op

de wegen komt, dan wanneer parallel met den weg is

geplant.



180

Pikoelan voor plukbladen

Touw tot

ophangen

der tabak.

Van het vroeger reeds genoemde touw tot het ophangen

der tahak (koeht kajoe = een soort boomschors) wordt den

koehe meestal circa 10 katti (1 katti = 1.25 A.li;), tegen den

prijs van plus minus 10 dollarcenten per katti, op rekening

gegeven. Hiervan maakt hij lussen van ongeveer 6^^ lang,

om den tabaksboom bij het dikke uiteinde aan een stok op

te hangen. Ook worden die lussen gereed in den handel

gebracht en in dit geval den koehe tot den kostenden prijs

op rekening geschreven.

der
Eer het snijden begint wordt de droogschuur, die het eerst

gebruikt zal worden, door den tand il met de betrokken koelies
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nog eens goed schoongemaakt, terwijl er om heen al het

kleine bosch gekapt en de lalang gesneden en de grond

omgetjankold is.

Reeds vroeger heeft de assistent gezorgd, dat elke schuur

een zoogenaamd schuurweggetje heeft, dat van het eerste mid-

denweggetje of van den achterweg, op de deur van de schuur

aanloopt. Langs dit weggetje kunnen dan de koehes hun tabak

zonder tijdverlies en zonder andere tabak te beschadigen,

direct naar de schuur brengen. Het aanleggen dezer schuur-

weggetjes, geschiedt geheel op dezelfde wijze als voor het

weggetje van de kongsie naar het achterweggetje beschreven is.

Bij elke schuur is een koehe als wacht ingedeeld, die in

de schuur komt te wonen, en aan het achtereinde er van,

zijn slaaptafel met klamboe heeft opgeslagen. In den regel

wordt voor deze betrekking — djaga bangsal genaamd —

een Chineesche koehe uitgekozen, die hoewel niet voor veld-

arbeid geschikt toch vertrouwbaar moet zijn; somtijds neemt

men bij gebrek aan voldoende Chineezen een Javaan.

Meestal wordt elke koelie door den assistent van een klein

boekje voorzien, waarop zijn naam, nummer en de naam van

den tandil zijn ingevuld. Daarin wordt, met den datum,

door den assistent met potlood aangeteekend hoeveel boomen,

van welke soort, en tegen welken prijs worden ingedragen.

Op andere ondernemingen ontvangen de koelies zulk een

boekje niet, maar zijn zij tegenwoordig bij het ontvangen

der tabak door den assistent, die de prijzen in zijn boekje

noteert, terwijl de tandil mede zijne eigene aanteekeningen
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daaromtrent in het Chineesch houdt, en het cijfer der

hoornen en de waarde daarvan, den koelie in het Chineesch

mededeelt.

Deze manier is echter niet aan te raden, daar zij licht

aanleiding geeft tot onaangename verwarring en moeielijk-

heden bij afrekenen met de koehes, wanneer hun rekening

op 't eind van het seizoen is opgemaakt. Bij voorbeeld:

ingeval de tand il verkeerd opteekent en niet genoeg Maleisch

verstaat, brengt hij het opgegevene verkeerd aan den koelie

over, terwijl de assistent geen voldoend Chineesch kent, om

den tandil te controleeren.

De assistent heeft zijn taxeerboekjes, die hiervoor zijn

ingericht en waarin de verschillende schuren met de namen

der tandils en der daarbij behoorende koelies met hunne

nummers voorkomen. Ieder man krijgt schuursgewijze een

foho, en in de daartoe bestemde kolommen wordt ingevuld,

hoeveel boomen van $ 8 tot $ 1 door hem werden ingebracht.

Bovendien heeft de assistent thuis de net-tabaksontvang-

of taxeerboekjes, waarin al zijne koelies, schuursgewijze

naar de nummers gerangschikt, voorkomen. lederen avond

schrijft hij uit zijne taxeerboekjes hierin alle door hem dien

dag ontvangen tabak en noteejt hij het totaal der gesneden

boomen en de waarden.

Te allen tijde is uit die boekjes en boeken dus te zien,

hoeveel boomen er in de schuur hangen voor 't geval van

brand, en als controle voor de assistenten.

De schuurwachter is belast met het schoonhouden der

schuur en het op tijd open en dicht doen der vensters, terwijl



183

hij bovendien te zorgen lieeft voor vuur en lampjes, en waken

moet tegen brandgevaar.

De administrateur zorgt vóór den snij tijd, dat er een voldoend

aantal anak-kajoes (droogstokken) in iedere schuur aanwezig

is, bij snij systeem ± 7000 en bij pluksysteem minstens het

dubbele aantal. Deze stokken worden vooraf op maat afgekapt

(7 voet), zoodat de punten glad zijn en er geen haken over-

blijven aan den stok, en van knoesten gezuiverd; daarna worden

zij in de lengtezijde aan den kant der schuur netjes opgestapeld.

De rijpe tabaksboomen worden, wanneer er geen water meer

op de bladen zichtbaar is en zij dus uitwendig droog zijn, op

warme dagen gesneden. Wanneer er niet te veel rijpe tabak

is, geschiedt dit gewoonlijk des namiddags ten 1 ure. Als

er echter veel te snijden is, gaan de koelies reeds vóór elf

uur naar huis. Nadat zij spoedig gegeten hebben, beginnen zij

aan het snijden om 12 uur of vroeger, op een hoornsignaal van

den assistent. Evenzoo wordt het sein van ophouden met

snijden gegeven, als het dreigt of begint te regenen, aan-

gezien vochtige of natte tabak in de droogschuur spoedig

begint te rotten.

Bij het snijden van den tabaksboom wordt deze, in het

midden bij den stam, met de linkerhand aangevat, eenigszins

op zijde gedrukt, zoodat het benedenste gedeelte zichtbaar

wordt, en dan wordt bij den grond de stam in één slag

doorgekapt, waarna de boom voorzichtig op den grond wordt

nedergelegd, dusdanig, dat de bladen omhoog langs den stam

komen te liggen, en zij bij het nederleggen niet kunnen breken.
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Wanneer de koelie op deze wijze ongeveer 25 boomen lieeft

gesneden en deze boomen eenigszins zijn bestorven, worden zij

voorzichtig in het draagtoestel gelegd, hetwelk op een geschikt

punt op het middenweggetje of in het veld, tegen een boom of

tegen den gevorkten stok geleund staat. De planten mogen

niet te lang in de zon blijven hggen.

De koelie neemt nu den pikoelan met gesneden tabak,

waarin, wanneer de boomen klein zijn, 50 en meer boomen

kunnen liggen, op den schouder en brengt dezen naar de

droogschuur, waar hij zijn last tegen een der stijlen in de

gang neerzet.

Van te voren heeft hij zijne groote matten uitgespreid op de

plaats, waar hij zijn tabak zal ophangen, en zijn al de door

hem geplaatste tabaksstokken voorzien van de noodige tabaks-

touwtjes, 10 per stok, waarin de door hem gesneden boomen,

met de kruin naar beneden worden opgehangen. Liefst

worden er niet meer dan 15 dezer stokken opgehangen aan

den ondersten kilas, tusschon twee stijlen.

De tabak wordt nu voorzichtig op de matten gelegd, terwijl

de koelie zich weder naar buiten spoedt, om de overige rijpe

boomen te snijden en binnen te brengen, welk aantal afhangt

van het kleiner of grooter aantal rijpe boomen te velde. Som-

tijds echter, vooral als er door regen eenige dagen niet werd

gesneden en er dus veel rijpe boomen te velde staan, ver-

schaft de assistent de noodige helpers, voor rekening der

veldkoelies.

Tegen 5 uur, als het eenigszins vochtig begint te worden,

laat de assistent in den regel het hoornsignaal „ophouden
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met snijden" geven. De koelies brengen hnn laatst gesneden

tabak weg, waarna al de op dien dag gesneden tabak in ver-

schillende soorten wordt verdeeld en opgehangen. De mooiste,

gezonde boomen worden bij elkaar gehangen als No. 1, de

kleinere als No. 2, zeer kleine, ziekelijke en stukblad boomen

ook afzonderlijk, eveneens zoogenaamde gilas of pehsem, en

bastaardboomen.

Om de gesneden tabak een zoo goed mogelijk aanzien te

geven, zijn de Chineesche koehes er steeds op uit, om de

tabak aan de stokken zoo dicht mogelijk bij elkander te

schuiven en de grootste boomen aan het einde der stokken

te hangen, zoodat het geheel er als eenzelfde soort van

groote boomen uitziet. Ook hangen zij meermalen 8 of 9

boomen aan den stok in de hoop, dat de assistent bij 't vele

werk en door de drukte in die dagen ze voor 10 zal rekenen.

Als de boomen ahe behoorlijk zijn opgehangen, wordt de

grond onder de boomen door den koehe schoongemaakt, het

vuil en de afgevallen bladen, voor zoover die Inladen niet

meer bruikbaar zijn, buiten de schuur geworpen en de grond

onder de opgehangen tabak met matten toegedekt, voor 't

uitslaan van vocht uit den grond, aangezien de volwassen

tabaksboomen laag bij den grond blijven hangen tot den

volgenden morgen, om, wanneer ze dan door den assistent

zijn getaxeerd of ontvangen, boven in de schuur of wel op

hoogere kilassen te worden gehangen. Den volgenden morgen

ziet de koelie zijn tabak nog eens na en hangt dan zijn

naamplaatje met zijn boekje duidelijk zichtbaar daarbij op.

Bij het snijden der boomen zullen, wanneer de topbladen
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nog niet voldoende rijp zijn, de onderste bladen overrijp

zijn, meermalen afvallen of verdrogen en dus verloren gaan,

Vi^aarom het raadzaam is die onderste bladen bijtijds te

plukken en als plukblad te behandelen; dit zal zich bepalen

tot 2 of 3 bladen per boom bij behoorlijk toppen. Evenvs^el

maken twee bladen per boom + 16 millioen bladen uit

voor een onderneming van 400 velden of + 300.000 bundels

van 50 bladen, en v^anneer men 4 bundels per Ys K G.

rekent, dus + 80.000 Ys K.G., zeker geen kleinigheid.

Mooi rijp-oogsten kan daarom alleen bij het pluksysteem,

omdat men dan ieder blad op zijn behoorlijke rijpte afplukt,

terwijl bij het snijden der boomen wanneer de topbladen

rijp zijn, de onderbladen reeds overrijp zijn en daardoor

geleden hebben.

Als er niet te veel drukte bij het werk is, gaat de assistent

gewoonlijk des morgens vroeg, tegen dat het warm begint

te worden, met den tandil de gesneden tabak ontvangen.

In het begin laat men, voor de goede controle, alle koehes

van een tandil hunne tabak in één of somtijds twee schuren

brengen. Later als het werk in vollen gang is, wordt het

drukker en moet de assistent, om plaats in de schuur te

maken, dikwijls reeds om 6 uur beginnen, terwijl hij soms

niet voor 12 uur des namiddags te huis komt. De assistent

ontvangt, taxeert en noteert nu in de boekjes der koelies

en in zijn eigen taxeerboekje. Hij telt het aantal opgegeven

boomen na, en taxeert volgens zijn oordeel de mooie groote

boomen niet $ 8 of $ 7, de 2^ soort met $ 6 of $ 5 en de
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kleinere en stukblad-boomen $ 4 of $ 2. Bij deze taxatie

hangt het er natuurlijk veel van af, hoe de koelie zijn tabak

heeft behandeld, namelijk of hij gezorgxl heeft voor rijp snijden

en behoorlijk ophangen en verdeelen van de tabak.

Een goed tandil behoort den assistent zijner afdeehng reeds

van te voren te waarschuwen, dat er door slecht ophangen

getracht is een hooge taxatie te verkrijgen; dit gebeurt

dikwijls, daar de Chineezen zeer op hun voordeel bedacht

zijn. De tandil is gewoonlijk meer op de hand zijner koelies

dan van zijn heer, daar hij 7 pet. van de taxatiewaarde der

gesneden tabak verdient ; het is dus zaak voor den assistent

vlug en gedecideerd te oordeelen. Bij het ontvangen der tabak

heeft de schuurwachter de noodige kleppen opengezet, ten

einde gedurende het werk het noodige licht in de schuur

toe te laten, welke kleppen later weer worden gesloten, of

opengehouden, al naarmate de tabak in de schuur lucht

noodig heeft of niet.

Worden de boomen volwassen, dan ziet men weldra, dat

de voetbladen gele punten krijgen, wat een teeken is, dat

deze rijp zijn. Deze rijp geworden bladen nu, worden door

de veldkoelies ingezameld om in de droogschuren te worden

opgehangen op de wijze als omschreven bij den bouw der

droogschuren voor het pluksysteem. Is het oogsten der

bladen goed in gang dan worden de veldkoehes geholpen

door kongsiekangs, Javanen of Javaansche vrouwen, omdat

het een zeer tijdroovende arbeid is en de bladen voorzichtig

behandeld moeten worden.
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Bij het inzamelen dezer bladen moet de koelie zorg-

dragen, den boom of de daarboven staande bladen niet te

beschadigen. Zijn de boomen uitwendig droog, wat door

den assistent moet worden nagezien, dan vangt men met

het inzamelen bij droog weer aan.

De koelie vat het blad daartoe bij den voet dicht bij den

stam tusschen duim en vinger en plukt het zoodanig af,

dat hij geen vezels of schors van den boom mede aftrekt,

omdat dit een wond veroorzaakt, welke den boom, en de

bladen, die er nog aan blijven zitten, zou kunnen schaden.

De koelie draagt deze bladen bij partijen naar de schuur, die

daarvoor door den assistent aangewezen wordt. In die schuur

worden zij zooveel mogelijk los naast elkaar gelegd op matten,

en hier moet de assistent zorg dragen, dat de koehe ze niet

op hoopjes legt, omdat deze bladen dan, wanneer ze eenigen

tijd zoo blijven liggen, sterk zouden gaan broeien en zweeten,

waardoor de kwaüteit der tabak vermindert.

Het is daarom zaak die geplukte bladen zoo spoedig mogelijk

aan te rijgen, waartoe de noodige hulp in den drukken tijd

moet worden verstrekt. Terwijl de veldkoelie bladen plukt

en aandraagt, zijn kongsiekangs, Javanen of vrouwen in de

schuur klaar om die bladen aan te rijgen. Meermalen heeft

ook de koelie hulp noodig bij 't plukken, het is niet

raadzaam dit later te doen dan ongeveer 5 uur s' namiddags,

terwijl het aanrijgen der bladen tot laat in den avond kan

plaats vinden. Bij geregeld werken en voldoende werkkrachten

kan men echter zorgen, dat om 6 uur bij zonsondergang alle

geplukte bladen zijn opgehangen.





^^^p

r
^ 2

t -J 2

^

AANPLANT.
I NAAAKT.

^^

CO



189

Voor plukken aanrijgen en ophangen der bladen wordt

$ 1.- betaald per 7000 bladen.

Bij het plukken der bladen is de koehe geneigd, om van

een beperkt aantal boomen een groot aantal bladen te plukken,

om tijd te winnen, bijv. hij zal hever 4 bladen per boom

van 500 boomen afnemen dan 2 bladen van 1000 boomen.

Tegen deze willekeurige handelwijze der koehes moet gewaakt

worden niet alleen, maar ook dient men zich te ver-

zekeren, dat bladen van ééne rijpte worden geplukt door de

volgende maatregelen te nemen.

Wanneer de tabak regelmatig over een geheele afdeehng

geplant is, zal zij ook regelmatig rijp worden. Zoodra de oude

bladen van den eersten aanplant beginnen goed rijp te worden,

waarvan de assistent zich overtuigt, zet deze met behulp van

den tandil bakens uit, (zoo deze er nog niet staan A^an den

aanplant), en geeft order van den weg tot de bakens b b b

(zie de nevensgaande teekening S) van alle boomen 2 of 3

bladen te plukken of de bladen onder bijv. de lijn b k.

Een paar dagen later kunnen 2 of 3 bladen van vak & c en

2 of 3 van vak a & of wat onder lijn c-l valt worden geplukt.

Nog een paar dagen later de onderbladen van vak c d plus

een paar van vak b-c en a-b of wat onder de lijn d m ligt.

Daarna wat onder lijn e-n hgt enz. tot de voorste vakken

kaal geplukt zijn. Verder kan zoo doorgegaan worden tot

achteraan, waar het laatst is geplant. Natuurlijk kan zulks

niet zoo regelmatig geschieden als op de teekening is aan-

gegeven, doch het is de bedoeling een systeem van regelmatig

werken te laten zien; de assistent moet zeggen, tot hoever



190

en hoeveel bladen geplukt moeten worden per boom en

per vak.

Het ontvangen

der

plukbladen.

Van de plukbladen voorden er 50 aan één koelit-kajoe of

gespleten bamboe geregen en aan één anak-kajoe opgehangen.

Er hangen dus aan 20 anak-kajoes tusschen twee tiangs

± 1000 bladen. Wanneer nu de assistent 's morgens in de

schuur komt, is het voor hem gemakkelijk tellen en nazien.

Hij noteert nu in zijn boekje den naam of het nummer van

lederen koelie, die bladen heeft aangeregen en het aantal,

om zoo het arbeidsloon op den betaaldag te verrekenen. De

assistent gaat tevens na of de bladen naar behooren zijn

aangeregen, en op regelmatigen afstand van elkaar, en of

er niet onrijp is geplukt. Is zulks niet behoorlijk geschied,

dan wordt den koelie een gedeelte van zijn loon gekort.

Wanneer alles genoteerd is, worden de bladen aan de

anak-kajoes boven in de schuur gehangen.

Ontvangen der

boomen bij

pluk-systeem.

Bij het pluksysteem komen wel bladen en geen boomen

in de schuur, en valt er dus niet te taxeeren zooals bij

het snijsysteem. In den regel wordt bij het pluksysteem

den koehe $ 7.— voor 1000 gezonde boomen gegaran-

deerd, op het veld te ontvangen, of beter gezegd, de

overgebleven kaal geplukte stammen worden geteld, want hoe-

wel alle velden even groot zijn uitgegeven, verschiUen zij toch,

aangezien op het eene veld een riviertje, op het andere

eene helhng en op het derde een schuur of gebouw de

ruimte vermindert.
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Zoodra nu de eerste rijen zijn kaal geplukt bijv. ook a &,

is het 't beste de stammen af te kappen tot een voet boven

den grond om het uitloopen van de vele zuigers te voorkomen,

wat den grond noodeloos uitput. Zoo doorgaande worden de

stammen afgekapt tot den 50 depas-weg, en neemt de assistent

dat gedeelte van lederen koelie op of hever hij telt de boom-

stronken, die nog uitsteken op dat gedeelte ; dit gaat gemak-

kelijk door de rijen te tellen en in aanmerking te nemen,

hoeveel boomen op een rij staan, waarop hij 't aantal noteert

om er den koelie voor te crediteeren.

Het beste is nu de overgebleven stukken stronk geheel

uit den grond te doen rukken met wortel en al, zoodat 't

uitloopen van zuigers geheel voorkomen wordt.

Op die wijze heeft de assistent 3 of -1 maal de boomen

van den koeUe in 't veld te ontvangen, en roeit men zoo

stuksgewijze de kaal geplukte stammen uit, welker stronken

en wortels door de paddiplanters, die al spoedig komen, om

op de gesneden velden paddi (rijst) te planten, uit de velden

worden verwijderd.



HOOFDSTUK XEII.

DE TABAK IN DE DROOGSCHUUR. - OPHANGEN VAN
DE TABAK. - VULLEN DER SCHUUR. - OPENEN

EN SLUITEN DER KLEPPEN. - VUUR IN DE

DROOGSCHUUR. - OOGSTEN VAN DEN TWEEDEN
SNIT. - VERKOOP VAN LOSSE VELDEN. -

BOSSEN DER TABAK. - BUNDELEN. - BETALING.

- VERVOER NAAR DE FERMENTEERSCHUUR.

Ophangen van Meestal geschiedt het ophangen der tabak per schuur door

^ ^ ^ ' twee of vier vaste koelies — officieel tabak-ophangers

genoemd — die van de koehes, welke in de schuur gesneden

hebben, meestal $ 1 per 10 000 stuks gesneden boomen

op rekening ontA^angen.

Dit verhangen der tabak is voor de onderneming van

veel gewicht, daar door ruwe behandehng veel bladen kunnen

worden gebroken en vernield. Het geschiedt dan ook zoo

mogelijk onder toezicht van een tandil, want de koelies

hebben nu niet veel zorg meer voor het product, dat hun

niet meer aangaat, daar zij het nu aan de onderneming

verkocht hebben. De tabaksstokken met gesneden tabak

worden van de benedenste kilassen afgenomen en naar een

of meer hoogere kilassen gebracht, om daar definitief te

worden opgehangen.
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Gewoonlijk wordt de schuur kamersgewijze, van achteren

naar voren, of van het midden naar de beide uiteinden

gevuld, waarbij steeds gezorgd wordt, dat de op denzelfden

datum gesneden tabak in dezelfde kamers komt te hangen,

opdat geen versche groene tabak onder halfdroge uitwasemt.

De kleine tabak wordt op de onderste of wel op de tweede

kilas gehangen, omdat deze dan verder van den grond hangt

dan wanneer de lange boomen er hingen en deze dus meer

vocht zouden opnemen. Ook droogt de tabak mooier in den

top der schuur dan beneden, waaraan de groote tabak ook

meer behoefte heeft. De groote tabak wordt dus naar

boven gebracht door twee koehes, die op de kilassen staan,

zich met de handen aan een der stijlen vasthouden en

met de teenen de stokken met tabak horizontaal naar een

hooger gelegen kilas brengen. Om het beschadigen langs de

kilassen te voorkomen, worden de tabaksboomen aan den

stok eenigszins naar binnen en later, als zij definitief

hangen, weder uit elkander geschoven.

De kleinere tabak komt dus onder de groote te hangen,

terwijl de gebroken en mindere tabak aan de buitenzijde

bij de kleppen wordt gehangen. Bij nieuwe schuren wordt

wegens het uitslaan van den grond, in het begin geen tabak

gehangen aan den ondersten kilas, noch bij de kleppen aan

de voor- en achterzijde der schuur, waar zij minder goed

zou drogen. De tabaksstokken blijven van de middelste stijl

gewoonlijk 1 a IV2 voet (rechts en links) verwijderd, waar-

door eene ruimte ontstaat, die als ventilator dienst doet en

de lengte-as der schuur volgt; daarop correspondeeren de

13
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kleppen in den voor- en achterwand der schuur, die hcht

en lucht aanvoeren.

Op deze wijze wordt de eene schuur na de andere, of wel

worden alle tegelijk gevuld. Terwijl in het begin in de nieuwe

schuren gewoonlijk 50,000 hoornen gehangen worden, kunnen

er zoo noodig met overleg 60 a 65000 hoornen in hangen. Bij

plukblad oogst kunnen + 750000 bladen in een schuur hangen.

De assistent kan nu door zijne boekjes nauwkeurig bere-

kenen, hoeveel hoornen er in de gevulde schuur hangen en

houdt daarvan de noodige aanteekening. Hij regelt verder

het openen en sluiten der kleppen (tinkaps) van de droog-

schuren. Vooral moet hij er op letten, dat de kleppen

niet 's morgens te vroeg en 's avonds te laat openstaan,

wegens den zwaren dauw en de vochtige dampen, die dan

opstijgen. Tegenvroordig, nu de lichte tabakskleuren zoo

gewild zijn, moeten bij warm en helder weder de deuren

en kleppen zooveel mogelijk opengezet worden, tot aanvoer

van licht en lucht. Door den assistent is gezorgd, dat de

noodige stokken met gevorkte punten in voorraad zijn om

de onderkleppen of tinkaps op een zekere maat, meer of

minder open te zetten, waarbij echter steeds gezorgd moet

worden, dat er geen zon op de tabak valt. Bij groene, pas

gesneden tabak worden de kleppen slechts een weinig open-

gezet, om het te snel opdrogen te voorkomen. Bij sterken

wind worden alle kleppen en deuren gesloten.

Zooals reeds gezegd is, is het zaak goede schuurwachters

aan te stellen
; tandils en koeües hebben echter gewoonlijk
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niet veel belang bij de droogschuren, zoodat de assistent zich

herhaaldelijk moet overtuigen, of zijne orders hieromtrent

behoorlijk en stipt worden nagekomen ; hij moet zich dikwijls

nog des avonds laat persoonlijk overtuigen, of al de schuren

voldoende gesloten, en de wachters present zijn.

In den regentijd en op andere vochtige dagen zal het

dikwijls noodig zijn in de schuren vuren aan te leggen, om

de tabak voor rotting en schimmel te behoeden. Het is van

het hoogste belang te. zorgen, dat er warme lucht en geen

rook in de schuren wordt gebracht, zoodat men bijtijds

voor goed droog brandhout zorgen moet. De assistent zal

daarom reeds bij het branden de noodige orders geven, om

eenige flinke droge stukken hard hout te bewaren, die later

door de koelies gezamenlijk weggedragen en liefst onder een

afdakje bewaard worden. Later wordt dit hout op dezelfde

wijze naar de schuren gebracht, verdeeld, en aldaar tusschen

de rijen stijlen in de richting der korte zijden nedergelegd.

Boven de vuren wordt de tabak uit elkander geschoven of

meer naar boven gehangen, om haar te beveiligen voor

eventueel opstijgende groote hitte; vlammen mag het hout

hierbij niet. Onder de vuren wordt door den schuurwachter een

vierkant gat gegraven, wijd ongeveer 2X2 voet en 1 voet diep,

om het trekken te bevorderen. Die vuren worden ge wooiilijk

bij vochtig weer aangelegd, er dient echter vooral op gelet te

worden, dat zoo noodig des nachts de vuurtjes alleen zacht

smeulende blijven ; om na te gaan, of hieraan de hand gehouden

wordt, gaat de assistent des avonds de schuur nog eens door.
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Kan men geheel buiten deze vuurtjes, des te beter.

Het besce vuur is een glimmend kolenvuur zonder vlam;

om dat te verkrijgen is het geschiktste middel de stukken

hout met hunne uiteinden tegen elkander aan te doen

branden. Het uitdooven der vuren geschiedt, door die stukken

hout weder van elkander te verwijderen en het vuur

met zand te bedekken; hiervoor moet vooral geen water

gebruikt worden, want dit zou eqn zeer nadeeligen rook in

de schuur brengen.

De schuurwachter woont niet bij de kleppen om brand-

stichting met zijn lampje te voorkomen, en hij moet zijn

potje koken buiten de schuur, of in de keuken der koelies.

Dit vindt alleen plaats op maagdelijke of weelderige gronden,

waar het gedeelte stam, dat in den grond is blijven staan,

nadat de boom is afgesneden, opnieuw uitloopt en weer

een vrij krachtige plant voortbrengt. Sommige planters

willen in het geheel niets van die toenas of tweeden snit

weten, omdat het blad der toenas smaller en meest veel

kleiner is dan 't boomblad en ook doorgaans lage prijzen

opbrengt, dus niet rendeert.

Bij het pluksysteem wordt nooit toenas geoogst.

We willen echter het toenas oogsten, daar het er nu eenmaal

bij behoort,, even behandelen.

Zoodra dan de koelies hun eerste tabak hebben gesneden,

zijn zij bedacht op den tweeden snit, d. w. z. om op den

afgesneden stronk een nieuwen tabaksboom aan te kweeken,

wanneer de Administrateur daarvoor zijn toestemming geeft.
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Zooals reeds vroeger werd gezegd, ontwikkelen zich «terk

vooral na het toppen, zuigers en uitloopers, die steeds moeten

worden verwijderd. Nadat de tabak is gesneden, worden

de beste der scheuten, die zich aan den ouden stronk

vertoonen, goed onderhouden, en daarna op een e hoogte

van meestal 6 tot 10 bladen getopt. Vooral moet er op

gelet worden, geen opslag (toenas) met goed rijp boomblad

te oogsten of er mede te vermengen. Zij worden daarom op

order van den assistent op bepaalde dagen gesneden en

afzonderlijk in eene schuur of in een bepaald gedeelte eener

schuur opgehangen. De prijs, waartegen zij door den assistent

worden ontvangen, is gewoonlijk de helft van den prijs

der daarmede overeenkomende oorspronkelijke tabaksboomen,

zoodat voor de beste toenassen slechts $ 4 per 1000 stuks wordt

betaald, enz. Bij zeer hooge uitzondering wordt er $ 6 voor

gerekend, terwijl alle kleine toenassen onherroepelijk geweigerd

en uit de schuren verwijderd worden, zoodat de koehe zelf ziet,

dat deze soort geen voordeel voor de onderneming oplevert.

Mocht er bij de veldkoelies een veld vrij komen, hetzij

door sterfgeval, gevangenisstraf, desertie als anderszins, dan

wordt dit gewoonlijk aan een anderen koelie, die nog geen

veld mocht hebben, verkocht; somtijds koopen twee koehes

zulk een veld, terwijl de oorspronkelijke bezitter voor dat

bedrag in zijne rekening wordt gecrediteerd en de koopers

gedebiteerd. Is het veld reeds tamelijk ver afgesneden, dan

laat de administrateur het ook wel tegen vergoeding voor

rekening van den eigenaar, geheel door een helper afwerken.
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De koop wordt meestal door den assistent met den tandil en

de koelies geregeld.

Gewoonlijk wordt voor een afgetjankold veld $ 10 tot $ 15

betaald, en voor de geplante boomen $ 2 tot $ 4 per 1000 stuks,

naargelang der grootte enz. Als de velden achter raken

of vuil worden, plaatst de tandil er voor rekening van den

betrokken eigenaar helpers in.

Na 24 tot 30 dagen zal de eerste tabak, die in de droog-

schuren gebracht werd, gewoonlijk droog genoeg zijn om te

wordeji afgerimpeld, d. i. de bladen van den stam geplukt.

De assistent overtuigt zich hiervan, door de topbladen der

boomen in den stengel bij den stam, met voorsten vinger

en duim, te knijpen en zoodra zij hard en droog zijn, is de

tabak in goeden staat om gebost te worden. Hij wint

hierbij natuurlijk het advies van den administrateur in, die

zich reeds van te voren van een en ander op de hoogte heeft

gesteld. Deze zorgt, dat de noodige tabaksmanden naar de

droogöchuren worden gezonden. Deze manden zijn gewoonlijk

rond, ongeveer oYo voet in middellijn en 2Yo voet hoog, zoodat

er twee in een ossenkar passen. Zij worden door Boyans,

Javanen of Chineezen zeer sterk uit rottan gemaakt, en

voorzien van stevige ooren of handvatten, en een afgeronden

rand. Om de tabak in die manden niet te beschadigen, zijn

zij geheel met tabaksmatten bekleed, die ook om den rand

heen genaaid zijn. Op de buitenzijde dezer manden is meestal

een stuk mat genaaid, waarop duidelijk zichtbaar het gewicht

dier manden is aangegeven.
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Voordat tot het bundelen in de droogsclmren wordt over-

gegaan, moet eerst nog de kleine bewaarplaats in het midden

dier schuur, vroeger als „lanteh" beschreven, in orde gebracht

worden, om wanneer de tandil geen tijd heeft de bundels van

de koelies te ontvangen en na te zien, tijdelijk de tabak

daarop te kunnen nederleggen. De lanteh wordt daartoe

eerst met eenige matten gedekt.

De assistent wijst in overleg met den tandil de noodige

koelies aan, om de droge tabak, die gebost moet worden,

uit een schuur naar beneden te brengen. De nu beneden

op de onderste kilas hangende, droge tabak wordt daartoe

met de stokken eenigszins dicht op elkander geschoven, om

de tabak handelbaar te houden en te voorkomen, dat ze tijdens

het afnemen en bossen der bladen te droog zal worden.

Des morgens vroeg is de tabak in de droogschuren eenigs-

zins vochtig of klam van de nachtlucht en daarom wacht

men met het neergeven en bundelen van de tabak tot

deze wat men noemt winddroog is, want niets is schadelijker

dan dat de tabak vochtig of klam zou gebundeld worden,

waarvan men de nadeelen ondervindt bij de fermentatie

der tabak.

Men wacht daarom, met het bundelen tot 8 of 9 uur

's morgens; wanneer echter 't weer alsdan nog vochtig is,

doet men het 's namiddags.

Er moet ook op gelet worden, dat de tabak, die gebundeld

moet worden, niet te droog is, zoodat ze kraakt, want dat

heeft „stuk" en onhandelbare tabak tengevolge bij 't

opstapelen in de fermenteerschuur en bij de fermentatie.
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De koelie begint nu, staande voor de tabak, die nu op de

onderste kilas hangt, de bladen met vinger en duim bij den

kop pakkend van den stam af te nemen en wel zoodanig,

dat geen vezels van den stam aan de koppen blijven.

Hij heeft daarbij drie soorten af te plukken en te bundelen

als : onder-, midden- en topblad ; daartoe neemt hij van den

eersten stok met 10 boomen, die voor hem hangt, eerst de

onder-, dan de midden- en verder de topbladen af, welke hij

afzonderlijk vóór zich op een mat legt, neemt dan den stok er at,

welken hij, na eerst de 10 kale stammen te hebben weggegooid,

ter zijde legt om aan den tweeden stok te beginnen enz. tot

hij zijn portie afgeplukt heeft, waarna hij tot het bundelen

der bladen overgaat. Meest doen twee koeUes dit werk

samen, waarbij de eene afplukt en de andere bundelt in de

reeds genoemde drie soorten. De koelie moet daarbij goed

opletten, dat geen bladen, waar schimmel op zit of die rotte

koppen hebben, tusschen de gezonde tabak komen, daar deze

afzonderlijk gebost en opgestapeld moeten worden.

De koelie begint nu de tabak te bossen, d.w. z. circa 50 bladen

van een soort worden bij elkander genomen, de koppen, namelijk

de dikke uiteinden der stelen, eenigermate gelijk gelegd en dan

worden die koppen op een afstand van 2 inch van het uiteinde

met een tabakstouwtje niet al te vast samen gebonden. Hij moet

hierbij ook opletten, dat hij geen bladen van te veel verschillende

lengten in één bos samenbindt O^ijv.geen l'' en 8^ of 2^ en 4*5 leng-

te in denzelfden bos). Tot het binden der bladen worden meestal

dezelfde touwtjes gebruikt, waaraan de afgestroopte tabaks-

boomen hebben gehangen of wel neemt men koelit-kajoe.
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Bij het bundelen opent of sluit men de vensters of tinkaps,

naar omstandigheden. Waait er een droge wind, zoodat de

tabak onder 't bundelen te droog zou worden, zoo sluit men

de vensters zoodanig, dat er slechts voldoende licht binnen

komt. Is de tabak echter nog een weinig klam, zoo houdt

men de vensters open.

Ontvangen

der bossen.

Als er op deze wijze voldoende tal)ak is gebundeld, begint

de tandil deze in ontvangst te nemen en laat daartoe de

koeües met hunne Inindels liij zich komen, om na te zien

of deze behoorlijk zijn gebonden, of er geen te ver uiteen-

loopende lengten in voorkomen, of er geen rotkoppen of

schimmelbladen aanwezig zijn, enz. Hij telt de bundels na en

noteert het aantal, waarna de bundels in de manden soort bij

soort worden gelegd, d. i. voet-, midden- of topblad bij elkander.

Kan om de een of andere reden de gebundelde tabak niet

direct ontvangen worden door den tandil. zoo worden de bossen

voorloopig op de lanteh gelegd met de koppen naar buiten,

en de bladen met de punten geheel vrij naar Idnnen, naast

elkander geschikt, terwijl de binnenruimte zeer losjes op

dezelfde wijze wordt aangevuld. Zoo stapelt men eenige rijen

hoog, doch vooral niet te hoog, om te beletten dat nu reeds

broeiing in de taljak ontstaat. Zoodra de tabak aldus is opge-

stapeld, wordt ze door matten goed gedekt.

Bundelen Wij merkten reeds op, dat bij het pluksysteem de bladen na

Plur-sy^steem
'^' P^^^^^i^ dadelijk afzonderlijk in de droogschuren worden opge-

nangen d. w. z onder- of voetblad in eene schuur en topblad
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in de andere, of zoo ze in één sclinur gebraclit worden,

vult men de eene helft der schuur met voet- en de andere

helft met topblad. Het middenblad wordt hierbij gewoonlijk

niet afzonderlijk gehouden, omdat bij 't plukblad nagenoeg

geen verschil in kwaliteit tusschen voet- en middenblad bestaat.

Dat verschil begint eerst merkbaar te worden bij het vijfde

of zesde blad van den top ; daarom rangschikt men deze allen

onder topblad. Soms zijn het zelfs alleen de vier bovenste

bladen; de planter moet natuurlijk zijn tabak kennen en

weten te beoordeelen.

Het bundelen dezer tabak is nu zeer gemakkelijk. Nadat

de assistent zich heeft overtuigd, dat de koppen der bladen

droog zijn, en het blad zelf niet vochtig aanvoelt, worden

de stokken neer gegeven en strijkt de koehe de bladen van

het touwtje af, waaraan zij zijn geregen, waarbij hij dan

50 bladen in de hand heeft, genoeg voor een bundel, welke

hij bindt met een touwtje of bast, zooals dit reeds bij het

bundelen volgens het snij systeem is omschreven. Te sorteeren

valt hierbij niet, aangezien de bladen soort bij soort zijn opge-

hangen. Alleen heeft de assistent toe te zien, dat wederom geen

schimmelbladen of rotte koppen tusschen de gezonde tabak

geraken, hoewel hierop bij het pluksysteem veel minder kans is.

Meestal echter wordt de door den tandil ontvangen tabak

door den schuurwachter terstond in de daarvoor bestemde

tabaksmanden gelegd. Daartoe worden de bundels op den

bodem der mand gelegd, met de koppen losjes tegen eikaar

aan, met de punten der bladen vrij naar binnen uitgestrekt.
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Is zulk een rij vol, dan wordt een tweede op dezelfde wijze

los er overheen gelegd enz. totdat de mand geheel vol is.

Op deze wijze zal er dus in de richting der as van de mand

eene opening of een gat tusschen de punten der bossen

blijven bestaan. Als de mand vol is, wordt zij door een

paar aan elkander genaaide tabaksmatten goed toegedekt en

de punten dezer matten zacht achter de koppen der bundels

ingestopt. Zulk een mand bevat 200 tot 250 bundels, en

er moet vooral op gelet worden, dat de tabak er niet wordt

ingepropt of ingestampt. De tabak mag niet hooger dan

horizontaal gelijk met den rand der mand komen. De tabak,

die voorloopig op de lanteh was gestapeld, wordt op dezelfde

wijze behandeld.

De tandil noteert het aantal verzonden manden en bossen.

Elke mand wordt door hem van een briefje voorzien, waarop

schuurnummer, aantal bundels, soort, datum enz. genoteerd

zijn. Om alle verwarring tusschen top-, midden- en voet-

bladen te voorkomen, worden de manden door briefjes van

verschillende kleuren aangegeven, zoodat bijv. voor de geheele

onderneming alle topbladen door roode briefjes worden aan-

gegeven, terwijl de manden met witte briefjes voetbladen

bevatten en die met groene briefjes middenbladen. Meestal

kunnen de tandils het aantal bundels en het nummer in

Europeesche cijfers aangeven, hetgeen zeer gemakkelijk is voor

den assistent, belast met het toezicht in de fermenteerschuur

en voor den assistent in de afdeeling, daar hij anders die

briefjes zelf moet schrijven.
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Betaling der

geboste tabak.

De bundels worden genoteerd en met één duit per stuk

betaald ; de duit, die als munt niet meer bestaat, wordt slechts

spreekwoordelijk gebruikt. Spreekt dus de inlander of koelie

van 100 duiten, dan is dat slechts 10 dollarcenten, daar

duizend duiten een dollar uitmaken. Deze gelden worden den

koelies op den betaaldag door den assistent uitbetaald. In

de fermenteerschuur worden dagelijks de bundels geboekt,

die per schuur binnenkomen en halfmaandelijks of op den

1^^" van iedere maand wordt afgesloten. Het totaal moet

dan stemmen met de notities der tandils. Komt er in de

fermenteerschuur tabak, die slecht gebundeld is, dan wordt

het bundelloon van de geheele mand gekort, waarvan de

assistent en de tandil direct in kennis worden gesteld.

Het opruimen

der

droogschuur.

Zoodra het bundelen voor een dag is afgeloopen, worden de

kale tabaksstammen uit de schuur verwijderd, de droogstokken

weer netjes op hun plaats gelegd en de matten uitgespreid over

de onderste kilas gehangen om te drogen, daar deze door

uitslag van den bodera vaak eenigszins vochtig zijn geworden.

De schuurwachter veegt daarop de schuur netjes aan en

wacht verder de karren af, die de manden met gebundelde

tabak komen halen, waarbij hij met het opladen behulpzaam is.

Transport

der

geboste tabak.

De tabak wordt uit de droogschuren meest met gewone

ossenkarren afgehaald, die daartoe van boven met goed over-

stekende kadjangmatten tegen regen en zon volkomen zijn

gedekt. Bovendien zijn beide zijwanden door planken geheel

gesloten, terwijl vóór- en achterkant voorzien zijn van kleppen



205

van samir of atap, die naar boven kunnen worden opengeslagen

en aan het onderstel van de kar met rottan worden bevestigd.

In elke kar bevinden zich de noodige enkele, of wel paars-

gewijze aan elkander genaaide tabaksmatten, om de manden

nogmaals te dekken.

Meermalen zijn de afdeelingen een uur, ja uren van

't etal)lissement verwijderd en kan een ossenkar slechts

een of twee keer per dag tabak van de droogschuur

halen en naar de fermenteerschuur brengen ; twee manden

tabak zijn eigenlijk geen vracht voor een ossenkar, daar deze

nog geen P/o picol wegen, terwijl 2 ossen met gemak 10 a 12

picols kunnen trekken. Het is daarom de meest economische

weg, om eenige karren te laten maken speciaal voor tabak-

transport, wat ook trouwens door vele planters wordt

gedaan. Deze karren worden gemaakt als groote vierkante

houten bakken met een afdak, van binnen 2 verdiepingen

en van achteren een groote deur. Nu kunnen op de onderste

verdieping 3 a 4 manden en op de bovenste 3 a 4, dus in

het geheel 6 of 8 manden staan. Zoo doet dus die eene kar

wat anders drie of vier zouden moeten doen en hierdoor

bespaart men enorm veel aan loon en ossen.

Als de droogschuren niet ver van de fermenteerschuur zijn

verwijderd, wordt de gebundelde tabak daarheen gedragen

;

de manden worden dan met matten goed toegedekt en aan

een bamboesstok, door de hengsels gestoken, op de schouders

der koelies gedragen. Het transport der gebundelde tabak

moet dan op het koele gedeelte van den dag, liefst des

morgens vroeg of des avonds geschieden.



É06

De toenassen worden op dezelfde wijze als de tabak

behandeld, maar in de manden duidelijk gemerkt, om ze

niet te vermengen met de oorspronkelijke tabak. Gewoon-

lijk worden de toenassen eenvoudiger gebundeld, namelijk

top en voetbladen bij elkander gevoegd. Het is raadzaam,

toenasbladen met veel gaten weg te werpen, daar deze

nagenoeg waardeloos zijn.

Vervoer der

tabak naar de

fermenteer-

schuur.

Thans begint het werk in de fermenteerschuur, waarbij

een jong assistent wordt ingedeeld, die in den laatsten tijd

bij het ontvangen der tabak aan een ander assistent toege-

voegd is geweest, in welke hoedanigheid hij bij een zeker

aantal koelies zelfstandig optrad. De vroeger genoemde

sorteertandil heeft nu ook een aantal satellieten om zich heen

gekregen, die tot nog toe over de verschillende kongsies

waren verdeeld.

Al de gebundelde tabak wordt naar de fermenteerschuur

gebracht en daar gewogen en nageteld. Men weegt de manden

met de dekmatten en den stok met rottan-ring, waaraan

zij opgehangen worden. Dit gewicht van mand, matten en

stok in Amst. pd. staat duidelijk buitenop vermeld en moet

steeds van het totale gewicht worden afgetrokken.

In een der bovenste bundels van elke mand steekt goed

zichtbaar het briefje van den tandil, dat bij het ontladen door

assistent en tandil wordt nagezien. Voor de goede orde is

het wenschelijk, dat de veldassistent deze briefjes vooraf

volgens een vast model gereed maakt, zoodat de tandil ze

slechts behoeft in te vullen. De assistent moet zich steeds
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overtuigen, dat dit naar behooren geschiedt, en het niet geheel

aan den Chineeschen tandil overlaten.

Zoodra de karren voor de fermenteerschuur zijn gereden,

worden zij afgeladen, de briefjes gecontroleerd en de karren

zoo vlug mogelijk van andere leege manden en matten voor-

zien, om weder tabak te halen. De vroeger genoemde crani

is gewoonlijk nu ook in de fermenteerschuur geëmployeerd.

Onder behoorlijk toezicht van den assistent en den sorteer-

tandil worden nu de bundels nageteld en door den assistent

op het oorspronkelijke briefje genoteerd. De verschillen worden

aan den administrateur opgegeven, die daarvan den betrokken

assistent kennis geeft; deze regelt daarnaar zijne betalingen,

en maakt den tandil op een en ander attent.

De tabak wordt nu met stok en mand door den tandil of

den crani gewogen, hetgeen steeds door den Europeeschen

assistent gecontroleerd wordt, terwijl het totale gewicht,

benevens dat, genoteerd op de mand, luid afgelezen wordt.

In het bundelboek worden daarop onder het foüo van den

betrokken tandil, den datum, het nummer der schuur, het aantal

bossen, het gewicht der mand en het netto gewicht van de

tabak ingedragen ; het laatste wordt ook op het oorspronkelijke,

witte of roode briefje van den tandil genoteerd, terwijl deze

briefjes door den assistent, schuurs- en tandilsgewijze aan-

eengeregen en bewaard worden, om later bij eventueele ver-

schillen tot controle te dienen. De assistent houdt het

bundelboek nauwkeurig bij, terwijl hij eiken avond na het

sluiten der fermenteerschuur het aantal Vo kilo's herleidt tot

picols (1 picol = 125 V2 kilo's), en dit schriftelijk aan den
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administrateur opgeeft. Ook het boek wordt eiken avond

door hem aan den administrateur ter hand gesteld, die het

achter slot bewaart, terwijl het in de tusschenuren nimmer

in de fermenteerschuur mag blijven slingeren.

Het is raadzaam, Amst. ponden niet te verwarren met

Y2 kilo's doch in halve kilo's steeds te schrijven, daar zulks in

geval van brand nadeel voor den verzekerde zou kunnen zijn.

Als voorbeeld zij hier aangehaald, dat toen voor eenige jaren

een fermenteerschuur op Sumatra's Oostkust afbrandde met

+ 3 of 400.000 Vs kilo's tabak ingewogen, in de boeken

ook als V2 kilo genoteerd, de experts kwamen, om de schade

op te nemen en procesverbaal werd opgemaakt, waarbij gecon-

stateerd + 3 of 400.000 ponden geteekend door experten en

ook argeloos door den Administrateur geteekend, waarvan

't gevolg was, dat de Assuradeuren de schade in Amst. ponden

uitbetaalden, herleid in Vs kilo's, terwijl toch per Vo kilo was

verzekerd en ingewogen. Een Amst. pd. is n.1. — 0,45? kilo.

Het is ook goed, een origineel en duplicaat- bundel en ge-

wichtboek er op na te houden, het eene dat overdag in de

schuur is en het andere, hetwelk in de brandkast van den

Administrateur wordt bewaard en er alleen uitkomt om

's avonds ingeschreven te worden.

Opstellen van Het veldwerk der koelies loopt nu langzamerhand ten einde.

tabaksboekje,

veldboek, enz.
De assistent krijgt daardoor gelegenheid, om zijn tabaks-

boekje op te tellen, d. w. z. een recapitulatie te maken van

de koehes, die gereed zijn, en op te maken hoeveel boomen

er in 't geheel gesneden en tegen welken prijs zij genoteerd
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zijn. Een en ander wordt dan aan die koelies medegedeeld.

Mochten er reeds koelies door den administrateur naar de

fermenteerschuur zijn geroepen, dan kan hij van die lieden

reeds de genoten voorschotten uit het veldboek optellen en

de rekening afsluiten.

Eer de koelies hunne velden verlaten, is 't noodig, dat de

nog in den grond zittende stronken der tabaksboomen goed

worden uitgetjankold, ten einde te voorkomen dat zij blijven

voortgroeien, zaad schieten en zoodoende onnoodig den grond

uitputten. De koehes verrichten dit werk, elk voor zijn

eigen veld, onder toezicht van den tandil.

u
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PADDIPLANTEN EN REBOISEERING. - SCHOONMAKEN

DER LEEGE DROOGSCHUREN. - VERLOF NAAR

CHINA.

Paddipianten

en

Reboiseering.

Wanneer de oogst grootendeels is binnengehaald, worden

de velden door den Administrateur uitgegeven aan diegenen,

die daarop recht hebben. Dit is in de eerste plaats de

inheemsche bevolking, bestaande uit Maleiers en Batakkers,

die op of nabij de onderneming wonen. Wat er verder overblijft

wordt gewoonlijk uitgegeven aan de schuurbouwers, die geen

vaste werklieden zijn. Aan vaste arbeiders of contract-koelies

paddivelden te geven, hoe gaarne men 't hun soms zou gunnen,

verdient geen aanbeveling, omdat de tijd, welke zij noodig

hebben voor het planten, onderhouden en oogsten der paddi,

oorzaak kan zijn, dat men hunne krachten voor 't werk op

de onderneming mist.

Ook de verphchting den planters opgelegd, om gratis de

afgesneden tabaksvelden aan de bevolking af te staan voor

den paddi-aanplant, is, hoewel de oorspronkelijke bewoners

eenige rechten hebben op het land hunner vaderen, ten slotte

toch een premie op de luiheid der bevolking. Een volk, dat reeds

weinig behoeften heeft, komt op die wijze al te gemakkelijk
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aan den kost door schoone, bewerkte en bemeste landen

gratis te ontvangen; de inlanders he])ben slechts het zaad

uit te strooien, om zonder er verder naar om te zien, als het

tijd van oogsten is, weer voor een jaar eten te hebben.

Bij het zaaien en oogsten laten bovendien de mannen

hunne vrouwen en dochters het hardst werken.

Sommige planters lieten langs de wegen een strook van

15 a 20 depas braak hggen, of niet met paddi beplanten,

om daar des te spoediger bosch op te krijgen, soms bevorderd

door het uitstrooien van boomzaden. Men deed dit niet alleen,

om den boschgroei op het land te bevorderen, maar vooral

om daardoor ook de groote lalang-branden te beperken. Veel

resultaten heeft dit systeem intusschen niet opgeleverd.

Ook de reboiseering, die jaren lang door sommige Maat-

schappijen ernstig ter hand is genomen, en kapitalen heeft

verslonden, kan niet op bijzondere resultaten wijzen.

Niet alleen werd meermalen door lalang-branden de jonge

bosch-aanplant verwoest, doch het bosch had niet behoorlijk

tijd om zich te ontwikkelen; het kon niet van veel

nut voor den grond zijn, terwijl het slechts zeer weinig

bouwhout opleverde, en dan nog van povere kwaliteit.

Wat toch is met de reboiseering het geval?

Na 8 of 10 jaren komt men voor den tabak-aanplant op

de oude gronden terug, en men moet dan het nog jonge,

kunstmatig aangelegde bosch kappen, terwijl dit bosch nog

geen tijd genoeg gehad heeft om bladhumus van eenige

beteekenis aan den grond weer te geven, terwijl evenmin

de boompjes deugdzaam bouwmateriaal kunnen opleveren.
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Het eenige bruikbare hout zou een enkele soekong en eenige

kasso's en killassen zijn, wat de moeite niet beloont.

Men is dan ook meer en meer van de reboiseering terug

gekomen, om zich meer toe te leggen op een betere en

meer practische bewerking van den bodem, ten einde deze

op die wijze meer vruchtbaar te maken.

Schoonmaken

der leege

droogschuren.

Eer de koelies naar de fermenteerschuur vertrekken, worden

de droogschuren goed schoongemaakt, de tabaksstokken be-

hoorlijk tusschen de kilassen opgestapeld, en manden en

matten naar het etablissement teruggezonden.

Vroeger werden ook al de onderste kleppen der droog-

schuren afgenomen en op de kilassen in de lanteh bewaard,

ten einde voldoende circulatie van lucht in de schuren te

houden; later evenwel is men daarvan teruggekomen, omdat

de inlandsche paddiplanters de aardigheid hadden deze kleppen

voor hunne huisjes in de paddivelden te stelen. Tegenwoordig

krijgt dit volk van den administrateur, wanneer deze daartoe

aanleiding vindt, eenige oude atap ten geschenke, om daaruit

hunne tijdelijke huisjes en bewaarplaatsen op te trekken.

Verlof

naar China.

Wanneer de oogst nagenoeg of geheel binnen is, krijgen de

werkzaamheden weder een kalm verloop voor enkele maanden.

De assistent kan nu uit zijn tabaksboekje nagaan, welke

koelies goed verdiend hebben met hun veld, en zien hoe groot

het credit dier lieden ongeveer is.

Bovendien wordt deze tijd gebruikt, om eenige goede koelies

met verlof naar China te laten gaan. Hoewel de koelies, die
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vrij van schuld zijn, reclit hebben op ontslag en dan ook

naar China kunnen gaan, zoo hebben zij niet eer recht op een

ontslagbrief, voordat de tabak is afgesorteerd en desverlangd

geperst, wat dus ongeveer in de maand Januari is. De verlof-

gangers hebben dus 't plan terug te komen en den volgenden

oogst weer op de onderneming te werken ; zij moeten zorgen

terug te zijn, voordat de velden worden uitgegeven.

Jaren geleden, toen nog van geen directe stoomvaartver-

bindiiig tusschen Deh en de Chineesche havens sprake was,

had Deli een slechten naam in het Chineesche Rijk, omdat

men daar wel hoorde, dat vele Chineesche koelies via Penang

en Singapore naar Deli gingen, maar men zeer weinigen in China

zag terugkomen. Daardoor won het idee veld, dat Deh een

ongezond oord was en dat de koehes daar stierven, vooral echter

ook, dat Deli geen land was voor de Chineezen om geld te ver-

dienen, omdat men geen koehes met geld zag repatrieeren.

Wat was dan ook 't geval? De Chineesche Immigranten

trokken eerst naar Singapore en Penang, waar zij in de

daarvoor aangewezen depots werden gehuisvest, onder toezicht

van den Engelschen of Chineeschen Protector, om van daar

uit contract te sluiten voor de plaatsen, waarvoor vraag naar

koehes was. Deze contracten moesten volgens model, door

den Protector geregistreerd worden en daarna konden de koehes

naar hunne bestemming vertrekken, wat dikwijls de tinmijnen

in Perak en Selangor, Sumatra's O. K. of elders was.

De Chineesche koehe-broker (makelaar) speelde als tusschen-

persoon een groote rol.

Tot hem had men zich te wenden, hetzij direct of indirect.
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om koelies te bekomen, en deze brokers hadden zich zoo sterk

gemaakt, dat zij als 't ware de geheele iramigratie naar de landen

gelegen aan de straat van Malakka in handen hielden, de prijzen

der commissie, voor lederen koelie te betalen, regelden naar

willekeur, en soms $ 50 a $ 60 per koeüe eischten.

De koelie zelf kreeg bij het teekenen van contract S 30

voorschot, doch ook daarvan wisten die brokers het leeuwen-

aandeel meester te worden en voorts werd op allerlei be-

driegelijke wijze den koeUe het geld afhandig gemaakt, zoodat

hij meermalen zonder een dollar op zak in Dell aankwam. De

planter en koelie waren dus geheel afhankelijk van de brokers,

wat nog erger werd, door dat de Protector oogenschijnlijk de

brokers steunde en lang niet altijd den planters genegen was.

Zelfs werd een paar malen gedreigd, dat zoo de Sumatra-

planters niet aan zekere eischen toegaven, de immigratie naar

Deli geheel zou worden gestopt.

Meer en meer gevoelden dus de planters zich afhankelijk

van hun Engelschen nabuur, vooral omdat de Chineesche koelie

een onmisbaar element is voor de tabakscultuur, en dit deed

hen de handen ineenslaan, om middelen te beramen voor een

directe Immigratie van China, wat te gemakkelijker ging

daar het Planters-Comité zich reeds had geconstitueerd.

De eerste boot werd dus gecharterd en met medewerking van

den Nederlandschen Consul in Zuid-China, en niet te vergeten

de ijverige agenten in Swatow en Hongkong kwamen de

eerste Immigranten direct van China in Deli aan.

Tot heden vindt een geregelde vaart met meerdere booten

op China plaats, welk land Deh geregeld van koelies voorziet.
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Hierbij zij nog vermeld, dat ook de Chineesche regeering

hiertoe meewerkte, vooral nadat in 1886 een deputatie van

hooge Cliineesche Regeeringspersonen op liun reis naar de

verscliillende koloniën (zoowel Engelsche als Hollandsche)

ook Deli een bezoek bracht, die konden constateeren, dat de

Chineesche koelie in DeU goed behandeld werd, het khmaat

er gezond was en de koeUe goed geld verdienen kon.

In Deli is dan ook een etablissement „het Immigranten-

bureau" genaamd verrezen, Deü waardig. Nette flinke steenen

gebouwen, waar de koelies bij aankomst logeeren, om verder

naar de ondernemingen te gaan onder eene bekwame en

degelijke leiding, maken hiervan eene model-inrichting.

Een woord van lof mag daarrbij niet onthouden worden aan

den ijverigen en bekwamen chef van 't Immigranten-bureau,

die reeds jaren lang zijne beste krachten aan deze zaak wijdt.

Dat vóór deze directe Immigratie nagenoeg geen koelies

van Deli in China terugkwamen, laat zich als volgt verklaren.

De koehes, die oj) 't einde van het oogstjaar recht hadden

op ontslag en wien dan hun credit-saldo in contanten werd

uitbetaald, trokken met de beste voornemens om naar China

terug te keeren van de Estate naar Medan, van daar per

spoor naar Laboean, om vandaar scheep te gaan naar Penang

of Singapore, waar zij een gelegenheid af moesten wachten

om de reis naar China te vervolgen.

De groote vrijheid, welke de koelie nu op eenmaal geniet en

de zak met dollars, maakt hem meermalen verkwistend en on-

bezonnen en men kan hem het best vergelijken bij een matroos,

die na een lange reis aan wal komt en passagieren gaat. Daarbij
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is de Chinees een hartstochtelijk speler, zoodat hij dikwijls niet

verder dan Medan kwam, daar al zijn geld verspeelde, zoodat

hem niets anders overbleef dan weder contract te teekenen.

Bracht hij het ook al tot Penang of Singapore, dan stond

hij daar voor dezelfde verleiding of zwichtte voor de hooge

commissie hem door de brokers geboden om zich weer te

doen engageeren en zoo kwam John Chinaman slechts hoogst

zelden in China terug.

Sedert de directe vaart op China kunnen nu de verlofgangers

en ontslagen koelies niet alleen spoediger en goedkooper over-

komen dan vroeger, maar er wordt voor gezorgd, dat zij hun geld

onderweg niet verspelen kunnen. De koehe krijgt, natuurlijk

met zijn goedvinden, dan slechts een paar dollars contanten,

voor snoeperij onderweg en op reis, in handen en voor de

rest van zijn credit ontvangt hij door tusschenkomst van

het Iramigratiebureau een cheque of wissel op Hongkong of

Swatow. Deze wissel is niet alleen op naam, maar aan de

achterzijde staat het geheele signalement van den Chinees,

zoodat deze wissel onderweg niet is te vervreemden.

Op die wijze komt veel geld uit Deli in China, wat den

goeden naam van Deli bevordert. Ook zijn er vele koelies, die

nog niet genoeg verdiend hebben om naar China te gaan of

daartoe geen lust hebben, en die eenig geld naar hun familie-

betrekkingen zenden, zoodat jaarlijks duizenden dollars naar

China worden geremitteerd.

De Immigratie wordt verder nog bevorderd, door de naar

China vertrekkende koelies aan te moedigen bij hun terug-

komst in Deh eenige vrienden mee te brengen, om als koelie te
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werken, waarvoor hun een aanbreng-commissie beloofd wordt

van $ 10 of $ 15 per hoofd. Deze koehes brengen dan ook meestal

de beste werkkrachten mede. Het is trouwens voor de verlof-

gangers, die in hun geboorteplaats terugkomen gemakkelijk,

een khnkend bewijs te geven, dat het in Deli zoo kwaad

niet is, want zij kunnen de doUars laten zien.

Het spreekt van zelf, dat deze directe immigratie ook geld

kost, want niet alleen dat het charteren der booten duur is, maar

de Heeren Agenten in Hongkong en Swatow moeten ook van

lederen koehe commissie hebben evenals de koelie-brokers

daar ter plaatse, terwijl verder het onderhoud van het Immi-

grantenbureau en etal)lissement, met de salarissen van het

personeel zeer belangrijke sommen kost.

De door de planters aan 't Immigrantenbureau te betalen

commissie (voor eiken koelie) wordt jaarlijks in de Planters-

vergadering vastgesteld.

In ieder geval is door de directe immigratie zeer veel ge-

wonnen. Voor den planter is het een groot voordeel, dat

hij onafhankelijk is van zijn Engelschen buurman en betere

werkkrachten kan bekomen, terwijl de koelie goedkooper en

beter zijn land kan bezoeken; dit alles te zamen draagt veel

bij tot de welvaart van Deli.

Dat we nog geen Hollandsche vlag gezien hebben op de booten,

die van Deli op China varen is een zaak, die hoe merkwaardig

ook, ons minder geschikt voorkomt hier te behandelen.



HOOFDSTUK XY.

of broeien

der tabak.

FERMENTEEREN. - OP STAPEL ZETTEN. - STAPEL-

BOEK. - AFBREKEN DER DROOGSCHUREN.

Fermenteeren Het fermenteeren of wel het broeiings-proces der tabak is de

bewerking, die de tabak ondervindt om haar voor verzending en

voor de consumptie op de Europeesche markt geschikt te maken.

Niet gefermenteerde tabak zou, wanneer deze in balen

geperst eenigen tijd bleef liggen, of over zee werd verzonden,

spoedig wit uitslaan (beschimmelen), zoo niet rot worden.

Oliehoudende of vettige tabak zou men, zonder vooraf-

gaande fermentatie, bij 't persen reeds voor goed bederven.

Nog sterker zou de tabak in de pakken het rottingsproces

doormaken en nog spoediger zou zij verbroeien, wanneer de

pakken, zooals meest het geval is, bij massa's aan boord van

schepen of in pakhuizen op elkaar liggen, waarbij zich een

hitte zou kunnen ontwikkelen van over de 70° Celsius, wat de

tabak geheel waardeloos zou maken. Zelfs wanneer ongefermen-

teerde tabak direct een warmtegraad bereikt van 50° of 60° Cel-

sius, is dit meermalen voldoende, om ze voor goed te bederven.

Ook wanneer het fermenteeren voor 't persen, verzenden

en bewaren, zoo noodig niet ware en het niet fermen-
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teeren geen nadeeligen invloed op de tabak had, dan nog zou

dio tabak voor de consumptie, vooral als dekblad niet geschikt

zijn. Immers bij 't rooken van een sigaar zijn uiterlijk, reuk en

smaak alles. Ongefermenteerde tabak heeft niet de egale,

glanzige kleuren en vormt dus niet zulk een mooi dekblad

als gefermenteerde tabak. Ook mooie witte asch treft men

niet aan bij ongefermenteerde tabak.

Bovendien brandt ongefermenteerde tabak slecht, wat vooral

voor een dekblad een slechte eigenschap mag genoemd worden,

waarvan 't gevolg is, dat de sigaar inbrandt, een branderigen

smaak krijgt en een onaangenamen geur verspreidt.

De fermentatie is dus noodzakelijk. Eene behoorlijke theorie

van de fermentatie te geven is niet mogelijk, want alle

tabak is verschillend en de planter moet zijn tabak weten

te beoordeelen ; de fermentatie is len slotte alleen een zaak

van ervaring en zorg.

Zooals reeds gezegd, wordt de tabak in de droogschuur

in soorten gebundeld, als voetblad of droge tabak (niet

oliehoudend), middenblad of half droge tabak, (iets oliehoudend),

topblad, of vettige zware tabak (veel olie houdend), welke

soorten afzonderlijk in manden naar de fermenteerschuur

worden gebracht, en daar voor de fermentatie soort ])ij

soort worden opgestapeld.

Wij zullen hierbij alleen het topblad en het voetblad be-

handelen, omdat het middenblad, wat de behandehng bij de

fermentatie betreft, zoowat het midden houdt tusschen beide

eerstgenoemde soorten.

Men moet met topblad of vette tabak zeer voorzichtig zijn
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bij het op stapel zetten, door vooral geen hooge stapels te

maken, omdat deze tabak spoedig druk heeft (d.w. z. dat er

zwarte streepen in de tabak komen) en in den beginne

moet men niet te veel warmte geven, daar er anders licht

broeiing en rotting in die tabak komt. Daarentegen kan men

de droge tabak of het voetblad direct flink opstapelen, zonder

bevreesd te zijn voor druk of broei; het is zelfs noodzakelijk

dadelijk voor een voldoenden warmtegraad te zorgen. Wanneer

men droge tabak niet in den beginne een goede temperatuur

geeft, komt het vaak voor, dat deze later geen warmte meer wil

aannemen en daardoor niet dien glans en die egale kleuren

verkrijgt, als wanneer ze naar eisch ware gefermenteerd en al

spoedig een goede hitte had gehad.

Hieruit is al op te maken, dat een deskundig oog bij dit

werk noodzakelijk is, en 'daarom kan ook alleen de admini-

strateur in dezen orders geven, bijgestaan door een assistent,

die toeziet dat de orders naar behooren worden uitgevoerd

en de tabak niet ruw wordt behandeld.

Bij het op stapel zetten der tabak, wordt door den admini-

strateur opgegeven, hoe lang, breed en hoog de stapels voor

elke soort afzonderlijk, voor den eersten keer moeten worden.

Vooral op de hoogte moet hierbij gelet worden, omdat daar-

door de fermentatie bevorderd wordt, terwijl te hoog opstapelen

licht nadeelig kan zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden,

dat wanneer de stapels te smal zijn en van de vereischte

hoogte, deze toch nagenoeg geen warmte van binnenkrijgen,

doordat ze te veel uitstraling hebben. De warmte toch

begint zich te ontwikkelen in het hart van den stapel.
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Hoe verder men naar buiten komt des te minder warm,

zoodat de buitenste tabak van den stapel, zoowel onder en

boven als aan de kanten, nagenoeg geen warmte heeft.

Na het binnenbrengen en wegen der manden met tabak,

worden de bossen er uitgenomen en wordt door een paar met

dat werk vertrouwde lieden, zoogenaamde ontvangers, nagezien

of er soms slecht is gebundeld, en of de bundels wel soort

bij soort in de manden hggen. Eenige koelies staan daarbij

klaar om de goedgekeurde bundels op te rapen, netjes in het

voor 't wegdragen bestemde matje te leggen en te brengen naar

de plaats, waar de stapel moet komen. De assistent heeft de

lengte en breedte van den te plaatsen stapel reeds uitgemeten,

waarvan de plaats met schoone matten wordt belegd, zuiver

begrensd door de kanten dezer matten. Het stapelen vindt nu

plaats door de bossen netjes plat, half op en tegen elkaar te

leggen, d. w. z. de koppen naast en tegen elkaar, waardoor van

zelf de bladen over elkaar komen te liggen, te beginnen met

den buitenrand der stapels, steeds met de koppen naar buiten,

zoodat men tegen een stapel aanziende, niets dan koppen ziet.

Is die Inütenrand gereed, dan wordt de binnenrand gelegd of

wel een tweede koehe is daar tegelijk mee begonnen. Die binnen-

rand wordt verschillend gelegd: de eene planter legt dien rand

met de koppen, hoewel naar buiten gekeerd, tot op de helft

der bladen van de buitenste bundels, zooals op de nevensgaande

teekening T is aangegeven bij A, terwijl anderen weer den

rand met de koppen naar binnen leggen of blad op blad van

die twee randen, zie model B op dezelfde teekening.
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Bij het leggen van den rand zoowel van de onderste laag

als hooger op, lette men er steeds op, dat de hoeken be-

hoorlijk zijn afgerond en er geen kleine bundels aan de kanten

of randen komen, daar deze de stapels niet netjes en in den

vorm doen bouwen.

Nu wordt de binnenruimte van de laag opgevuld op dezelfde

wijze doorgaande als voorbeeld A of als dat van B, bij welke

laatste wijze van stapelen nu kop op kop komt, of blad op blad.

Te stapelen als in voorbeeld A verdient aanbevehng, omdat

de tabak gelijkmatiger komt te liggen dan bij B, waar nu twee

koppen op elkaar komen, wat schadelijk kan zijn voor de

daarop komende tabak van de tweede laag. Mocht n. 1. de

eerste laag van binnen zijn opgevuld in de richting c-d dan

zal de tweede laag van binnen in de richting e-f moeten

komen te hggen, om den stapel behoorlijk sluitende te maken,

en de derde laag van binnen even als de eerste laag enz.

De twee randen blijven tot boven toe hetzelfde.

Aangenomen dat de stapel, dien wij nu maken van droge of

voetbladtabak, lang 15, breed 10, en hoog 6 voet moet worden,

zoo kunnen de koelies niet tot het midden van den stapel

reiken, om de bundels op hun plaats te leggen, terwijl op de

tabak loopen niet geoorloofd, ja zelfs strafbaar is. Om nu

hierin tegemoet te komen, heeft men lange gladgeschaafde

en afgeronde planken, die over de geheele lengte of breedte

van den stapel worden gelegd, waarop de koehe nu kan staan

of zitten, waardoor hij op den stapel gemakkelijk kan werken

en overal bij kan komen. Dat men daarvoor geen kleine

plankjes gebruikt geschiedt, omdat het sjewicht van den koehe.
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hetwelk op de tabak drukt en niet altijd ge-

wenscht is, bij het gebruik van een lange plank

over een grooter oppervlakte verdeeld wordt en

dan weinig drukt.

Is de stapel nu ter halver hoogte gevorderd,

dan wordt in het midden een hollen bamboe koker

gelegd ter dikte van 2 a 3 inch, welke bamboe

van inkepen is voorzien, om de warmte van den

stapel des te gemakkelijker in den bamboe te

laten. Deze bamboe wordt zoodanig horizontaal

in het midden van den stapel gelegd, dat het

eene uiteinde in het hart van den stapel komt, of

even daar voorbij en het andere einde een paar inches

buiten den stapel uitsteekt (zie teekening W. ]i.)

Nu wordt de stapel gewoon afgewerkt op en over

den bamboe heen, tot de aangegeven hoogte ; daarna

wordt de stapel goed met matten dichtgedekt.

Na een dag, soms na langer tijd begint de warmte

in den stapel zich te ontwikkelen, wat men

waarneemt door een thermometer in den bamboe-

koker te brengen. Men laat dezen er in, om steeds

de warmte te kunnen opnemen.

Deze zoogenaamde tabak-thermometers worden

speciaal voor de fermentatie der tabak vervaardigd

;

zij bestaan uit de gewone kwikbuis, waaromheen

een tweede glazen buis is gemaakt, waarop

de graadverdeehng van 30° tot 75° Celsius is ^
aangebracht. (Zie de afbeelding).

ir

H
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Een rondgeschaafde stok, ter dikte van ± één vinger

wordt aan het einde uitgeboord, en wel zoodanig, dat de

geheele thermometer er in kan. Deze stok wordt op de zijde,

waar de thermometer wordt aangebracht uitgesneden, zoodat

kwikbuis en schaal zichtbaar zijn, en deze laatste afgelezen

kan worden.

Deze stok met thermometer wordt nu in den bamboe koker

gestoken, zoodanig, dat de thermometer in 't hart van den

stapel komt en de stok niet buiten de bamboe uit, slechts

een touwtje aan 't eind van den stok hangt er buiten om den

stok er uit te trekken, wanneer men de warmte der stapels

wil opnemen; daarna wordt de bamboe met een houten stop

gesloten, om ventilatie of verUes van warmte uit den stapel

te voorkomen.

Op die wijze worden alle stapels, groote en kleine, van

thermometers voorzien, soms 2 of 3 in zeer groote stapels,

om te zien of bijgeval op andere punten dan in 't hart van den

stapel, de tabak sterker broeit. Zie punten a, ö en c bij den

stapel op zijde gezien.
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VERKLARING BIJ DE TEEKENING:

a thermometer in 't hart van den stapel;

b en c id. op andere punten;

cl stapelplankje, tophlad N". 3;

e plankje thermometer-opname;

f mat, waarmede de stapel gedekt is;

g mat onder de stapels;

Hierbij zij nog opgemerkt, dat bij den bouw van eenen stapel,

deze meestal van boven een weinig smaller wordt gemaakt,

zoodat wanneer hij onder 15' lang bij 10' breed is, bij een hoogte

van 6 of 7 voet, boven de lengte slechts 14^2, en de breedte

9Vo voet bedraagt. In geen geval mag de stapel van boven

grooter lengte en breedte hebben dan beneden, omdat dit

niet alleen een misvormden stapel zou geven, maar hem

ook uit zijn verband zou brengen.

De assistent, met dit werk belast, neemt minstens eens

per dag de temperatuur der stapels op en wel 's morgens

vroeg. Hij noteert zijne bevinding op een, aan lederen stapel

hangend, klein smal plankje met papier l)eplakt.

Komt de administrateur nu 's morgens in de fermenteer-

schuur, dan kan hij in een korten tijd den loop van de

temperatuur der stapels overzien, om in verband daarmede

zijne orders te geven, bestaande uit het nog eens op zichzelf

omzetten, of het bij elkaar zetten van verschillende stapels

van eenzelfde soort tabak.

Om van den beginne af te zien, wat er met de stapels is

geschied, hoeveel maal zij zijn omgezet of bij elkaar gezet en

op welke temperatuur dit is geschied, worden bordjes aan

15
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de stapels gehangen, iets kleiner dan eene bladzijde van dit

boek, waarop alles wordt genoteerd. Het gemakkelijkste is

bijv. voor topbladen driehoekige plankjes te nemen, voor

middenblad zeskante en voor voetblad vierkante plankjes,

waardoor de administrateur reeds op een afstand kan

zien, wat voor soort stapel of welke tabak hij voor

zich heeft.

Boven aan 't plankje wordt het nummer van den stapel

geschreven, te beginnen met ]S[°. 1 (en wel voor ieder soort

afzonderlijk) van de eerst binnengekomen tabak tot bijv.

N". 45 voor de laatst binnengekomene.

De eenvoudigste en duidelijkste noteering op die plankjes is

de volgende. Wanneer bijvoorbeeld de stapel is gereed gekomen

of gezet den 10"^" Juli, zoo schrijft men boven aan 't plankje, 10/7.

Gaat deze om of hever wordt deze omgezet, bij een temperatuur

van 50°, na verloop van 4 dagen, zoo schrijft men 10/7

14/7 50°

Kan deze stapel bijvoorbeeld na 5 dagen worden

samengezet met N^ 2 die ook al eens op zichzelf is

omgezet, zoo komt op plankje N°. 1 N^ 2

10/7 11/7

14/7 50° 15/7 51°

19/7 53°

of wel die twee zijn zamen gekomen toen de hoogste tem-

peratuur van een dier beide 53° was, en dan vervalt

natuurijk plankje N^. 2.

Zoo doorgaande krijgt men de geheele geschiedenis van

den stapel bijeen, aangezien van die 45 stapels ten laatste
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slechts 4 of 5 groote stapels komen. Men ziet, dat de tabak

langzamerhand aan druk en warmte gewent, om ten laatste

een temperatuur 62° a 64° Celsius te bereiken; daarna neemt de

warmte weer af, ten bewijze dat de tabak uitgefermenteerd raakt.

Bemerkt men echter, dat een stapel in temperatuur achter-

uitgaat, dan is het zaak den stapel spoedig om te zetten,

aangezien een langzame afkoeling slecht voor de tabak is

en dikwijls stapelschimmel tengev.olge heeft. Nu zal zulk

een stapel niet veel warmte meer halen, omdat zooals reeds

gezegd, het bewijs is geleverd, dat hij uitgefermenteerd is,

tenminste bij groote stapels van bijv. 24^ lang 15^ breed en

10' hoog, of iets kleiner.

Zijn het kleine stapels, die terugloopen zoo moeten deze

spoedig met een of twee andere worden te zamen gezet, om

meer warmte te kunnen ontwikkelen.

Wij zullen eerst het omzetten en bij elkaar zetten der stapels

behandelen en weer beginnen bij stapels N^. 1, droge tabak

of voetblad, van 15' X 10^ X 6'. De administrateur, die

de tabak bij 'l opstapelen opmerkzaam beschouwt, taxeert, dat

d-eze tabak vooi' de eerste maal bijv. gerust 52° kan en moet

hebben, waarom hij den stapel ook zoo groot laat opzetten;

anders heeft hij kans, dat de stapel die temperatuur niet zal

halen. Na verloop van 6 of 8 dagen zal echter de stapel

gemakkelijk dat punt bereiken, ja wil zelfs hooger gaan. Daar

dit echter niet wenschelijk is, laat hij dien stapel omzetten,

dat is geheel uit elkaar nemen en opnieuw opstapelen,

met dien verstande, dat de binnenste tabak buiten komt

en de buitenste nu binnen, want deze laatste heeft nagenoeg
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geen warmte gehad. De twee of drie bovenste lagen worden

daartoe bundel voor bundel afgenomen, en als koude tabak

voorloopig op een kleinen stapel ter zijde gezet. Men gaat dan

verder door met afnemen, waarbij nu de binnenste of warmste

tabak, de onderste lagen vormt van den om te zetten stapel

terwijl de koude buitenranden zoolang ter zijde worden gelegd

of gestapeld, totdat de eerste warme lagen gelegd zijn. Nu

wordt geregeld doorgestapeld (de koude binnen en de warme

buiten) waarbij 't koude stapeltje, wat ter zijde staat, opraakt

en daarvoor in de plaats warme tabak wordt bewaard om de

bovenste lagen te vormen. De onderste koude lagen komen

nu boven in den midden-stapel. Op die wijze is de stapel

geheel omgekeerd.

Bij het op stapel staan der tabak worden de onderlagen tot

zelfs over het midden gedrukt door 't gewicht der tabak, welke

er boven op hgt, en dan zullen vooral bij olieachtige of zware

tabak de bladen der bundels aan elkaar gaan kleven. Hoewel

dit minder gebeurt, wanneer de tabak winddroog op stapel

is gezet dan wanneer ze vochtig is, verdient het toch aan-

bevehng er op te letten, en wanneer zulks het geval is, bij

't omzetten die bundels goed te schudden^ zoodat de bladen

van elkaar los raken. Dit is toch in ieder geval goed, al

kleeft de tabak niet, omdat daardoor een weinig frissche

lucht tusschen de bladen komt en de vochtige dampen, door

de fermentatie ontstaan, er uit verdwijnen.

In het geval echter, dat de stapel, die voor 't eerst is gezet,

niet de warmte van 52° wil halen, door den administrateur

dien stapel toegedacht, en bijv. op 50° blijft staan, zoo is
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't noodig, dat deze met een zooveel mogelijk gelijken stapel

wordt sauiengezet. teneinde door de grootere massa tabak

ook een grootere warmte te ontwikkelen. Aangenomen dat die

stapel ook 15 X 10 X o groot is, en het noodig is, dat die

twee, te zamen komende, 8 voet hoog moeten worden, dan

kan men gemakkelijk uitrekenen, hoe lang zulk een stapel moet

worden, wanneer men de breedte aanneemt op 15 voet, want men

krijgt nu 2' X 15' X 10' X 6' = 1800 kub. voet gedeeld

door hoogte X breedte of 8' X 15' = 120 dus 15' voet lang.

Bij topblad, of vette, olieachtige tabak is men zeer omzichtig

in den beghme. Deze wordt eerst op kleine stapels opgezet, die

bijv. 15' lang 6' breed en 3 voet hoog zijn, waarbij de koelies

niet met de planken op de tabak mogen zitten, daar zulks

al dadelijk druk zou kunnen geven, terwijl dit bovendien

niet noodig is, omdat bij een breedte van 6 voet de koelie

gemakkelijk tot het midden van den stapel kan reiken om

de bundels op dien stapel neer te leggen.

Ook wordt in den beginne niet veel warmte aan zulke tabak

gegeven. Mocht droge of voetblad tabak al dadelijk 50-54°

kunnen hebben of meer, zoo zal vette tabak slechts 42 — 45°

mogen hebben, en terwijl droge tabak al spoedig bij elkaar

gezet kan worden om meer hitte te verkrijgen, zoo worden

de meer vette stapels dikwijls eerst een paar malen omgezet

op zich zelf, voor ze met andere samen gezet worden.

Deze tabak krijgt dan bij lederen keer om of samenzetten

geleidelijk meer warmte, bijv. van 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52,

54, 56° om op 58° uit te fermenteeren, terwijl droge tabak

bijv. 52 dan 56 verder 60 en 64 ° kan hebben.
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Men ziet hieruit, dat er bij dit werk veel bedorven zou

kunnen worden door een leek, want het verbroeien van één

stapel kan duizenden kilo's mooie tabak inferieur maken,

terwijl door te voorzichtig fermenteeren de tabak niet vol-

doende wordt gefermenteerd en minder goed door de Euro-

peesche markt wordt beoordeeld.

Het stapelen der tabak is ook niet lederen koelie toe te

vertrouwen, daarvoor heeft men vaste stapelaars en wel in

't bijzonder voor den buitenrand van den stapel, teneinde

dezen een netten vorm te geven.

Is de stapel zoo hoog reeds opgebouwd, dat de koelies, die

de tabak aandragen, deze niet behoorlijk meer kunnen aan-

geven aan de stapelaars, dan worden stellages rond den stapel

gemaakt, waardoor de stapelaars ook gemakkelijk den stapel

op en af kunnen komen, want in geen geval mogen zij een

voet in de tabak zetten.

Deze stellages bestaan uit dubbele ladders, die rondom

den stapel worden gezet en op welker sporten dikke planken

worden gelegd. Hoe hooger nu de stapel wordt, op des

te hooger sporten legt men de planken, terwijl een

schuine loopplank den koelie in staat stelt de stapelaars te

bereiken.

Bij het omzetten der stapels, hetwelk steeds onder goed

toezicht van assistent en tandil behoort te geschieden, moet

toegezien worden, of er zich aangestoken, schimmel- of broei-

bundels onder bevinden ; deze moeten er alsdan uitgehouden

worden, opdat zij de anderen niet aansteken en worden later

afzonderlijk af gefermenteerd.
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Tot het laatste toe blijft top-, midden- en voetblad in de

fermentatie gescheiden.

De assistent houdt een boek, waarin elke stapel of bank

een foho met nummer krijgt en waarin de geheele geschie-

denis van eiken stapel vermeld staat, als datum van opzetten,

samenvoeging met andere stapels, warmtegraden enz.

Wij verplaatsen ons nu in 't einde van de maand Augustus.

De tabak is van 't veld, nog slechts weinig tabak hangt in

de droogschuren en de koelies komen nagenoeg gereed met

het voor de tweede maal tjankollen der alang alang of oude

gronden, welke 't volgend jaarbeplantmoeten worden, zoodat

na weinige dagen bijna alle Chineesche werkkrachten buiten

gemist kunnen worden, om te beginnen met een ander werk,

dat op hen wacht en wel de sorteering der tabak, in de

fermenteerschuur.

De Administrateur, wiens oogen en zorgen in den laatsten

tijd buiten niet zoozeer meer noodig waren, heeft des te meer

tijd gehad al zijn aandacht aan de fermentatie te wijden,

waarvan zooveel afhangt.

De Javanen blijven doorgaan met het buitenwerk, bestaande

in de voorbereidende werkzaamheden voor het volgend jaar,

terwijl de Javaansche vrouwen in de fermenteerschuur dienst

kunnen doen, bij het sorteeren, bundelen, tabak ontvangen,

stapelen, tabak aandragen, matten naaien als anderszins.

Onder de werkzaamheden, welke de Javanen nu buiten ver-

richten als wegen aanleggen, drainage maken, boschkappen enz.

mogen we niet vergeten het afbreken der droogschuren.



Afbreken der Deze schuren die 2, 3 of 4 jaren dienst hebben gedaan en

droogsc uren.
^^^^^_ ^^^^ volgend oogstjaar op te verren afstand komen te

liggen van den aanplant, om er gebruik van te kunnen

maken, worden nu afgebroken met het doel al het bruikbare

materiaal voor andere te l)ouwen schuren of koeüewoningen

aan te wenden.

Dat afbreken geschiedt vrij regelmatig, te beginnen met

de atap van 't dak, het lossnijden van wanden en vensters,

die naar beneden vallende, zoo mogelijk direct door de karre-

voerders verzameld en op de karren worden geladen, om ze

ter plaatse te brengen, waar zij weer gebruikt kunnen worden.

Indien de karren, om welke reden ook, niet kunnen rijden,

dan laat men een stuk of afdakje van de schuur staan, waar-

onder de atap wordt opgestapeld, evenals de anak-kajoes

of droogstokken, welke nog in de schuur aanwezig v/aren.

Deze anak-kajoes worden meest getransporteerd naar een

droogschuur, die 't volgend ja.ar gebruikt wordt, en het dichtst

gelegen is bij de nieuw te maken afdeeling, waar nieuwe

droogschuren moeten komen.

Na de atap worden de dakribben als kassans, goelongs en

verder de kilassen afgenomen en soort bij soort gelegd, zoodat

alleen de tiangs of palen en de soekongs overblijven.

Deze tiangs worden, voor zooverre ze in den grond gaaf zijn, of

nog niet rottende, uitgegraven en voorzichtig neergelaten om

niet te breken bij het vallen op oneffenheden of andere palen.

Zijn deze tiangs in den grond rot, zoo dat dit gedeelte

niet meer vertrouwbaar is bij overplaatsing, dan worden

deze boven den grond afgekapt, waardoor ze ± 4 voet
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korter worden en dus gereduceerd worden van tiangs N". 1

op NO. 2 of van N°. 2 op N». 3 en van N». 3 op N^. 4,

terwijl de N°. 4, die in den grond rot zijn, voor niets meer

zijn gescliikt dan voor brandliout.

Bij het afbreken dezer soliuren moet er uit een economisch

oogpunt vooral op gelet worden, dat het ijzerdraad, waarmede

soekongs, kilassen enz. zijn vastgebonden niet verloren gaat,

doch behoorlijk wordt afgenomen en tot kluwen of rollen

gemaakt, om naar het assistentenhuis ter bewaring te worden

gebracht, want dit ijzerdraad is nog zeer goed bruikbaar

voor andere te bouwen schuren.



HOOFDSTUK XYL

SORTEERKONGSIES. - HET SORTEEREN. - TABAKS-

MERKEN. - ONTVANGEN VAN GESORTEERDE

TABAK. - STAPELEN VAN GESORTEERDE

TABAK. - BUNDELBOEK. - BEWARING DER

ORDE GEDURENDE DE SORTATIE.

Sorteer- Wij naderen nu het tijdperk der sortatie. Is die tijd

eenmaal aangebroken, dan moeten de koelies van de ver-

schillende afdeehngen naar het etablissement verhuizen, en

daarvoor heeft men permanente koelie-loodsen gebouwd (of

zoogenaamde sorteerkongsies) op ongeveer 100 depas afstand

van de fermenteerschuur en niet te dicht bij het huis van den

Administrateur en de kongsie assistenten -woning. Men draagt

evenwel zorg, dat deze loodsen in de onmiddellijke nabijheid

van het huis van den Chineeschen hoofdtandil zijn gelegen,

opdat deze bij oneenigheid of twist dadelijk bij de hand kan zijn.

Het behoeft geen betoog, dat waar 5 a 600 man te zamen wonen,

eerder onregelmatigheden en twisten voorkomen, dan wanneer

dit aantal in clubjes of kongsies over de afdeehngen verdeeld is.

De sorteerkongsies op het etabhssement bestaan gew^oonlijk

uit 6 of 8 huizen (zie teekening U), elk lang 15 a 20 depas

en breed 6 a 8 depas, in ieder waarvan plaats is voor 60 a

80 koelies; verder een loods van dezelfde lengte, breedte en

hoogte, doch zonder wanden, welke dient tot plaats, waar

de koelies gezamenlijk eten, wanneer er kongsie-eten verstrekt
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Sorteerkongsies

Ventilatie of
0]K'n top.

wordt (waarover later), en als speelplaats bij regenachtig

weer. Juist in den sorteertijd is de regenmousson in Deli

op zijn hevigst. Verder treft men nog aan één of twee

gemeenschappelijke keukens, + lang 10 depas, breed 5 depas,

waar de koelies, hoewel hun kongsie eten (gekookt eten) 3

maal per dag wordt verstrekt, 's avonds nog naar verkiezing

hun eigen potje kunnen koken. Ten slotte vindt men bij

dit complex van gebouwen nog eenige privaten en putten.

Het spreekt van zelf, dat wat betreft het bouwen en

verdeelen dezer koeliewoningen, de smaak en de inzichten

der planters verschillen, terwijl bovendien ook met de

flnancieele zijde der kwestie rekening moet worden gehouden.

Zoo maakt de eene ondernemer de wanden van atap,

terwijl de andere planken gebruikt. Enkelen witten deze

wanden, waardoor het geheel er veel netter uitziet. Het hier-

onder afgebe(!lde model is zeer gebruikelijk.
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Als het etablissement of de sorteerkongsies in de nabijheid

eener rivier liggen, is het niet noodig pntten te maken, daal-

de koelies zich dan in de rivier kmmen baden.

Steeds is het echter noodzakelijk voor goed drinkwater te

zorgen, aangezien, waar zooveel menschen te zamen wonen, bij

het uitbreken eener epidemie de gevolgen niet te overzien zijn.

Het beste is daarom, een Norton-pomp in de nabijheid der

koehehuizen in den grond te slaan, en op te stellen, wat

betrekkelijk weinig kost, terwijl hiervan ook het Europeesch

personeel kan profiteeren.

Zijn de sorteerkongsies bewoond, dan wordt in ieder huis een

waker aangesteld, die steeds moet zorgen, dat het in de huizen

netjes is en die de privaten moet reinigen en desinfecteeren.

Op ondernemingen, waar in den sorteer tijd geen kongsie-

eten aan de koehes wordt verstrekt en dus ieder koelie

steeds zijn eigen potje moet koken, is het noodig, dat bij

ieder huis een keuken wordt gemaakt ; de koelies moeten

dan een half uur langer vrij hebben, willen ze tijd genoeg

hebben, hun eten te koken en het te nuttigen.

Het sorteeren. Meestal worden aanvankelijk een paar kongsies met hunne

tandils naar de fermenteerschuur geroepen, om het sorteeren,

of het zoogenaamde fijn-bossen aan te vangen.

Deze koelies houden dan eerst nog een biddag met feest-

maal tot afscheid aan hun veldgod, en trekken na afloop

daarvan met hun huisraad, slaapbanken en gereedschap naar

de zooeven beschreven sorteerkongsies, die daartoe in orde zijn

gebracht en waar hun eene bepaalde plaats wordt aange-
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wezen, terwijl de tandil een afgeschoten hoek of kamertje in

hetzelfde hui.s betrekt. Na eenige dagen worden deze koelies

door andere kongsies gevolgd, totdat successievelijk alle

koehes, ongeveer 500 man, zijn gearriveerd en het werk in

de fermenteerschuur in vohen gang is.

De winkelier of kedehhouder levert nu in den regel het eten

voor alle koelies, in de daartoe ingerichte loods, volgens een

door den administrateur vastgesteld menu; door de koelies

wordt hiervoor meestal $ 3 per maand van hun bundelgeld

betaald. Dit eten wordt 3 malen daags verstrekt, namelijk,

voor de eerste maal des morgens te öVs uur, rijst, groenten

en met vet gebakken gedroogde visch; voor de tweede maal om

11 uur, wanneer de koehes uit de fermenteerschuur komen,

rijstpap (boeboer) met een soort pruimen of andere Chineesche

poespas en ten slotte des namiddags om 5 uur wederom rijst,

groentensoep, benevens gebakken en gedroogde visch, terwijl

eenmaal per week varkensvleesch wordt gegeven, na het einde

van den werktijd. Voor de goede controle laat de administrateur

zich dagelijks een portie van eiken maaltijd op het kantoor

brengen, en gaat een assistent zich telkens van de hoedanig-

heid van het kongsie-eten overtuigen en nazien of er

genoeg is. De koelie moet bij ieder maal zooveel rijst kunnen

eten, als hij maar wil en dan nog een kom rijst naar huis

meenemen voor den avond. Dit alles wordt den koelie voor

10 doUar centen (±12 Holl. centen) per dag, geleverd, wat

waarlijk niet te duur is, terwijl alle klachten over het eten

nauwkeurig worden onderzocht.

De gang rondom het plankier (de baleh-baleh) der fei-men-
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toerschuur is nu tot zitplaats der sorteerende koelies ingericht,

waartoe deze gang over de geheele lengte, in het midden, door

een loop van circa 2Y2 voet breedte in tweeën is verdeeld ; aan

de zijden der klepdeuren zitten de sorteerders en daartegenover

de zoogenaamde bundelaars of bossers, allen op een planken

vloer, waarbij de sorteerders een breedte van 6 voet, en

de bnndelaars niet meer dan 3 voet noodig hebben. Yoor

de eersten is de vloer van gaten voorzien, waarin door de

dekkingsmatten heen, het noodige aantal pennen, ter lengte

van IV2 a P/^ voet en dik ± 1 centimeter, in een halven

eUips worden geplaatst; de koehe zit met den rug naar de

klep, zoodat het licht op zijn tabak valt. Juist daarom is

het zoo voordeelig, om in plaats van kleppen hooge venster-

deuren te gebruiken, omdat door deze laatste steeds vol

en direct licht op de tabak van den sorteerder valt, — en zelfs

(wat voor de controle van den assistent zeer nuttig is) ook

op den bosser. (Zie de photografle vooraan dit hoofdstuk en

de bijgaande schets V van plaatsing der sorteerders en

bundelaars in de fermenteerschuur).

De geheele vloer is met matten bedekt, en de sorteerder

plaatst zijne gesorteerde tabak als volgt tusschen de pennen.

Deze plaatsing is voor alle koelies dezelfde en begint van

rechts naar links, of van links naar rechts, zooals op

geschilderde borden is aangegeven, op welke in Chineesche

karakters en daaronder in Europeesche letterteekens, de

Chineesche en Maleische benamingen der verschillende soorten

zijn opgegeven. Thans worden op vele ondernemingen de

hierna te vermelden oude merken gebruikt, welke merken of
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sorteeringen zich gewijzigd hebben en nog wijzigen naar de

eischen der markt. Van te veel merken of soorten is de

handel niet gediend, vooral wanneer in een partij tabak,

slechts enkele pakken van ieder merk voorkomen.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat op iedere 10 pakken

of minder van één merk, uit één pak de monsters genomen

worden, welk pak dan het zoogenaamde monsterpak wordt

genoemd en er dus ook niet beter op wordt, dan kan

men begrijpen dat men aan slechts een paar pakken van één

merk niet veel heeft.

Blijkt echter bij de bemonstering, dat zich uiteenloopende

kleuren, veel spikkel of geen spikkel, of verschillende kwali-

teiten in één pak bevinden, dan is zulks ook niet goed

en zouden wanneer bijv. 30 pakken van dat merk, in die

partij zijn, deze allen er naar beoordeeld of veroordeeld worden,

wat voor den planter een enorme schade kan zijn.

Het is daarom zaak, naar de eischen der markt, een zoo

eenvoudige en practisch mogelijke sorteering te maken,

waarvan het volgende een voorbeeld is:

D. donkerbruin, geen spikkel.

B bruin, fijn blad, geen spikkel.

LB lichtbruin, fijn blad, geen spikkel.

L helle lichte gele kleur, fijn blad, geen spikkel.

V donkervaal, fijn blad, geen spikkel (wanneer men

van dit merk slechts weinig heeft wordt het onder

D gesorteerd).

LV hchtvaal, fijn blad, geen spikkel.
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BB bruin, bont-wankleurig, gemarmerd fijn blad, geen

spikkel.

G bruin en lichtbruin, grof en stug blad, grove aren,

geen spikkel (waarvan het donkere onder D v^ordt

gesorteerd).

K helle lichtgele en lichtvale kleuren, dor stug blad,

of zoogenaamd doodblad.

S bruin en donkerbruin, fijn blad, licht spikkel.

SB hchtbruin, fijn blad, hcht spikkel.

SL helle Uchtgele en lichtvale kleuren, fijn blad, hcht

spikkel.

SS bruin en donkerbruin, veel spikkel (wat te grof is

voor S kan hieronder worden gesorteerd).

SSB lichtbruin, veel spikkel (waarbij SB grof blad kan

gevoegd worden).

SSL hchte helle kleuren, veel spikkel (waarbij SL grof

blad kan gevoegd worden).

R bruin en donkerbruin, roest-blad.

RL helle kleuren, roest-blad.

XB gaterig of stukblad, bruine kleuren, geen spikkel.

XL gaterig of stukblad, lichte kleuren, geen spikkel.

X veel stuk, alle kleuren, geen spikkel, en rottig.

XSS klein stuk, veel spikkel, bruin blad.

XSSL klein stuk, veel spikkel hehe kleuren.

XR veel z.g. groot stuk, roest (waarbij XSS veel stuk,

en XSSL veel stuk, en rottig spikkel worden gesor-

teerd.) Yan het zoogenaamde rot heeft men gewoonlijk

weinig, zoodat het weg wordt geworpen of bij
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de meest inferieure merken gevoegd, die niet bij

een gezonde partij passen. Het beste is ze daarom

later bij de zoogenaamde uitschot-partij te doen,

zooals X. en XR ^).

Intusschen zijn ook de assistenten, ten behoeve van het

werk in de fermenteerschuur, verhuisd naar het gemeen-

schappelijke assistentenhuis, ook wel kongsie-assistenten-huis

genoemd.

Meestal blijft één assistent belast met het buitenwerk,

waartoe ook een tandil met de noodige koelies beschikbaar

blijft, terwijl een ander assistent wordt bestemd, om de

afsluiting der boeken op het kantoor in orde te brengen.

Het overige Europeesche personeel is dan in de fermenteer-

schuur werkzaam; één assistent is aanwezig op de baleh-

baleh, één in de ontvangkamer en gewoonlijk twee bij de

sorteerders en bossers, waarvan zij elk de helft onder toe-

zicht hebben.

Elke tandil heeft zijne kongsiekoelies, waarvoor hij geheel

verantwoordelijk blijft, onder zich, bij welke gewoonlijk eenige

andere koelies zijn gevoegd van tandils, wien ander werk

is opgedragen, zooals het halen van koelies uit China, tabak

ontvangen enz. Gewoonlijk krijgt de tandil 6 pCt. commissie van

het geld door zijne koelies verdiend; op sommige ondernemingen

1) Enkele ondernemingen gebruiken andere letters op de pakken

om de sorteering aan te duiden. Terwijl het zooals voren omschreven

bijna algemeen gebruik is D, B, LB, V, LV, enz. gebruiken deze daarvoor

de letters A, B, C, D, E, F, enz.; of het door deze uitzondering den

handel gemakkelijk wordt gemaakt, laten wy hier buiten beschouwing.

16
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echter een vast salaris van circa $ 12 per maand, hetgeen in

het belang der onderneming evenwel niet aan te raden is

daar natuurlijk de tandils in dat geval niet zeer bij het

werk hunner koelies zijn geïnteresseerd. De ontvangers ver-

dienen $ 10 tot $ 15 per maand, de sorteertandil $ 20 tot

$ 25, de Chineesche crani $ 25 tot $ 40 en de stapelaars, naar

gelang van bekwaamheden, van $ 6 tot $ 10 per maand.

De administrateur wijst aan, welke stapel het eerst zal

worden gesorteerd, gewoonlijk is dit de eerst binnengekomen

droge of voetblad tabak, die men van den beginnne at

goed heeft kunnen aanpakken en die nagenoeg uitgefermen-

teerd is.

Een of meer goede kenners van tabak worden op dien

aangebroken stapel gezet, om er de noodige bundels van

af te geven voor de manden, waarin de te sorteeven tabak

aan de koehes wordt verstrekt. De manden met tabak

worden door eenige lieden van de baleh-baleh naar beneden

gedragen en onder de sorteerders verdeeld, die ze vóór zich

plaatsen, binnen of ter zijde van de plaats voor hunne

gesorteerde tabak. De touwtjes worden stuk voor stuk

per bundel naar gelang der behoefte losgemaakt en bewaard,

om bij het fijnbundelen weder dienst te doen. Intusschen

zijn de koelies voor dit bossen van meer koeht kajoe

voorzien, of hebben dit soms uit hunne woningen mede-

gebracht.

De sorteerder opent de bladen goed, draagt zorgt deze niet

te breken en legt ze volgens de kleur stuk voor stuk in

een der vakjes, met de punten naar buiten, en met de
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koppen naar zich toe. Daar de koelie uit zijn hoofd moet

weten, hoe de volgorde der merken is, en hoe hij ieder

blad moet leggen, waar het behoort, kan hem dat werk

gemakkelijk gemaakt worden, door al de merken in drie vakken

te verdeelen als „geen spikkel-", „spikkel-" en „stukblad",

door bovenaan en om de pen, tusschen K en S, zie teekening W
een rood of wit lapje te woelen, evenzoo tusschen RL en XB (zie

punten & en c teekening sorteerder) zoodat hij nu in ieder

vak spoedig tehuis is in die drie afdeelingen^ geen spikkel-^

spikkel- en stiikblad. Wanneer nu in het begin de sorteerder

nog geen bladen genoeg geopend heeft om te kunnen sorteeren,

helpt de bosser hem met het openmaken van bladen, totdat

er genoeg zijn om te bossen.

Assistenten en tandils moeten steeds de sorteerders helpen

en onderricht geven; vooral bij de sorteering BB moet de

koelie goed op de hoogte worden gebracht van bont en

wankleuren. Hoewel men niet kan verlangen, dat een

assistent Chineesch spreekt, is het toch noodzakelijk, dat

hij de namen der merken in 't Chineesch kent, om zich ten minste

op dat gebied verstaanbaar te kunnen maken. Men komt trou-

wens met een 50 tal woorden reeds een heel eind op streek

:

Donkerbruin bijv. is Oh;

Bruin „ Ang;

Vaal „ Tsé;

Spikkel „ Hen

;

Stuk „ Lan of Pfa enz.

Ook de ontvangers moeten, wanneer zij tijdelijk geen werk

hebben, de koelies steeds les in het sorteeren geven.
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Een goed sorteerder kan gewoonlijk twee tot drie bossers

voldoende werk bezorgen, terwijl minder geoefenden slechts

een of twee kunnen bezighouden.

Om de mindere sorteerders te helpen, de sorteerders niet

met te veel soorten te bezwaren en het werk vlugger te

doen geschieden, worden de gebroken of stuk-bladen soms

door afzonderlijke heden gesorteerd.

De sorteerders zijn den tandil goed bekend, en moeten

telkens weder opnieuw uit de bossers worden aangevuld.

Gewoonlijk regelt de tandil met zijne koelies, welke bossers

elke sorteerder zal bekomen.

Wanneer er genoeg bladen van verschillende soorten zijn

gesorteerd in de vakjes van den sorteerder, worden de

bladen van eene soort door den bosser opgenomen. Deze

vat de geopende bladen stuk voor stuk met beide handen

zachtjes bij punt en uiteinde van den steel aan en legt

ze alle in dezelfde richting naarmate der lengte op de

mat, tusschen de beide daar aangegeven uiterste lengten,

die, wanneer de koppen door een lijn worden vereenigd en

evenzoo de punten, een trapezium zuhen vormen; daarbij

komen de koppen loodrecht op de rechte zijde van het trapezium,

terwijl de uiteinden op de schuine zijde komen te hggen.

Meer algemeen en zekerder wordt het leggen op gelijke

lengte gemaakt, door op de rechte zijde van het trapezium

een lat te schroeven in de richting als door b-h op de schets X
aangeduid, waartegen alle koppen der bladen komen te liggen,

terwijl de schuine zijde door eene zwart geschilderde lijn op

do mat wordt aangegeven. (Zie volgende pagina).
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Wanneer op deze wijze door den bosser alle bladen uit één

vakje op de lengte gelegxl zijn, worden zij door hem gebost,

waartoe hij op het oog circa 30 bladen van dezelfde lengte

bij elkander in de hand neemt, en deze met de andere hand

zoodanig schikt en klopt, dat de kop van boven geheel gelijk

wordt, terwijl hij alle uitstekende vezels aan dien kop

netjes naar binnen vouwt, zonder ook maar iets daarvan

af te scheuren. Op dezelfde wijze voegt hij er met de

vrije hand nog bladen bij, totdat hij er ongeveer 40

heeft, kijkt na of de punten ongeveer gelijk zijn en

bindt dan dien bundel, ongeveer 2 vinger breed onder

het bovengedeelte van den platten kop, met het tabaks-

touwtje stevig toe. Hij heeft vooraf het touwtje of hever

de koeht-kajoe op de knie gedraaid. Alvorens nu den knoop

er in te leggen, neemt hij nog een slag rond den kop, zoodat

twee slagen gedraaid touw netjes tegen elkaar om den kop

van den bundel komen te liggen. De beide uiteinden van

't touw worden nu dicht bij den knoop tusschen de bladen

uitgebracht, waarna de bosser den bundel op de daarvoor

bestemde plaats nederlegt.

In de ontvangkamer zijn 10 tot 15 beproefde ontvangers

of tandils aanwezig, om de gesorteerde tabak na te zien en

de bundels te ontvangen. In den laatsten tijd worden

hiervoor veel Javaansche vrouwen op leeftijd gebruikt,

welke in dit werk geoefend zijnde, de voorkeur verdienen

boven Chineezen, omdat zij meer accuraat en geduldiger

zijn. Een voorname zaak is bovendien, dat zij geheel
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neutratil zijn tegenover de Chineesche koelies, die de

bundels afleveren, terwijl Chineesche ontvangers meermalen

bossen goed of afkeuren al naarmate het een vriend is

of niet, die de bossen afdraagt. Deze ontvangers zitten

daartoe in eene rij op een bank, waarl.üj het volle licht op

de tabak vóór hen valt. Achter die bank is voldoende

ruimte voor den assistent en den administrateur, om de

ontvangers bij hun werk te controleeren en dit te kunnen

overzien.

Wanneer er voldoende tabak gesorteerd en gebundeld is,

worden door den assistent, die met het ontvangen der tabak

belast is, de noodige koelies met hunne tabak volgens de rij

af voorgeroepen; deze gaan dan, met de hun toekomende

tabak in een tabaksmat netjes gestapeld, naar de ontvang-

kamer, waar zij hunne bundels netjes voor een der ont-

vangers neerleggen, met de koppen naar dezen toegekeerd.

De bundels worden door den ontvanger goed nagezien, wat

lengte, kleur en afwerking Ijetreft, eenige minder conforme

bladen worden er uitgetrokken en daarna de Ijundels bij

goedkeuring den koehe weder toegeworpen, die ze dan in

hoopjes van 30 stuks eenigszins naar achteren opstapelt,

terwijl daarbij alle stukbundels nauwkeurig afgezonderd

worden gehouden. Mochten de bundels te slecht zijn ge-

sorteerd of gebonden, dan snijdt de ontvanger het touwtje

door en geeft de bladen terug, terwijl steeds den be-

trokken koehe door ontvangers en tandil wordt gewezen op

de fouten, welke hij gemaakt heeft. Aan dit laatste vooral

moet trouw de hand worden gehouden, daar het wel gemak-
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keiijk is de bossen te weigeren, maar in liet voordeel der

onderneming den koelie te onderwijzen en voort te helpen;

ook de assistent moet hiertoe steeds bereid zijn en vooral

daartoe de benamingen in het Chineesch grondig kennen.

Stapelen van De ontvangen bundels moeten nu door ontvangers en koelies

tabak. ^^^S worden nageteld, naam en nummer van de koelies met

het aantal ontvangen bundels worden afgeroepen en door den

crani opgeteekend. Dit geschiedt met alle koelies, en het

is zeer aan te raden, om alle tabak der koelies éénmaal in

de tweemaal 24 uren te ontvangen, teneinde geregeld zonder

overhaasting met dit werk te kunnen voortgaan.

De ontvangen tabak wordt nu door de koelies weder netjes

in de matjes of wel op draagbaren gelegd en naar de baleh

baleh gebracht, alwaar ze soms nog eens nageteld wordt,

om verder op stapels te worden gezet.

Heeft er dien dag een zeer droge wind gewaaid, zoodat

door 't openstaan van al die vensters de tabak te droog en

te krakerig is, om ze te stapelen, dan worden de bundels

op kleine hoopjes op de baleh-baleh uitgelegd tot den

volgenden morgen, om door de nachtlucht lenig en handel-

baar te worden.

Nog eens Deze stapels van gesorteerde tabak moeten nog eens goed

ernien eeren.
nagefermenteerd worden, waartoe groote stapels worden ge-

maakt, gewoonlijk 16 tot 18 voet breed, bij een frontlengte

van 18 tot 24 voet en een hoogte van 9 tot 12 voet, welke

stapels dikwijls zes weken blijven staan, om voor droge of



248

voetbladtabak een hitte te verkrijgen van 64 a 66° en

daarna nog eens te worden omgezet.

Een mooie fermentatie is bijv. de volgende. Stel dat een

stapel pas gezet is bij een temperatuur van de buitenlucht

van 86° a 88° Fahrenheit, d. i. 30° a 32° Celsius, dan zal

die stapel in den beginne dagelijks + 2° in warmte toenemen

tot hij 42° a 44° bereikt, daarna voortgaande VjcP per dag

tot 50° verder, 1° per dag tot 54° a 55° en dan Yo° per

dag tot 64° a 66°. Op dit punt blijft hij enkele dagen staan,

zoodat het geheele fermentatieproces dan 36 a 40 dagen

heeft geduurd.

Dit laatste heeft betrekking op droge, groote en bijna

uitgeferraenteerde stapels. Deze stapel zal, wanneer ze omgezet

wordt, de temperatuur van 64° a 66° niet meer halen, doch

blijven staan op bijv. 56° of 58°.

Het gesorteerde stukblad wordt afzonderlijk gehouden en

voorloopig op een kleinen stapel gezet, om wanneer de goed-

bladstapel van die kwahteit zoo ver gevorderd is, het

stukblad er boven op te stapelen met een paar touwtjes

tusschen de laag voor afscheiding. Bij het omzetten van

den stapel plaatst men 't stukblad dan onder, met weder

een paar lagen stuk er boven op.

Bij het sorteeren komt de vette- of meer olieachtige tabak

het laatst aan de beurt, omdat deze langer tijd voor de

fermentatie noodig heeft, en het niet goed is, de tabak bij

't broeiïngs-proces te veel te storen.

Het is goed, de stapels gesorteerde tabak, waarin zich

nu nagenoeg geen vochtdeelen meer bevinden, geheel
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met matten te bekleeden. zoodat deze er uitzien als één

groot pak.

Voo]-al wanneer in een schuur gefermenteerd en gesorteerd

wordt, verdient dit aanbeveling, aangezien de droge winden

storing in de fermentatie kunnen geven, en bij het lange

staan der stapels, het overdag opdrogen en het 's nachts

vocht tot zich nemen der buitenranden niet goed voor de

tabak is.

Alle koehes komen kongsiesgewijze met naam en nummer

voor in 't bundelboek, waarin dagelijks genoteerd wordt,

hoeveel bundels zij hebben afgeleverd. Dit wordt op 't eind

der maand opgeteld en hun in verhouding van drie duiten

voor een bos, uitbetaald, na aftrek van het kongsie-eten a

$ 3 per maand.

Het bundelgeld en de loonen worden in den regel op den

morgen van den betaaldag door den administrateur en de

assistenten in de fermenteerschuur aan tandils en koelies

uitbetaald. Verder wordt er toegezien, dat geen woekeraars

den koehes hun geld afnemen ; vooral mogen de administrateur

en de assistenten zich niet met kortingen ten behoeve dier

heeren inlaten.

Bewaring

der orde.

Het sorteeren duurt in den regel circa 3 maanden, en is voor den

stevigen veldarbeider een hoogst onaangenaam werk ;
hierdoor

heerscht er nog al eens een minder goeden geest onder de koehes.

Daarom moeten de assistenten in de fermenteerschuur, waar
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alle koelies zoo dicht bij elkander zitten, bij de behandeling der

arbeiders uiterst voorzichtig zijn. Alle geschillen worden voor

den administrateur gebracht, die met den hoofdtandil een

nauwkeurig onderzoek instelt, en zoo noodig de schuldigen

ter bestraffing naar den Controleur der afdeehng opzendt.

Wel moet in de fermenteerschuur de grootst mogelijke

orde en zindelijkheid heerschen, doch de koehes mogen vooral

niet noodeloos worden geplaagd.

De koeliehuizen, eetgelegenheden, badplaatsen, privaten

enz., moeten steeds met de meeste zorg onder oppertoezicht

van administrateur en assistenten worden schoongehouden.



HOOFDSTUK XYII.

SORTEEREN VOOR DE EUROPEESCHE MARKT. - HET

METEN DER BUNDELS. - MATTEN NAAIEN. -

PERSEN DER TABAK. - CONTRAMERK OP DE

BALEN. - VOLGNUMMER. - PARTIJMERK. -

RESTANTEN. - RECAPITULATIE VAN DEN

OOGST. - HET PAK TABAK.

Sorteeren

voor de

Europeesche

markt.

Hoe meer we het einde der fermentatie naderen, hoe meer

de kleine stapels verdwijnen en er groote voor in de plaats

komen, zoodat we ten laatste bijv. 13 stapels hebben. Aan-

genomen nu, dat de oogst van 400 velden b.v. 4200 picol groot

is en daarvan 2400 picol uit voetblad bestaat, dan staan

dus deze nu op , . . 6 stapels elk van + 400 pic. = 2400 pic.

1200pic.middenbl. op 4 „ „ „ ±300 „ =1200 „

600 „ topblad „ 3 „ „ „ ± 200 „ - 600 „

dan hebben wij totaal 13 stapels te zamen dus 4200 pic.

Nu verdeelt de Administrateur in zijne berekening deze

stapels in te verzenden partijen en oordeelt hij, dat hieruit

voor de verzending kunnen gereed komen.

3 partijen voetblad. . . elk ± 800 picol dus elk 2 stapels

2 „ middenblad . „ + 600 „ „ „ 2 „

1 partij topblad 600 „ van 3 „
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Als eerste te verzenden partij komen nu in aanmerking de

2 stapels eerst binnengekomen voetblad.

De 2® partij, wordt gevormd uit de twee daarop volgende

stapels voetbladen; de 3*^ partij uit de twee laatste voetblad-

stapels; de 4*= en 5® partij bestaan elk uit 2 middenblad-

stapels en de Q'^ partij uit de 3 topblad-stapels.

Het topblad neemt men 't laatst, omdat deze tabak voor-

zichtig gefermenteerd moest worden, en derhalve ook het

laatst uitgefermenteerd is.

De twee eerste stapels voetblad worden nu aangewezen

voor het gereedmaken van de eerste partij.

Werden bij de vorige bewerking bladen van ééne soort

tot bundels gemaakt, nu worden gelijksoortige bundels tabak

bijeengebracht.

De matten worden van de twee stapels afgenomen en

daarna ook de lagen stukblad (wanneer die er althans bovenop

liggen). Deze worden voorloopig afzonderlijk gestapeld, om

later met het onder de stapels liggende stukblad behandeld

te worden.

De gave of goede tabak wordt nu successievelijk van de

twee stapels afgenomen, en in matjes naar de ontvang-

kamer gebracht, waar ze thans de volgende behandeling

ondergaat.

De ontvangkamer wordt grootendeels door latten in zooveel

vakken verdeeld, als er merken gesorteerd zijn, nadat vooraf

de vloer met matten is belegd. Hierbij worden die vakken

het grootst genomen, welke bestemd zijn voor het merk,

waarvan de meeste tabak is. (Zie bijgaande schets Y).
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In ieder der vakken komt nu oen plankje met het merk,

gekeerd naar de bundel-sorteerderH, die op de bank zitten.

Voor bundelsorteerders worden meestal dezelfde lieden

gebruikt, die de bundels van de koelies ontvangen hebben;

ze zijn dus 10 of 12 in getal. In ieder geval neemt men

bedreven lieden, die een goed oog op tabak hebben.

De tabak, welke van de stapels wordt aangedragen,

wordt voor de bank neergelegd, waarop de bundelsor-

teerders zitten. Bundel voor bundel wordt nu opgenomen

en plat neergeworpen in het vak of bij het merk, waartoe

het behoort.

Een oud assistent, die dit werk verstaat is steeds in de

ontvangkamer tegenwoordig, om controle daarop uit te oefenen,

waarin hij wordt bijgestaan door een jongeren collega, die

nu en dan naar de baleh-baleh gaat, om te zien of daar 't

werk ook geregeld toegaat. Voor den jongen assistent is

dit eene goede gelegenheid, zich in dat gewichtige werk te

oefenen en te bekwamen. De Administrateur is intusschen

ook, zooveel hij tijd heeft, in de schuur, om te zien of

wel de noodige zorg aan dit hoogst gewichtige werk

wordt besteed.

Nu de tabak zoo goed als voor 't laatst door de handen

gaat, kunnen nog enkele vroeger gemaakte fouten in de

sorteering hersteld worden, door de bundels, alvorens ze in

't vak te gooien, goed te bekijken.

Vindt men in den bundel één of meer bladen, die er

niet in behooren dan worden deze er uitgetrokken, en

wanneer de geheele bundel den indi-uk maakt slecht te
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zijn gesorteerd, clan wordt hij losgemaakt om over te

worden gesorteerd; voor dit werk heeft men steeds enkele

koelies disponibel.

Men houde daarbij steeds voor oogen, dat iedere bundel een

monsterbundel moet kunnen zijn voor de Europeesche markt.

Zijn de 2 groote voetbladstapels nu geheel gereed of op

bundel gesorteerd, (ook het daarbij behoorende stukblad, dat

voorloopig terzijde was opgestapeld) dan wordt merk voor

merk geperst.

De bundels, die zich nu dus bevinden in de verschillende

vakken, worden direct ter plaatse gemeten, door speciaal

daarvoor aangewezen koelies, terwijl ieder merk verdeeld

wordt in vier lengten.

Tot de eerste lengte behooren de bundels, die langer zijn

dan 16 Eng. duim.

Tot de tweede de bundels met een lengte van 12 tot 16 Eng. dm.

^; n derde „ „ „ „ „ „ 9 „ 12 „ „

» " vierde „ „ „ „ „ „ 6 „ 9 „ „

Om dit te meten maakt de koelie gebruik van een plankje,

waarop de maat duidelijk met zwarte strepen is aangegeven.

Op dit plankje komt vertikaal te staan een ander plankje

van gelijke breedte. Terwijl nu het plankje met de maat

ongeveer horizontaal op den grond ligt, legt de koelie bundel

na bundel daarop, met den kop van den bundel tegen 't

vertikale plankje aangedrukt, en ziet dan tot hoever de

punten der bladen van den bundel komen, waardoor hij

kan meten, tot welke lengte de bundel behoort.
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In hetzelfde vak, waarin hij meet legt hij nu de 1®, 2° en

3^ lengte afzonderlijk op hoopjes bij elkaar. De 4^ lengte

wordt op een plaats ter zijde gelegd en opgestapeld, omdat

deze tabak niet bij een normale partij behoort, doch met

alle 4® lengte van den oogst en het inferieure goedje als

uitschotpartij aan de markt komt, of aan lokale handelaren

wordt verkocht.

Eenigen tijd voor den aanvang van het boven omschreven

bundelsorteeren, heeft de Administrateur, bij het om en bij

elkaar zetten der stapels gezorgd, een gedeelte der baleh-baleh

geheel vrij te krijgen, om daar nu de op bundel gesorteerde

en gemeten tabak regelmatig op stapeltjes te kunnen zetten.

Deze stapels bevinden zich in het gedeelte der fermenteer-

schuur, dat het dichtst is gelegen bij de pers, terwijl de

groote stapels op 't andere einde der baleh-baleh staan.

Het gedeelte baleh-baleh bij de pers wordt nu in vakken

verdeeld, voor de verschillende merken en lengten, die daar

opgestapeld worden; het is aan te bevelen, de stapeltjes

in de volgorde der merken te plaatsen, dus wel zoodanig, dat

alle 1° lengte aan de buitenzijde of Noordkant der baleh-baleh

komt, de 2^ lengte op een rij daarnaast, in het midden en

de 3^ lengte aan de andere zijde in de lengte van de baleh-baleh.

Daardoor komt dus in de lengte gelijke lengte op een lijn, en

in de breedte de verschillende merken gelijk. (Zie de schets).

De grootte der stapeltjes wordt geregeld naar de hoeveelheid,

die er van een merk is, en aangegeven door de opper-

vlakte van de mat daar ter plaatse gelegd. Tusschen alle

stapeltjes moet een doorloop blijven, en bij ieder stapeltje
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wordt een plankje opgehangen ter aanduiding van het merk

en de lengte.

De bundels aldus in de ontvangkamer gemeten, worden

nu door de koehes naar de daarvoor bestemde plaats op de

baleh-baleh gebracht en opgestapeld. Om verwarring te

voorkomen, is het hierbij zaak, dat één koehe steeds slechts

één merk opbrengt, en dan nog wel van ééne lengte en

geen twee soorten te gelijk. Hierbij moet goed toegezien

worden, dat de koehe de door hem aan te brengen bundels

niet op verkeerde stapeltjes legt.

Matten De tabaksmatten voor de verpakking en verzending der

tabak komen van Zuid-Borneo en wel van Banjermasin. Zij

zijn van goede kwaliteit, van sterk en fijn weefsel, ongeveer

lang 3 en breed 2 voet.

In den sorteertijd worden die matten, gewoonlijk door Jav.

vrouwen, twee aan twee met een dubbelen naad aan de

lange zijde aan elkaar genaaid, door middel van een soort

dun touw, talie rameh genaamd.

De verpakking van een baal tabak bestaat uit twee

dezer dubbele matten, zoodat voor iedere baal vier gewone

matten noodig zijn.

Aangezien boven op het pak het merk der Maatschappij

en dat der onderneming komen te staan, kan de helft der

matten nu reeds gemerkt worden. Dit geschiedt steeds met

Sumatra
zwarte letters en met behulp van schabionen, b.v. Maatschij

De onderste dubbele mat blijft blank.
^
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Om niet te veel ruimte in de fermenteerschuur te verliezen,

wordt in den regel het stukblad, zoodra het is afgesorteerd,

eerst tot balen geperst, in welken vorm de tabak aan de

Europeesche markt komt. Daartoe wordt de tabak eerst in

manden in hoeveelheden van 80 kilo of 160 Vs kilo (de

zwaarte van een pak of baal) afgewogen.

Door de zorg van den assistent wordt de mand van een

briefje voorzien, dat daaraan stevig wordt vastgestoken. Van

deze soort tabak worden nu meestal 5 manden gevuld en naar

de pers gebi-acht. Staat deze op de lanteh ofbaleh-baleh, dan

springt het voordeel in het oog, dat men met deze manden

geen trappen behoeft op en af te sjouwen. De pers (teekening Z)

moet van te voren goed worden nagezien, schoongemaakt en

met ohe ingesmeerd, daar zij gewoonlijk in geen jaar dienst

heeft gedaan.

Bij de pers behooren 4 a 5 bakken of kisten, waarin de

tabak gestapeld en tot pakken geperst wordt. Deze bakken

loopen over een houten gleuf, die voor de rolletjes der

bakken met ijzer beslagen is, en loopen zoo onder de pers

door. Zij zijn in den regel ruim 2 voet hoog, en 2.6 Eng.

voeten breed en lang.

Het bovenstuk van den bak kan van het onderstel worden

afgenomen, zoodat alleen de onderste plaat met rolletjes bhjft

staan. Op die onderstellen wordt eene dubbele tabaksraat

goed vierkant neergelegd en dan de losse bak over die mat

heen er weder opgezet, zoodat aan de vier zijden een stuk

tabaksmat blijft oversteken. Dan wordt de tabak uit de mand,

netjes en vlug door daarin bijzonder geoefende koeUes, in

17
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rijen in de bakken gestapeld, waarbij de koelie met zijn

plankje in den bak zit en als het ware de tabak onder

zijne voeten er in vlijt.

Assistent en tandils moeten vooral zorgen, dat de hoeken

goed vast en vierkant worden aangelegd, ten einde mooie

pakken bij het persen te verkrijgen. Zoodra de bak is

gevuld met den inhoud eener mand, wordt er een vooraf

gemerkte dubbele mat bovenop gelegd, in dier voege, dat

de naad van de mat de richting van dien der onderste mat

rechthoekig kruist.

De pers wordt aan den kop van een merk voorzien, om

aan te geven, tot hoever de schroef in den bak mag

dalen, ten einde daarin een pak te persen van circa 1 Eng.

V. dikte.

Persers. Den avond te voren wordt door den administrateur een

der veld-assistenten aangewezen om te zorgen, dat den

volgenden morgen 12 tot 16 sterke koelies uit een door den

administrateur aangewezen kongsie, vroegtijdig aan de fermen-

teerschuur present zijn om te persen. Deze koehes worden

eiken dag verwisseld, zoodat ieder zooveel mogelijk zijn

beurt krijgt. Zij staan des morgens reeds te 5 uur aan

de deur der schuur te wachten, ten einde er vroeg bij te

zijn, daar er meestal tusschen de verschillende kongsies

een wedstrijd bestaat, wie de meeste pakken op één dag

kan persen.

De bak, die het dichtst bij de pers staat en den vorigen

dag al gevuld was, wordt nu aan den ring van het onder-
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stel van een los touw met haak voorzien, om onder de pers

getrokken te worden. Vooraf is de plaat aan het ondereinde

van de schroef met de hand tusschen de 4 opstaande stijlen

in, zoover naar boven gedraaid, dat de bak behoorlijk onder

de pers kan komen te staan. De vier armen van de pers

worden nu door de koelies rondgeslingerd, totdat de plaat

onder aan de schroef juist boven den bak staat. Een paar

koelies hurken nu onder de pers neder en richten de plaat,

die dezelfde afmetingen als de opening van den bak heeft,

zoodanig, dat deze juist in den bak komt, zonder ook maar

eenigszins de wanden te raken. De vier overstekende stukken

t'Bbaksmat worden door de koelies boven op de plaat omgeslagen

en een oogenblik vastgehouden. Dan wordt de schroef met

meer kracht aangezet en zijn de 12 of 16 koehes dikwijls

hard noodig, om de schroef tot het aangegeven merk naar

beneden te persen.

Als dit het geval is, houdt men, op een sein van den

assistent of van den tandil, met persen op en wordt de losse

bak van de tabak verwijderd; hiertoe wordt het voorvlak

van den bak, dat van ijzeren oogen voorzien is, naar de zijde,

waarheen getrokken werd om den bak onder de pers te

krijgen, losgeslagen, waarna ook de drie andere zijden naar

achteren worden afgenomen.

De geperste tabak bevindt zich dus nu tusschen de plaat

van de schroef en het beweegbaar onderstel en is aan beide

vlakken door eene aaneengenaaide mat gedekt, de boven en

beneden loshangende stukken worden omgeslagen, zoodat

zij de opstaande zijden der geperste tabak bedekken, terwijl
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de hoekpunten vierkant worden gevormd en omgeslagen,

waardoor alles vlak en gelijk zit. Dit werk geschiedt ge-

woonlijk door 4 koelies, die van de noodige ijzeren pinnen met

koppen of oogen zijn voorzien, waarmede zij de omgevouwen

tabaksmatten goed vaststeken, zonder de ingesloten tabak

te beschadigen ; om dit te voorkomen zijn die pinnen dan ook

eenigszins rond gebogen.

Zoodra een voldoend aantal pinnen is ingestoken, geeft de

tandil het sein om de schroef terug te doen draaien, waarbij

alle koehes aan de 4 armen der pers samenwerken. De

tabak zet nu weder eenigermate uit en spant zich tusschen

de matten in, waarbinnen zij door de pinnen wordt vast-

gehouden. Het vroeger vermelde touw met haak wordt

weder aan het oog van het rollend onderstel bevestigd en

dit met het los hggende pak tabak weggetrokken, waarop

terstond van de andere zijde een nieuwe bak met tabak

wordt aangevoerd, geperst, enz.

Het vrij gekomen pak tabak wordt door 4 koelies in

horizontale ligging weggedragen en een weinig verder op

eene platte kist geplaatst, waar de koelies de naden met

paknaalden en vlastouw (tahe rameh) vastnaaien ; achtereen-

volgens worden do pinnen uitgetrokken en aan de persers

teruggegeven. Als dit gebeurd is, waarbij vooral moet worden

opgelet, dat de steken niet te groot genomen worden, om

haken en het daardoor losscheuren der pakken te voorkomen,

wordt het pak door de koelies van de kist afgenomen en op

eene aangewezen plaats op zijn kant gezet, nadat nog de

loshangende eindjes touw zijn vastgeknoopt en afgesneden.
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In de bovenmat is vroeger, tusschen het garen van rlen

naad, een papiertje met het contramerk gestoken, dat

vroeger in den rand der mand was bevestigd.

De merker neemt het er nu uit en merkt op de boven-

staande korte zijde, rechts van het pak, onder het hoofdmerk

van het bovenvlak, het contramerk, waarvoor hij weder een

bhkken model gebruikt.

Eiken dag wordt tot ongeveer 5 uur doorgewerkt. De

koelies ontvangen circa 3 duiten per pak, en boven de

50 meestal voor elke 10 pakken eene gratificatie, terwijl zij

van de onderneming hun middagmaal en bij het einde

van den arbeid 2 a 4 flesschen koelie-arak krijgen. Zij

maken van 80 tot 120 pakken per dag. Op ondernemingen

met stoom- of hydrauhsche persen, zijn natuurlijk veel

minder koehes voor dit werk noodig. Is de partij

geheel geperst, dan wordt een merken
,

gewicht- en be-

schrijvingslij st van de partij in duplo opgemaakt, waarvan

een exemplaar naar de directie of den geconsigneerde wordt

opgezonden.

Sommige ondernemingen geven ook een volgnummer aan

de pakken, welke nummers doorloopen van no. 1 der eerste

partij tot bijv. 2450 der laatste partij, en wel zoodanig,

dat ieder merk van elke partij juist opvolgende nummers

krijgt. Dit nummer komt op denzelfden kant, waar rechts

het contramerk staat, b.v. 975, zooals op achterstaande

teekening aangegeven.
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Daar het meermalen gebeurt, dat 2 partijen van een Estate

met denzelfden stoomer naar Holland worden gezonden, of te

zamen in de pakhuizen worden opgeslagen, bestaat de mogelijk-

heid, vooral wanneer geen volgnummer op de pakken staat, dat

twee van dezelfde merken, doch uiteenloopend van kwaliteit

bijv. SSL middenblad en SSL A^oetblad met elkaar verwisseld

worden. Ter voorkoming daarvan is het goed, ieder pak van

een partij een partijnummer te geven, als eerste partij 1,

tweede partij 2, derde partij 3 enz.

Dit behoeft slechts een klein model nummer te zijn en

komt boven op het vlak van 't pak, onder het hoofdmerk,

geheel in den hoek links (zie de teekening).

Restanten. Wanneer er restantenbundels op de stapeltjes blijven,

worden bij het einde van het persen eener partij, de bossen

van al die afzonderlijke stapels bij elkander op een stapeltje
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gezet, om later goed door een anderen stapel heen te

worden gesorteerd.

Nadat het stukblad is' afgeperst, wordt er uitgerekend,

hoeveel percentage dit uitmaakt van de totale hoeveelheid

tabak, waarna gewoonlijk over de verschillende partijen on-

geveer evenveel stukhlad percentsgewijze wordt ingedeeld.

Wanneer men aan het persen der laatste tabak Ijezig is,

en er meer of minder bundels zijn dan de vereischte 80 kilo,

worden de laatste pakken grooter of kleiner gemaakt en

wordt het afwijkende gewicht in kilo's op de buitenzijde

boven het contramerk aangegeven, b.v. 85 kilo (zie de teeke-

ning op de vorige bladzijde).

Nadat al de tabak is afgeperst, maakt de administrateur

eene recapitulatie van zijn oogst op, waarin vermeld wordt,

hoeveel tabak P, 2% enz. lengte hij in het geheel heeft

gehad en hoeveel dit in percenten uitgedrukt bedroeg. Dit-

zelfde geschiedt met betrekking tot stuk- en spikkelblad,

waarna uitgerekend wordt, hoeveel verlies er in de fermen-

tatie is geleden.

De pakken worden met goed gesloten karren naar

den spoorweg of naar de sampan op de rivier gebracht,

waarbij 8 pakken, 6 staande en 2 daarop liggende, in

één ossenkar geladen worden; worden daarvoor ingerichte

karren op 4 wielen gebruikt dan gaan daar ± 25 pakken

in. Bij het verladen in de karren en vooral in de sam-

pans, is altijd een assistent met de controle der merken

belast.
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Schade. Bij het verongelukken van tabak door brand of water moet

steeds zoo spoedig mogelijk een schaderapport op zegel worden

opgemaakt, waarin de oorzaak der geleden schade vermeld

en de toestand beschreven wordt, waarin de tabak zich

bevond na het ongeluk; ook het gewicht en de geschatte

waarde der tabak moeten worden opgegeven.

Is de tabak eenmaal afgeleverd aan de Heeren Agenten

met de verscheping belast, dan houdt alle verantwoordelijkheid

van den Administrateur op. Hij zou alleen nog eens kunnen

gaan kijken, hoe zijn tabak in het .schip wordt geladen.

Yeel nut heeft dit echter niet, en daar men toch geen

orders kan geven aan het personeel der booten, is een beetje

ergernis het eenige resultaat. , Gelukkig wordt in de laatste

jaren meer zorg besteed aan het verschepen, dan vroeger

wel eens het geval was.



HOOFDSTUK XYill.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT ASSISTENT PJN,

ADMINISTRATEURS EN HOOFD-ADMINISTRA-

TEURS EN DE BEHANDELING VAN HET KOELIE-

PERSONEEL. - BELASTING. - SALARIS.

De Assistent. De veldassistent moet te allen tijde op de hoogte zijn

van den geest, die onder zijne koelies heerscht, hierover den

hoofdtandil raadplegen en van bijzondere gevallen den admi-

nistrateur zoo spoedig mogelijk mededeeUng doen.

Bij zware regens of overstroomingen moet hij steeds, op

welk uur van den nacht ook, van het gevaar zich gaan

overtuigen, onverwijld met zijne tandils en koelies de

noodige maatregelen nemen en doen uitvoeren. Hetzelfde

geldt ook in geval van brand of windschade.

Men kan van de Chineezen zeer veel gedaan krijgen, wanneer

men goed en rechtvaardig met hen omgaat, d. w. z. steeds

dezelfde voor hen 1)lijft en ieder geeft wat hem toekomt,

niets onbillijks van hen eischt en steeds hunne belangen

in verband met die der onderneming blijft behartigen. Hiertoe

is het van belang een weinig Chineesch te kunnen verstaan

en spreken; men moet zich echter nimmer bemoeien met
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hoofdtandil moeten worden onderzocht en uitgemaakt.

De klachten der koelies tegen hunne tandils of tegen den

hoofdtandil worden door den assistent aangehoord en door

hem onderzocht, terwijl hij een en ander met zijn advies aan

den administrateur rapporteert, die dan naar zijn oordeel

de klagers of de aangeklaagden of ontslaat of ter bestraffing

opzendt. Wanneer de koelies meenen, zich bij den admini-

strateur over den assistent te m^oeten beklagen, dan stelt

de laatste eenigen hunner daartoe onmiddellijk in de gelegenheid,

terwijl hij zich zelf zoo spoedig mogelijk bij den administrateur

verantwoordt.

Als de koelies in een dollen hoop naar den controleur

willen loopen, om eenige klacht in te dienen, dan wijst de

assistent hen met behulp der tandils en van den hoofdtandil

op het strafwaardige dezer handeling en hij tracht het

aantal der klagers tot enkelen te beperken. Zijn zij echter

niet tegen te houden, dan moet hij vooral ter voorkoming

van allerlei onaangenaamheden, terstond den administrateur

daarvan kennis geven, opdat deze in persoon den controleur

kan inhchten.

De begrafenissen geschieden, zooals vroeger gezegd werd,

volgens gewoonten en gebruiken van den landaard des

overledenen; op de onderneming behoort een stuk land met

eene heg omgeven en met boomen beplant, als kerkhof to

zijn ingericht, welk terrein steeds voor rekening der onder-

neming moet worden schoongehouden. Chineezen, Javanen,

Klings enz., hebben hier elk hunne afzonderlijke afdeeling.
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De assistent zorgt steeds dadelijk voor alles, wat bij /Ailk

eene begrafenis noodig is en geeft de noodige lieden vrijaf,

om alles gereed te maken, en het lijk te kunnen volgen.

Vooral bij epidemieën moet de assistent de noodige voor-

zorgsmaatregelen nemen en zich overal van het naleven

der hygiënische voorschriften overtuigen; in zijne afdeeling

moet hij kalm de noodige medicijnen verstrekken, den koelies

moed inspreken en trouw de zieken l)ezoeken.

Door tandil en spionnen dient hij steeds volkomen op de

hoogte te zijn van voorgenomen desertie onder de koehes,

terwijl de verdachten in het oog worden gehouden en gelet

wordt op hun geld, kleederen en inkoopen. Ingeval van

desertie zendt hij den deserteurs dadelijk eenige vertrouwde

oppassers of koelies, voorzien van de noodige briefjes, achterna,

terwijl hij onmiddellijk den administrateur van een en ander

kennis geeft, die dan zijne maatregelen neemt.

Bij het ontvangen der tabak moet de assistent beslist en

onpartijdig optreden ; niet den goeden koelie in alles

bevooi'deelen en den minder goeden onaangenaam of onbillijk

bejegenen. Door een dergelijke handelwijze kan hij van zulk

een koelie spoedig een desperado maken, zeer ten nadeele

der onderneming.

Tegenover de inlandsche Itevolking en de contractanten moet

de planter met voorkomendheid en gepaste waardigheid

optreden. Nimmer mag hij het decorum uit het oog verliezen

en zich door het langzame en werkelijk of schijnbaar

besluitelooze van den inlander tot het uiten van vloeken of

scheldwoorden laten verleiden.
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Reeds vroeger werd gezegd, dat niets den assistent te

onbeduidend mag toeschijnen. Als hij eenmaal de geheele

tabakscampagne heeft medegemaakt, zal hij dikwijls genoeg

gelegenheid gehad hebben, om zich van de waarheid hiervan

te overtuigen.

Zooals uit het voorafgaande voldoende is gebleken, bekleedt

de administrateur een der meest gewichtige posities in de tabaks-

cultuur. Hem toch wordt met het beheer eener onderneming

de zorg en de verantwoordelijkheid opgedragen over eenige

duizenden zielen, die geheel van hem afhankelijk zijn.

Het spreekt dus wel vanzelf, dat voor het goed vervullen

van eene dergelijke positie allereerst noodig is, dat de

administrateur een man van karakter zij, wiens ja : ja en

wiens neen : neen moet wezen, en dat al zijne bestuursdaden

den toets der strikte rechtvaardigheid en der meest scrupu-

leuze eerlijkheid moeten kunnen doorstaan. Van hem hangt

vaak de toekomst der onder hem geplaatste jongelui af,

hij kan op hun karakter en hun werk een overwegenden

invloed uitoefenen.

Tot administrateur mogen alleen zij benoemd worden, die

het vak en alles wat daarmede en met de administratieve

regehng in verband staat ten volle verstaan en begrijpen.

Yan partijdigheid of voortrekken van den eenen assistent

boven den anderen mag nooit sprake zijn.

Het is zeer wenschelijk, dat de administrateur ook iemand

zij van algemeene ontwikkehng en van fijne beschaving.

Daardoor zal hij de noodzakelijk strenge discipline, zonder welke
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geen goed beheer mogelijk is, kunnen verzachten door een

holfelijken omgang en door een hmnanen en weiwillenden toon.

Voor de gezelligheid kan een administratem- zeer veel

doen, doch v^at hij doet moet met tact geschieden.

Alle werk op eene onderneming zal beter gaan, wanneer

de assistent zijn chef niet alleen ten volle vertrouwt, maar

ook een vaderlijken vriend of een ouderen broeder in hem

kan zien. De uren, welke de assistent ten huize van den

administrateur zijner onderneming doorbrengt, kunnen in dat

opzicht van onberekenbare waarde zijn.

De Hoofd-

Administrateur.

Wat hierboven van den administrateur is gezegd, geldt

in nog sterkere mate van dezen dignitaris. Zijne positie is

zoo hoogst gewichtig, dat een misgreep in de benoeming,

een verkeerde keuze, de verschrikkelijkste gevolgen kan

hebben. Voor hen, die in deze te benoemen hebben, volge

hier dus den raad, zich vooral goed te overtuigen, aan wien

dit gewichtig ambt wordt toevertrouwd. Hier geldt het een

post van zoo groot vertrouwen, dat een geheele maatschappij

op zich zelve vergiftigd en bedorven kan worden door de

benoeming van een ongeschikte.

Belasting. Gewoonlijk wordt in Deh de personeele belasting voor de

assistenten, namelijk de aanslag op huurwaarde, meubelen en

paarden, door de onderneming, maar de patentbelasting, zijnde

circa 2 pCt. van het inkomen, door den geëmployeerde zelf

betaald. Daar nu de belastingbiljetten veelal laat in het jaar

worden uitgedeeld, zoodat reeds verscheidene betahngster-
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mijnen zijn verloopen, raden wij den nog jongen assistent

aan, om reeds vooruit voor deze j aarlijksche betaling te

sparen ; anders wordt zijn budget te veel in eens bezwaard,

of moet hij bij den administrateur om voorschot aankloppen

;

terwijl hij bij wanbetaling in boeten en allerlei onaangenaam-

heden met het Bestuur vervalt.

Salaris. Het salaris van den assistent bedraagt gewoonlijk:

Ie jaar 80 a 90 Mex. dollars per maand.

2e „ 100 „ 110 „

3e „ 120 „ 130 „ „ „ „

4e „ 140 „ 150 „

5e „ 160 „ 175 „ „ „ „

6e „ 180 „ 200 ,. „ „ „

7« » 200 „ „ „ „

Daar hij nu van $ 100 a $ 110 per maand met zuinigheid

goed kan rondkomen, bestaat er reeds na 3 jaar, wanneer hij

zijn eventueel genoten voorschot heeft terugbetaald, gelegen

heid om wat geld over te leggen.

De meeste groote maatschappijen bieden eene goede

gelegenheid aan, om eene aardige rente te genieten van het

bespaarde geld, dat bij de maatschappij gedeponeerd wordt.

Met het oog op den lagen dollarkoers in de laatste jaren

hebben evenwel de meeste maatschappijen en eigenaren van

ondernemingen voor het salaris van hun Europeesch personeel

den dollarkoers aangenomen op ƒ 2.— zoodat de assistent

met $ 100 salaris ƒ 200. - ontvangt enz. ; anderen weer

hebben dien koers aangenomen op ƒ 1.80.
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Bovendien zijn er vele Maatschappijen en particuliere onder-

nemers, die de assistenten gezamenlijk 5 proc. van de netto

winst toekennen, te verdeelen naar verhouding van het

aantal jaren, dat zij in dienst zijn, terwijl anderen weer

jaarlijksche gratificaties geven, of tegen een minimum

contributie de assistenten verplichten in een daarvoor aan-

gewezen Levensverzekering-maatschappij te gaan, waardoor

zij na 15 jaar, jaarlijks / 1000.— ontvangen gedurende hun

geheele leven als zoogenaamd pensioen.

De administrateurs genieten gewoonlijk een vast salaris

van $ 200 of ƒ 400, zelden hooger, doch ontvangen meestal

10 proc. van de winst der onderneming, terwijl hoofd-

administrateurs steeds in nog betere conditie zijn.



HOOFDSTUK XIX.

IETS OVER BOEKHOUDING EN BOEKEN. - REËNGAGE-

MENT. - LOONEN.

Zooals bij iedere goed geregelde zaak, is ook bij de cultuur

ter Oostkust van Sumatra de boekhouding en in het algemeen

de administratie van zeer veel gewicht. Oppervlakkige

menschen, en die treft men ook al onder de tabaksplanters

aan, beweren wel gaarne, dat al dat geschrijf er weinig toe

doet en dat men 't ten slotte toch van de tabak en niet

van de boeken moet hebben, maar allengs heeft zelfs de op

dit gebied meest verstokte tabaksboer moeten begrijpen, dat

eene goede administratie een zeer essentieel deel van de

cultuur uitmaakte.

In de verschillende hoofdstukken, waaruit dit boek bestaat,

is reeds een enkel maal sprake geweest van betaalde loonen

en prijzen, maar toch meenen wij nog een plaatsje te mogen

inruimen aan de bespreking der boekhouding, terwijl die

bespreking zal besloten worden met eenige o.i. wetenswaardige

bijzonderheden over afrekening, voorschot en dergelijken.

Het is uit een oogpunt van boekhouding een zeer belangrijk
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onderscheid of de hoofdzetel der tabaksonderneming in Europa,

dan wel ter plaatse, waar de cultuur wordt gedreven,is gevestigd.

In het eerste geval zullen journaal en grootboek, kortom

de geheele administratie der zaak op de onderneming tehuis

behooren; in het tweede geval vormt de onderneming een

onderdeel en is de administratie daarop gebaseerd.

Met deze laatste verhouding heeft men meestal te doen, en

nu nagenoeg alle particuliere bezittingen zijn geconverteerd in

naamlooze vennootschappen, waarvan de hoofdzetel gewoon-

lijk in Holland is gevestigd, meenen wij te kunnen volstaan

met eenige woorden, betrekking hebbende op de boekhouding

bij eene hoofdadministratie, die als zoodanig een onderdeel

uitmaakt van de algemeene boekhouding der maatschappij.

Het schijnt, dat men in Deli gedurende de allereerste tijden

der cultuur nogal eens gesukkeld heeft met boekhouders, en

zeer te verwonderen is dit niet, wanneer men in aanmerking

neemt, uit welke soort van menschen de pioniers dikwijls

werden gerecruteerd. Men kan trouwens een allerverdienste-

lijkst officier of sergeant, een bekwaam architect of werk-

tuigkundige zijn, zonder daarom nu juist veel verstand

van boekhouden te hebben.

Eerst later kwam successievelijk bij verschillende Maat-

schappijen een ander systeem, eene meer rationeele inrichting

der administratie tot stand.

Systeem is wel een weidsche titel voor het eenvoudige

middeltje, hetwelk moest dienen om niet derzake kundigen het

boekhouden zoo niet aan te leeren, dan toch aan te wennen.

Want het geheel berustte eenvoudig hierop, dat men alles,

18
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wanneer men zulks verkiest, in kasvorm kan boeken. Men

krijgt dan feitelijk in het groot dezelfde verhouding, als die

van de vrouw des huizes, die met hare dienstboden het

huishoudgeld verrekent.

De Directie is de vrouw des huizes, de haar ondergeschikte

Hoofd-Administratie het dienstmeisje, dat de ontvangen gelden

moet verantwoorden. Dit systeem in de konsekwentie door-

gevoerd is eigenlijk het op DeU gebruikelijke. Zooals de

Hoofd-Administrateur de uit Europa ontvangen gelden ver-

antwoordt, door overlegging van een kasstaat, zoo rekent de

Administrateur der onderneming af door inlevering van zijn

kasboek. Gemakshalve wordt alles gerecapituleerd, maar de

kasvorm blijft steeds.

Voor de administrateurs is natuurlijk deze boekhouding

niet alleen voldoende, maar buitendien gemakkelijk. De eenige

kunst, die aan te leeren valt is de klassificeering der ver-

schillende uitgaven onder de hoofden, waartoe zij behooren.

Bijzonder moeilijk is dit niet, want die hoofden zijn met

zorg gekozen, zooveel mogelijk beperkt, en zoo duidelijk

mogelijk aangeduid.

Wanneer de Hoofd-Administratie er slechts voor zorgt, dat

de duidelijkheid en de omschrijving der uitgaven niets te

wenschen overlaten, dan zal zij eventueel voorkomende fouten

lichtelijk kunnen herstehen.

Sommige Directiën in Europa stehen zich tevreden met

door de Hoofd-Administratie in Deli gerecapituleerde kasstaten,

d. w. z. met één kasstaat per maand, waarin de uitgaven

ten behoeve der verschillende hoofden, als, Boschkappen,
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Wegen en Goten, Oogst etc. ondernemingsgewijs zijn geboekt,

zonder verdere specificatiën. Zij laten dan de controle der

uitgaven aan hunne vertegenwoordigers over, en l)eperken

hunne boekhouding tot het hoog noodige.

Anderen laten zich de copieën der kasboeken maand voor

maand in hun geheel zenden, waartoe dan alleen de uitgaven

reeds in Deli, hetzij door den administrateur van elke

onderneming, hetzij ten kantore der hoofd -administratie, dus-

danig worden gerecapituleerd, dat zij onder hun eigen hoofd

voorkomen.

Van meer vertrouwen geeft de eerste wijze van doen blijk,

van grooter begrip van verantwoordelijkheid de tweede.

Het is gebruikelijk, dat de afschrijvingen op de kosten van

den oogst in Deh geschieden; trouwens men zou die in

Europa niet kunnen vaststellen. Om nu de grootte der

afschrijvingen te kunnen bepalen is het noodig, dat van

iedere onderneming een grootboek wordt gehouden, ten einde

aan het einde van het oogstjaar te kunnen bepalen hoeveel

is uitgegeven voor ieder verschillend hoofd.

Feitelijk dienen deze grootboeken slechts als hulpboeken,

ter bepaling der afschrijvingen en ter vergemakkelijking der

administratie. Want de afschrijvingen zelven worden weder

in kasvorm gebracht en als kasstaat naar Europa gezonden.

Sommigen noemen dan zulk een kasstaat „de dertiende maand".

De meest gebruikelijke hoofden der ondernemingen zijn

Voorschot Chineezen \ anderen spreken van Voorschot Javanen,

„ Indiërs > Voorschot Klingaleezen etc.

Contractanten Dit regelt zich naar ieders verkiezing.
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Vordof VHidl, tno.n v;i;i,k

Wok'''ii "Il Hniohfon (ol' Holen),

(jlf^t)onwon,

M;i,toii:i,l(;n,

(»oi"oods(;li!i.|)|)(!n,

P)OMohk;i|i|ion,

l'juirdon on W;i,;4(!ns,

OHHon (;n l\;i,iTon,

Invonl.'iriM,

llow|.ir;i,;i,l,

Oo^^Ht.

Divoi'Mon,

])on(!Vons vofMohillondo |)oiMooidiJk(! rokonin!_';on. hikwijls

konion do/,o liooldon, mol. ldovoo;..';in;_,' v;ui oon vcii'SoliilNind

Ju.'irbi,!, ooniK" niaJ'^n voof. Zoo /,ijn or ^'owoon lijk 1,0^,'olijkortijd

botjüiiiKfni l'<» do(!ii voor d(> Wo!j;on on (ÜriioliLon v;ui v(U'-

MoliilUindo ()()>,'sl.i;i,ron, on dil./oirdo !j;(!ld v;in horiioofd „()o;j;Mfc"

!i:in^'o/iion steeds of hijn;i, jJMJd drio vorschilhüido oo<j;slJ;i,ron

togohjk nit,}^M.V(ui v<!roisolioii.
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Dozü rokonin-^'-oogst is vorrowos du bülatiKriJkslo, aango/ien

zich (l;i,;i,ro|) ton slot,to al do uitjj;av()ii ten belioovo van hot

l)('tr(!l1(iii(l(! oogsi.J.'uir vor/aniclon. Ook do a-CsGhriJvingon oji

do vorschillondo rokoiiingun wordon in do reeds genoenidon

kasstaat allen op de „Oogst" overgeboekt. Korst wanneer

d(! ta,l>a,k is vorscluMspt, aJlo nitgavon voor vra^cht en nit-

gaaiido rochtoii daarop zijn gel»oekt, kan d(! rekening wonlc.n

afgesloten.

Als hot zoover is, zijn do uitgavori voor don oogst to velde

in volhni gang, en komen roods do eorsto bodragon voor

bosohkaippon ton bohoove van don dorden oogst in hot debet

dier rekening.

Met afschrijvingon o. d. hooft gewoonlijk d(; aihninistraleur

eener ondernoming weinig to maken, terwijl ton kantore

d(ir ho()rd-a,dn)inistra,tio nog zoovool andere dingen to doen

vallen, die den lozor jnindor zoiidon inton^sseoren en ons te

ver voeren.

Wij zullon nn trac.h(,on eone getrouwe boschrijving te

geven van do liiiiplHtokon cd. welke op (ïon onderneming

te vindon zijn, doch sla,an vooraf oenige oogenbIikk(;n slil bij

de nruntsooi-l, wa,a,rin die l)0(jken worden gehouden.

AlU^s wordl- gowoonlijk b('tui,aJd di dus ook gobo((kt in

MexicaauHche en Straits dollars (ringit-boerong) of in yens

(Japansche dollar), die zoor aan koers onderhevig zijn on tegen-

woordig eene waarde van jilus minus/ 1.20 representeeren.

Gemakshalve is di(! dollar verdeeld in duizend duiten (doewit,

d. i. doewit ajam, haantjosduit), die echter in D(>li in 't gohcol
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niet meer worden gezien ;
verder nog in stukken van 10 cents

of 100 duiten, algemeen onder den naam van koepangs bekend.

Nog lieeft men als pasmunt de zilveren 20- en 50-centsstukken

van de StraitsSettlements en de groote koperen centen. Hol-

landsch geld ziet men in Deli thans veel meer dan vroeger,

sedert bij vele Maatschappijen en particulieren de tractementen

(vroeger in dollars vastgesteld) in guldens werden omgezet als

tegemoetkoming bij den teruggang van den dollarkoers en als

gevolg van een besluit der meeste importeurs en tokohouders,

de artikelen uit landen met een vasten geldkoers ook in een

stabiele munt te verkoopen.

De door de daling van het zilver door industrieelen geleden

verliezen zijn niet onaanzienlijk geweest, vooral door dat in

Deli veel en lang crediet wordt verleend en dus de uitstaande

posten belangrijk in waarde verminderden.

Buitendien wordt Hollandsch geld geëischt bij betalingen

aan het gouvernement, als belastingen, inkomende rechten enz.

Alle gewone boeken op de ondernemingen worden dus in

dollars gehouden.

De inrichting dier boeken is zoo doodeenvoudig en zoo

practisch, dat zelfs iemand, die niet het minste idee van

boekhouden heeft, zich als met een oogopslag van alles op

de hoogte kan stellen. Het bijhouden dezer dagelijksche

boeken, waarnaar de betalingen geschieden, wordt dan ook

gewoonlijk den jongsten assistent opgedragen. Ahe koelies

(werklieden) komen in die werkboeken met hunne namen,

nummers en folio's voor.
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In die registers van de Cliineezen, Javanen, Klings, Boyans

enz. wordt gewoonlijk iederen avond door den jongen assistent,

onder toezicht van den administrateur, aanteekening gehouden

van de opgaven, gedaan door den Chineeschen of Kling-

hoofdman, tandil genaamd, (bij Javanen en Boyans mandoer

geheeten), zooals: welke koehes bij het werk present

waren, welk werk ze verrichtten, wie ontbraken, wie ziek

waren, enz.

Dit werk, hoe eenvoudig ook, moet met de grootste

accuratesse geschieden: Door slordigheid in deze kan het

vertrouwen worden geschokt en hieruit kunnen de grootste

onaangenaamheden voortvloeien. Bij uitbetahng op betaal-

dagen of bij afrekening op 't eind van het jaar kunnen

zelfs koelie-rows en inmenging van 't Bestuur het gevolg

zijn van onjuiste noteeringen.

Kantoor- Wij vinden dan in de eerste plaats: het kasboek^ waar-

van zich een gelijkluidend exemplaar bij den hoofd-

administrateur bevindt. Bij de meeste groote maatschappijen

wordt dit boek maandelijks opgemaakt en toegezonden

aan de hoofd-administratie. Verder heeft men het klad-

kasboek^ waarin alle uitgaven dagelijks onder behoor-lijke

hoofden worden ingedragen. Ook vindt men hier het bon-

of chequeboek op hoofdkas of bankinsteUing, waarin met

volgnummers en talons de verschillende bons op die kas worden

opgegeven, welke bons thans ook als betaalmiddel circuleeren

of als wissels dienst doen, en door de meeste maatschappijen,

zelfs in Penang en Singapore, worden aangenomen.
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Verder het iiassenhoek^ waaruit de vergunningen voor

koelies, om voor een bepaald aantal dagen de onderneming

te verlaten, op naam en nummer, door den administrateur

geteekend, worden uitgegeven. Op den talon wordt aan-

teekening gehouden, wanneer de gebruikte pas teruggegeven

of wel zoek gemaakt werd.

Het ontslag-brievenboek^ gemaakt volgens een algemeen

model. Op deze ontslagbrieven, welke uitgereikt worden

aan de werklieden, die aan al hunne verplichtingen hebben

voldaan, moeten hunne lengte en merkbare teekenen zeer

nauwkeurig opgegeven worden. Wanneer men slechts de

moeite neemt van behoorlijk onderzoek, zijn er zeker bij

eiken koelie, van welken landaard ook, steeds voldoende

kenteekenen te vinden. Ook is het i'aadzaam, van dit alles

zoo nauwkeurig mogelijk, op den achterblijvenden talon

aanteekening te houden, met vermelding van al de bijzonder-

heden, opdat men later in een oogopslag kunnen nagaan, welke

soerat-lepas (ontslagbrieven) er werden uitgegeven, nl. bij

zoek raken, of navragen enz. Het geven van een ontslagbrief

is door de wet voorgeschreven
; hij mag in geen geval een

conduitestaat, getuigenis, waarschuwing of iets dergelijks

bevatten. Zeer weinig nut heeft dan ook de maatregel, door

eenige planters onderling getroffen, om bij het engageeren

van een koelie in het land, met soerat-lepas, bij den vorigen

meester naar de reden van ontslag te informeeren. Moordenaars

en opruiers zal niemand in dienst nemen, maar verder wordt

er meer op gezondheid en stevigen lichaamsbouw, dan op

moraliteit gelet. Over het algemeen is het zedelijk peil dei-
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Chineezen, die naar Deli komen niet zeer hoog; de meesten

hebben in China reeds iets op hun kerfstok.

De rekening-courant-hoeken van Chineezen en Indiërs worden,

zooveel mogehjk, maandeUjks door den assistent bijgehouden,

of wel onder diens controle door den inlandschen Crani.

Niet de geheele rekening kan maandelijks worden bijgehouden,

bijv, niet die van de Chineezen, daar deze in contract werken

;

hunne voorschotten worden elke veertien dagen in andere

boeken ingedragen, en hun afgeleverde oogst wordt natuurlijk

eerst bij het einde van het jaar verrekend. AUe andere

betalingen te hunnen behoeve, als voor het boschkappen,

voor gereedschappen enz., worden maandelijks ingedragen

uit het kasboek. Van de overige werklieden kan de rekening

gewoonlijk op het einde van iedere maand worden bijgehouden

;

zulks is bepaald wenschelijk.

De voorschothoeken der Chineezen zijn een duphcaat van de

boeken, door de veldassistenten gehouden, en waarin de

veertiendaagsche voorschotten, het aantal roeden omgewerkt

land, het aantal geplante boomen, de gesneden tabak, de

waarde tegen welke deze laatste verrekend is, de verleende

hulp, de overgenomen velden, de gekochte zaadplantjes enz.

enz. worden opgeteekend. Dit copieeren geschiedt steeds

direct na den betaaldag, meestal door den inlandschen Crani,

onder controle van deii assistent, met de kantoorwerkzaam-

heden belast.

De Javanen, Boyans, Klings enz. worden in de werk- of

betaalboeken meestal aangeduid als Indiërs. Dat zijn in het

algemeen de werklieden, die grootendeels in dagloon werken.
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In deze boeken wordt dan ook dag voor dag opgeteekend,

wie gewerkt heeft en welk soort werk er verricht werd.

Deze lieden worden gewoonlijk per maand betaald, wanneer

de recapitulatie van alle werkdagen wordt opgemaakt. De

koelie krijgt dan zijn loon uitbetaald, in verhouding tot het

aantal werkdagen of van het afgeleverde contractwerk,

gewoonlijk na aftrek van $ 1 of ten hoogste $ 2 als korting

tot terugbetahng van het genoten voorschot. Dikwijls krijgt hij

ook op de helft der maand op den betaaldag een voorschot

van $ 1 of $ 2. Vooral is dit het geval met nieuwe Javaansche

koelies, die in het geheel de waarde van het geld niet kennen,

hun geld niet weten te bewaren, allerlei dwaze dure dingen

koopen en dan later geen geld hebben om de noodige eet-

waren te koopen; het is dus beter hun niet te veel geld

op eens te geven.

Het inventarisboek vermeldt alle gebouwen, wegen, af-

wateringen, stal met paarden en rijtuigen, ossen, karren,

materialen, gereedschappen, diverse goederen, totale voor-

schotten aan Chineezen en Indiërs enz. Elk belangrijk

voorwerp krijgt een afzonderlijk hoofd en folio, waarop het

voorkomt op het waardecijfer van het vorige jaar, of wel

voor het bedrag, waartegen het nieuw werd ingekocht.

Maandelijks worden in dit boek alle uitgaven bijgehouden,

die volgens het kasboek op een der hoofden hebben plaats

gevonden, terwijl de materialen, die aan een der gebouwen

overgingen, op dit hoofd worden overgebracht en van het

vorige afgeschreven.

Het betaalboek der koelies in de fermenteerschuur (het
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zoogenaamde bundelboek) en het hoek, waarin de tabak wordt

opgeteekend, ^) die in de fermenteerschuur uit de verschillende

afdeelingen wordt ingewogen.

Het algemeen register, waarin alle koelies met hunne

nummers en folio's voorkomen. De koelies zijn voorzien

van een volgnummer, dat van tijd tot tijd op sommige

ondernemingen elk jaar, als het cijfer te hoog wordt, weder

van 1 af verwisseld wordt. Deze oude en nieuwe nummers

worden bij eiken koehe in dit register bijgeschreven met

het nummer van het contract en het registratienummer

van den controleur, benevens vermelding van stam, ouderdom

herkomst, ontslag, overlijden enz.

De geregistreerde contracten volgens datum en volgnummer,

zoomede de oude ontslagbrieven van alle in het land geën-

gageerde koelies. Het copieboek der brieven, dat vooral lederen

avond in de brandkast moet worden weggesloten.

Het circnlaireboek bevat alle circulaires der hoofdadmini-

stratie, als men die heeft, van het bestuur, en van het

planters-comité, behoorlijk naar datum en volgorde gecopieerd

of ingenaaid.

Het rapportboek, waarin de administrateur elke veertien

dagen een rapport voor zijn chef opmaakt over de werk-

zaamheden der Chineesche veldkoelies, getrokken uit de

afdeelings-rapporten van lederen assistent.

Het boek met staten van vaste werklieden, waaruit maan-

delijks door de administrateurs het totaal der vaste

1) Over de boeken der fermenteerschuur werd reeds gesproken.
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werklieden met opgave van nationaliteit aan hunnen chef

wordt opgegeven, met vermelding van de verandering, die

door overlijden, afloop van contract, wegloopen of ontslag

zijn ontstaan. Dit boek is van talons voorzien, waarop van

het resumé aanteekening wordt gehouden.

Ten slotte heeft men nog het boek van afgeleverde goederen,

waaruit de regus werden afgegeven voor verschillende zaken

aan assistenten of hoofdadministratie per kar of spoor ver-

zonden. Op den talon houdt men steeds aanteekening van

hetgeen het recu opgeeft.

Reëngagement Zijn nu de rekeningen der koehes afgesloten en aan hen

en Loonen. bekend gemaakt, dan wordt eene saldolijst opgehangen m
de kedei of op eene andere zichtbare plaats, terwijl aan de

koehes gelegenheid gegeven wordt om, bij eventueele geschillen

omtrent hunne rekening, opheldering aan het kantoor te

bekomen. Daarna kunnen tandils en koelies des avonds

na afloop van hun schuurwerk een voorschot bekomen op

hun creditsaldo, dat den koelie door den administrateur

persoonlijk wordt ter hand gesteld.

Dan is ook de gelegenheid tot reëngagement open gesteld,

waartoe de koelie zich bij den administrateur aanmeldt en

in tegenwoordigheid van twee getuigen, meestal een assistent

en . den hoofdtandü, het modelcontract — dat algemeen be-

kend is — onderteekent, en zijn voorschot ($ 10) ontvangt.

Binnen 8 dagen na de onderteekening moeten deze contracten

ter registratie aan den betrokken controleur worden opge-

zonden, waarom men dan ook zooveel koeUes als mogelijk
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is, op één contract laat teekenen, om dit behoorlijk ingevuld

terstond ter registratie op te zenden.

Meestal vraagt de gereëngageerde tevens verlof om de

onderneming eenige dagen te verlaten, ten einde zijne vrienden

op andere ondernemingen, of ook wel de Chineesche ver-

makelijkheden te Medan, Bindjei, Laboean, Klambier, enz.

waarvan hij dikwijls op de onderneming al een voorproefje

genoot, te bezoeken; verscheidene andere koelies zijn reeds

met het grootste gedeelte van hun creditsaldo met verlof

naar China vertrokken.

Het sorteeren is nu afgeloopen, de meeste koelies hebben

zich gereëngageerd en zijn met de andere koelies, voor

zoover zij in de fermenteerschuur niet meer noodig zijn. weer

de velden in. Met het sorteeren voor de Europeesche markt,

of het afsorteeren, is nu ook oen aanvang gemaakt, terwijl

alleen de koelies, die zich nog niet reëngageerden en weg

willen, ontslagen worden.

In sommige gevallen worden deze koelies nog eenige dagen

aangehouden, om bij 't persen der tabak behulpzaam te zijn.

Wij waren reeds herhaalde malen in de gelegenheid het

een en ander over loonen etc. te zeggen. Ter aanvulling

daarvan diene het volgende:

Over de loonen der Chineezen werd reeds gesproken. Een

gewichtige gebeurtenis is echter het reëngageeren.

Tegen einde Januari of midden Februari, als het Chineesche

nieuwjaar invalt, wordt op deze feestdagen het contractjaar

uiterlijk als geëindigd beschouwd. Reeds vroeger werd over

dit Chineesch nieuwjaar gesproken. Het is algemeen gebruik
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geworden om de koelies, die zich gereëngageerd hebben, eene

premie op hun gesneden tabak te geven, en wel voor $ 60

- één dollar, voor $ 70 - twee dollars, enz. Verder krijgen

deze koelies dan een extra voorschot van $ 5 en meestal

eene gift van bv. eene kleine flesch Chineesche sarasoe of

een kattie varkensvleesch per man. Ook die koehes, die in

schuld bleven, dus hun voorschot niet geheel hebben afge-

werkt, krijgen een extra voorschot van $ 4 tot $ 3 of minder

naar gelang van hun saldo schuld.

De koelies, die zich niet wenschten te reëngageeren, hebben

hun ontslagbrief gekregen of krijgen dien nu en verlaten

daarna de onderneming.

Belasting Ook de koelies moeten belasting betalen, en wel 2 percent

Koe les.
^^^^ ^^^^ jaarlij ksche verdiensten, na aftrek van de kosten

van gereedschappen voor boschkappen en hulp in de velden,

waarvoor zij gedebiteerd zijn; het Burgerlijk Bestuur zendt

daartoe aan den administrateur bijtijds de noodige staten,

waarop al de verdiende loonen der Chineezen op de onder-

neming moeten worden ingevuld. Nadat de controleur volgens

deze ingevulde staten den aanslag heeft vastgesteld, wordt

daarvan een lijst in het Chineesch opgehangen en het bedrag

door den administrateur van het loon der koelies afgehouden

;

terwijl hij zorgt, dat ook de hoofdtandil, tandils en kedei-

houder hunne belasting behoorlijk betalen. De belasting voor

de huizen van de tandils, den crani enz., worden meestal

door de onderneming gedragen. Reeds vroeger is gesproken

over het afschrijven der schulden van ziekelijke of minder
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gelukkige koelies tot een maximum van % 30 tot % 40, ten

einde hen op deze wijze in de gelegenheid te stellen, zich

het volgend jaar vrij te werken, en zoodoende den moed er

in te houden ; als dus een koelie op 't eind van 't jaar $ 65

schuld aan de onderneming heeft, worden daarvan $ 35 of

$ 25 geschrapt, zoodat hij $ 30 a $ 40 aan de onderneming

schuldig blijft.

Langer dan 3 jaar mag de koelie, die schuld heeft, niet

tegen zijn wil verphcht worden op de onderneming te werken,

daar hij alsdan recht op ontslag heeft, ook al is zijn schuld

dan nog niet afgelost. Meestal zijn djt echter zwakke of

ziekelijke koehes, die blij zijn als ze op de onderneming

mogen blijven bij de stinker-kongsie.

De Javanen verbinden zich op Java bij notarieel contract,

om met vrouw en kinderen naar zekere plantage of maat-

schappij in Deli te gaan. Dit contract wordt voor drie

achtereenvolgende jaren gesloten. Dikwijls wordt het ook

door de vrouwen geteekend. Zij ontvangen dan een voorschot

van /30 tot ƒ50 en hebben recht op vrijen overtocht heen en

terug na afloop van het contract. De vaste loonen der

mannen bedragen in den beginne $6 'smaands, en die der

vrouwen* $ 3, welke loonen echter slechts als een minimum

kunnen worden beschouwd, want zoodra de Javaansche koelie

maar eenigszins op de hoogte van het werk is gekomen,

wordt er met hem in contract volgens bepaalde regelen

gewerkt {boerong) en kan een goed werkman dan gemakkelijk

$ 8, $ 9 tot $ 12 per maand verdienen.

Het loon van den mandoer is gewoonlijk $ 15 per maand
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of wel 10 percent van het verdiende loon zijner koelies. Er

staan 25 tot 40 Javanen onder een mandoer.

De loonen der Boyans bedragen in den regel $ 8 per maand,

het loon van den mandoer, die met 15 a 25 man werkt, $ 15

per maand. Zij verbinden zich voor 8 of 6 maanden, door welken

korten diensttijd de passagegelden, commissie- en werfloonen

enz., betrekkelijk zeer hoog zijn. Om deze reden worden

op bestaande ondernemingen meestal door de mandoers, in het

land zelf ontslagen, Boyans aangebracht en tegen eene zeer

lage of geene commissie door den administrateur voor een

zeker aantal maanden geëngageerd.

De loonen der Klings zijn helaas, door eenige planters al

zeer dwaas opgevoerd. Vroeger was het maximum loon $ 6

per maand, terwijl dat nu is opgedreven tot $ 7, $ 8 en

$ 9, en, het aantal vrije dagen benevens het geven van

arak (samsoe) in dezelfde mate zijn gestegen.

De Khng-tandil geniet gewoonlijk een loon van $ 10 tot

$ 15 per maand, naarmate hij korter of langer in dienst is,

en naar het aantal zijner ondergeschikte koehes.
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HOOFDSTUK XX.

PENANG. - HET KURORT VAN DELL

Wat voor de bewoners van Batavia en omstreken de

Preanger met Soekaboemi en Garoet, en voor den koortslijder

van Oost-Java het Tengger-gebergte en Tosari zijn, vinden

de Delianen, minder grootsch, maar daarentegen gemakkelijker

te bereiken op de heuvels van Poeloe Penang, een oord,

waar ze gezondheid en werkkracht kunnen opdoen, zich

kunnen verfrisschen, wanneer het vaak ongezonde klimaat

en het afmattende werk lichaam en zenuwgestel van hun

veerkracht hebben beroofd. Wij meenen daarom, dat bij eene

beschrijving van de tabakscultuur in Deli, ook een beeld van

deze plaats niet behoort te ontbreken.

De relatiën tusschen Penang en Deli dateeren van de

opening van dit tabaksland, en hebben dus de zilveren bruiloft

reeds lang achter den rug. Oorspronkelijk werd nagenoeg

alles, wat niet in het land zelve te vinden was: levens-

middelen, zoowel als gereedschappen, koelies en trekvee, ja

ook de „nervus rerum", de blanke dollar, uit Penang be-

trokken. Li de laatste tien jaren is daarin nog al eenige

verandering gekomen. De geregelde vaart van de Norddeutsche

19
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Lloyd tusschen Belawan en Singapore, de oprichting der

Koninklijke Paketvaarb Maatschappij en de verbeterde com-

municatie met Batavia daardoor verkregen, deden veel afbreuk

aan het levendig verkeer met Penang. De Paketvaart kreeg

haar deel, en geen gering deel ook in het tabaksvervoer en

ook de Lloyd 't hare, zoodat de Holt-lijn in deze loeide

ernstige concurrenten kreeg.

Het aantal pakken tabak, dat zijn weg vindt naar de gele

hulk van de agenten dier lijn (de heeren Mansfield & Co.),

is dan ook belangrijk verminderd. Zwijgend en verlaten hgt

het gevaarte vlak over het Oriental Hotel te Penang en

wekt de nieuwsgierigheid der bezoekers op.

Niettemin bestaat er nog steeds een druk verkeer tusschen

Penang en de verschillende havens der Oostkust van Sumatra

:

Pangkallan Brandan, Tandjong-Poera, Belawan en Tandjong-

Balei en doorkheven tal van kleine stoomschepen de wateren

van de Straat van Malakka. En hoewel de passagiers voor

Europa meestal de route over Singapore verkiezen, om met

de mailsteamers van „Messageries" of „Lloyd" de reis naar het

vaderland te aanvaarden, zoodat ook in dat opzicht Penang

op den achtergrond is geraakt, toch kan men altijd zeker

zijn in Penang Delianen aan te treffen, die daar of voor

genoegen en een „verzetje" of voor herstel van gezondheid

eenigen tijd doorbrengen. Niet weinigen zijn er ook helaas

voor goed gebleven, wanneer de malaria of de leverziekte,

waarvoor ze te laat genezing zochten, trots al de moeite en

zorg van dokters en verpleegsters niet wilde wijken. En

op het vredige kerkhof aan den voet van de heuvels ligt
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menig jong Hollander begraven, die kort te voren vol hoop

en verwachting den vaderlandschen bodem vaarwel zei.

Men zegt niets te veel, wanneer men het „general

hospital" te Penang een zegen voor de Oostkust noemt en

de pleegzusters, die met zoo onbaatzuchtige toewijding

hun hefdewerk verrichten (Les Soeurs de St. Maur) hebben

zich reeds lang een eerezuil in de harten van de Delianen

gesticht.

*

Het is een bijzonder genot, op een moeien zonnigen

morgen, van uit Deli, Penang te naderen. In de grauwe

morgenschemering hebben we het vér schitterende hcht

van Muka-head ontdekt, en nu 't licht begint te worden,

zien we in de verte Poeloe Kindi, een klein eilandje ten

zuiden van Poeloe Penang, als een te water geraakte gendie

in den nevel drijven.

Weldra wordt 't klaar dag, we rekken de, na een nacht

op dek, wat stijve leden uit, slurpen onze thee en genieten

van de frissche morgenbries. In kalm water stoomen we

thans langs het mooi begroeide Poeloe Rimau met z'n witten

vuurtoren, naderen zoo Poeloe Djerejak, waarop zich het

quarantaine station en het verblijf voor lepralijders bevinden,

laten Poeloe Kera rechts liggen en hebben dan het prachtige

gezicht op de stad, wier gele gebouwen het zonlicht weer-

kaatsen. Het massieve postkantoor, de gouvernementskan-

toren en het groote huis van de firma Boustead & Co.

vallen dadelijk in het oog, terwijl de achtergrond van dit

fraaie tooneel gevormd wordt door de groene heuvels, waarop



292

wanneer 't niet nevelachtig is, wat 's morgens nog al eens

gebeurt, eenige verspreide witte daken de aanwezigheid van

bungalows verraden, 't Allermeest echter imponeert ons de

mooie open reede met tal van groote en kleine stoomschepen.

Naast kolossale Europeesche en Britsch-Indische mailsteamers,

hggen tal van kleinere Chineesche booten en niet zelden vindt

men er ook Hollandsche of Siameesche oorlogsschepen en

kleinere vaartuigen. Vlugge steamlaunches, die het verkeer met

den overwal, waar zich het Prye River doek bevindt, levendig

houden, schieten door die volte heen, evenals tallooze kleine

sampans, terwijl groote Chineesche tongkangs, met hun bruine

gelapte zeilen van eigenaardigen vorm, door den wind bol

geblazen, statig over het water glijden, als ging hun al die

drukte niets aan.
* *

Nadat Engeland te vergeefs getracht had, een vaste vestiging

O]) Atjehsch grondgebied te verkrijgen, viel het oog van het

Bengaalsche gouvernement en speciaal van Wakren Hastings

op Poeloe Penang; in 1786 nam het bij minnelijke schik-

king en tegen betaling aan den Radja van Kedah van eene

som groot $ 10,000. —
,

gedurende acht achtereenvolgende

jaren, bezit van Prince of Wales Island, zooals het officieel

werd genoemd. Yan af de inbezitneming tot op heden is

de geschiedenis van Penang eene van bijna onafgebroken en

voortdurenden bloei. In de eerste jaren van deze eeuw was

dat voor een groot deel te danken aan de krachtige regeering

van Lord Wellesley (Wellington's broeder), naar wien

later de onder Penang ressorteerende Province Wellesley is
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genoemd. Nadat in 1827 Singapore, Penang en Malakka tot

ééne kolonie waren vereenigd, werd de zetel van het gouver-

nement in 1836 naar eerstgenoemde plaats overgebracht.

Singapore, in 1819 gegrondvest, had zich nog vlugger ont-

wikkeld dan Penang ; werkelijk Engeland |,had bijzondere

„veine" met deze beide nederzettingen In 1867 werd de

bloeiende kolonie aan de controle der Britsch-Indische regee-

ring onttrokken en alleen verantwoordelijk tegenover den

staats-secretaris van koloniën.

Ongetwijfeld heeft ook onze Atjeh-oorlog tot den bloei van

Penang, gedurende de laatste vijf-en-twintig-jaren, niet onbe-

langrijk bijgedragen, maar in de eerste plaats is die bloei

toe te schrijven aan het juiste, praktische inzicht, dat de

Engelsche regeerders steeds toonen te bezitten, waar het de

belangen van handel en nijverheid geldt. De Engelschen

beginnen hun kolonisatie niet met de oprichting van eene

tolkantoor en laten 7iiet de rest, zelfs het aanleggen van de

eerste wegen en den bouw der hoogst noodige steigers aan

partikulieren over, zooals wij dat van onze regeering gewend

zijn. Hier wordt niet angstvallig ieder duljbeltje omgekeerd

en bekeken, waar het den bouw van een nieuwe jetty of

een postkantoor, het oprichten van vuurtorens en havenUchten

geldt. En dat dit een goede pohtiek is, blijkt wel uit de

vermeerdering van inkomsten, die het noodzakelijk gevolg

is van dit zich ontwikkelen van den handel. Van 1875

tot 1898 stegen de inkomsten van Penang van $ -153.000,

op, $ 1.595,000, dat is dus een toename van 350 %. Voorwaar

geen kleinigheid

!
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De hartader van Georgetown, dat is eigenlijk de officieele

naam van Penang, is ongetwijfeld Beach-street, waar zich

alle Europeesche en de voornaamste Chineesche en Klin-

galeesche toko's bevinden en waar ook nagenoeg alle handels-

kantoren zijn gevestigd, 't Is een gerij van gharry's en

rickshaws, een gehol en gedraaf van Europeanen, Chineezen,

Chetty's en Klings niet minder druk dan in de Kalverstraat

te Amsterdam even voor St. Nicolaas. Hoe de handige

rickshawkoelies er in slagen, botsingen met de in snelle

vaart door al die volte rijdende equipages en huurrijtuigen

te vooi'komen, begrijpt niemand, maar van ongelukken hoort

men zelden. De net uitziende politie-agenten in hunne

khaki-drill pakken, witte slobkousen met polo-caps op 't hoofd,

schijnen er gemakkelijk orde onder te houden.

Als iedere Engelsche stad in de tropen bezit Penang haar

esplanade, waar tweemaal 's weeks eene muziekuitvoering

is, waar cricket en lawn-tennis wordt gespeeld, na afloop

van den werktijd en waar de Penangsche jeugd ravot en

stoeit onder het toezicht van ama's en boy's. Met aan éénen

kant de zee en breede rijwegen rondom, waaraan de Town-

Hall en het Sea View hotel liggen, is dit een zeer gezochte

wandel- of beter gezegd dreutel-plaats van het Penangsche

publiek. Vroeger was er ook muziek in de Datu Kramat

Gardens, maar daar het te ver af was, ging er niemand heen

en is het dus afgeschaft.

Iets verder, ook aan zee, ligt het Oriental Hotel, het

eenige genietbare hotel hier, maar daarom nog lang geen model-

inrichting. De kost, die daar aan de gasten wordt voorgezet,
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kan Hollanders niet bekoren en algemeen hoort men klagen

over het zeer slechte eten. Jammer is dat wel, want de

hgging van het hotel, de heerlijk koele eetzalen, waar de zon

nooit komt op de etensuren en het overigens zeer goede

beheer vallen wel te roemen.

Maar niet het Oriental Hotel vormt the great attraction der

Deli-menschen. Daarvoor moeten we nog een stapje verder

en ons begeven naar het op ca. 2300 voet hooger gelegen

Crag Hotel, het Luftkurort bij uitnemendheid voor deze

streken. Wij moeten daartoe stoelen of paarden bestellen,

want voor den pas aangekomene, met of zonder koorts, is de

wandeling naar the Crag vrij steil en vermoeiend. We nemen

dus ons gemak en laten ons dragen. Die draagstoelen hebben

niets gemeen met de sierlijke palankijns, waarvan we wel

eens in boeken hebben gelezen of die we ons van plaatjes

uit den rococotijd herinneren, 't Is een allereenvoudigste

Penangstoel, die nieuw 1 doll. heeft gekost en nu geen twee

koepang meer waard is, vastgebonden ter hoogte van de

zitting aan twee parallel-loopende zwiepende stokken. Aan

de uiteinden dier stokken zijn met een sterk touw een derde

en vierde stuk hout vastgemaakt, waarvan begin en uit-

einde rusten op de schouders der dragers. De geheele equipage

bestaat uit vijf man, voor een gewoon model mensch en de

vijfde man lost af of zorgt voor de balans van het geheel.

Dit vervoermiddel vinden we aan den voet van de hills,

vlak bij Penangs voornaamste bezienswaardigheid de „Water-

fall-gardens, beter: de botanische tuin genaamd, 't Is een

keurig onderhouden, aan vreemde gewassen, palmsoorten.
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begoiiia's, rozen en orchideeën bijzonder rijk plekje, waar de

steeds bereidwillige, bescheiden heer Curtis den schepter

voert, de wetenschap dient en de Deüanen verphcht met

stekjes van maiden-hair en andere sierplanten.

De weg naar de heuvels voert ons eerst vrij steil langs de

st,eengroeven, met hun eentonig getik en geharner, doch schenkt

ons tegelijk een verrukkelijk uitzicht op de waterval-tuinen.

Tot aan den eersten bungalow, waarvan me de naam

ontschoten is, doch dien men reeds uit zee duidelijk kan

zien liggen, hebben onze koelies hard werk. Dan gaat het

zacht hellend verder tot Halfway-home, een soort pendoppo,

waar de weg naar Ajer Itam afslaat. Onze kling-dragers „het

bruine marmer" zooals een poëtisch Deliaan 't eens uitdrukte,

beproeven Boldoot, Rieger en Pinatjd naar de kroon te steken,

de geur, die ze afgeven is hoogst onaangenaam en we geven er

de voorkeur aan een eindweegs te loepen. De weg, die zigzag

langs de heUingen naar boven voert is rood van kleur, met

vee] zorgvuldigheid terrasgewijze gedraineerd, flink hard

en overal beschaduwd door prachtige boomen, die hun kruinen

hoog in de lucht verheffen. Op enkele plekken, waar het

gebladerte dunner is, aanschouwt men de zee, die er nu van

boven af geheel anders uitziet en voelt men den frisschen

wind, als eene belofte van de boven te genieten koelte.

Eindelijk slaat de weg naar the Crag rechts af: To Richmond,

Ben Lomond and the Crag" staat op den wegwijzer te

lezen, en een kleiner paaltje geeft aan, dat we ons nu ca. 1800

voet boven den zeespiegel ons bevinden.
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Naar the Crag wordt de weg steiler, we hebben ook nog

bijna 400 voet te stijgen, maar de sterke, lenige beenen onzer

dragers brengen er ons spoedig. Als we boven zijn is 't reeds

te donker, om veel van de omgeving te zien.

Het hotel, vroeger een Engelsch-Hollandsch sanatorimn,

waarvan de aandeelen hoofdzakelijk in handen van Dehanen

waren, is sinds eenigen tijd het eigendom van den gewezen

koopvaardij-kapitein Kerr, een man die de Hollanders op

z'n duimpje kent en in de drie-en-twintig jaren, dat hij op

Atjeh voer, meer kennis van de toestanden aldaar heeft

opgedaan dan menig Kamerlid, die zich Indische specialiteit

noemt. Ook dank zij de goede zorgen van Mevrouw Kerr,

heerscht in het hotel en de vier daartoe behoorende afzonder-

lijke bungalows, een netheid en reinheid, waaraan vele Indische

hotels een voorbeeld kunnen nemen. Door den tegenwoordigen

eigenaar is het hotel aanmerkelijk verbeterd. De badkamers

zijn vergroot, een achtergalerij is bij het hoofdgebouw aan-

gebouwd, één nieuwe bungalow is verrezen, een andere

vergroot en een nieuwe biljart- en leeszaal met afzonderlijk

buffet lokt tot bezoek uit.

Wanneer men zich 's avonds, op de voorveranda neerzet,

geniet men van een verrukkelijk schouwspel.

De maan giet haar zilveren stralen uit over de zwaar

begroeide heuvels, waarop enkele verspreide lichten de

omliggende bungalows doen vermoeden, weerkaatst in de

nauwlijks bewogen wateren tusschen Penang en den vasten

wal en verlicht de groene vlakten en daartegen helder wit

afstekende kanalen van Province Wellesley. Scherp teekenen
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zich de, om Penang heen hggende, eilandjes tegen de helder-

verhchte watervlakte af en onder ons tintelen en flikkeren de

tallooze lichten van de stad, duidelijk de lijnen der straten

en kaden aangevend, als een verlichte plattegrond. Onwille-

keurig denken we aan onze kinderjaren, toen we met spelde-

prikken omlijnde platen tegen het licht der lamp hielden.

's Morgens vroeg daarentegen hangt vrij dikwijls een

ondoordringbaar wolkgordijn over stad en zee, zoodat alleen

de dichtstbijzijnde heuvels te onderscheiden zijn. Spoedig

echter verdwijnen de nevels voor de zon, die achter de bergen

van Province Wellesley te voorschijn komt en dan kunnen

we ons beter orïenteeren.

Met het front naar de stad, die zooals wij reeds vroeger

zeiden, aan de binnenzijde van het eiland ligt, verrijst op ca.

2200 voet hoogte op een vrij steile rots (vandaar vermoedelijk

de naam) het Craghotel. Recht voor ons uit ligt de stad in

de warme zon te blakeren en zien we als notedoppen de

groote steamers hggen. De kleinere stoomschepen zijn met

het ongewapend oog moeilijk te onderscheiden, daartoe hebben

we den sterken kijker van de sémaphore post noodig.

Links zien we veel lager en oogenschijnlijk dicht aan zee

één bungalow hggen, voor ons het witte dak van eeu anderen,

maar vooral naar rechts is het uitzicht het levendigst en

het mooist. Daar hgt op ongeveer gelijke hoogte, „Richmond"

van den Honorable Vermout, een der grootste suikerplanters

van de „Province" en unofficial member van den Wetgevenden

Raad der Straits; eenige honderden voeten lager steekt het



299

gele huis van Ben Lomond, het eigendom van Mrs. Presgrave,

scherp tegen het donkere groen der tuja's af. Verderop, tegen

den gouvernements-weg aan, ontdekken wij het grijze „Mount

Edgecumbe" van de bekende Penangsche familie Hogan en

het kleine bescheiden „Grace Dieu". Boven ons, zeker 300

voet hooger waaien de vlaggen van de sémaphore tegen de

donkerblauwe lucht en staat massief en rustig de groote

bungalow „Bellevue", een gouvernements-herstellingsoord voor

ambtenaren. De huizen van den Gouverneur der Straits

en den Resident-Councillor van Penang zijn van hier on-

zichtbaar. En tusschen dat alles diepe ravijnen, enorme rots-

blokken, heerlijk groen in alle nuances, reuzenvarens, senna's,

tuja's en ceders.

Van de achtergalerij is het gezicht niet zoo mooi, doordat

de hooge Western-Hill tusschen ons en de zee hgt. Oogen-

schijnlijk is die heuvel niet zoo ver af, maar in werkelijkheid

is eene üinke wandehng van anderhalf uur noodig, om er te

komen. De weg is soms vrij steil, maar geheel begroeid,

doch het uitzicht beloont de moeite van den vrij vermoeienden

tocht niet.

Een zeer gezochte wandeling vóór het ontbijt is Govern-

ment Hill; wanneer de bungalows daar niet bewoond zijn,

is ook de wandeling in de keurig onderhouden tuinen toe-

gestaan.

De huizen van den Gouverneur en den Resident, door

een overdekte galerij verbonden, waarlangs een schat van

Europeesche bloemen groeit, zijn zeer eenvoudig, wat al te

eenvoudig ingericht.
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Het huis van den Gouverneur „Bel Retiro" is een massief

steenen gebouw, op een prachtig punt gelegen, vanwaar het

geheele eiland is te overzien en ligt weer in een kring

van andere bungalows, zooals het van the Crag zichtljare

„Bellevue" „Strawberry" van den advocaat Van Someren, de

„Old Convalescents" (een ander gonvernements-herstelhngs-

oord) en „Fern Hill." In de tuinen zien we prachtige rozen-

perken en weer allerlei soorten tuja's en tjemara's.

Dat is trouwens, wat de Delianen in Penang of juister

gezegd in het verblijf op the Crag zoo aantrekt, dat men

er een half Europeesch gevoel krijgt. Men kan er weer

wandelen, zonder warm of althans vermoeid te worden,

men gevoelt zich 's avonds in de frissche koelte verkwikt

en men ziet er geen koelies en geen tabak ! !

!
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