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Figuur 1. Oryza sativa in de Victoriakas van de Hortus botanicus in Leiden. 
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Inleiding 

 

Mary Dugan benadrukte in haar artikel "Rice" de invloed van rijst. "The literature on rice is 

filled with superlatives. Justifiably or not, rice is consistently labeled the most important 

grain."
1
 Ook in Planten voor dagelijks gebruik komt het belang van de graansoort rijst naar 

voren, namelijk: "Bijna de helft van de wereldbevolking is geheel of gedeeltelijk afhankelijk 

van rijst als hoofdvoedsel."
2
 Ondanks dat de graansoort rijst oorspronkelijk uit een ander deel 

van de wereld komt, is het een onderdeel geworden van de Nederlandse keuken. 

 In dit onderzoek naar rijst en de bijbehorende geschiedenis wordt allereerst de 

graansoort rijst geïntroduceerd, dat wil zeggen dat er aandacht wordt besteed aan de volgende 

onderzoeksvragen. Wat is rijst? Waar komt rijst vandaan? Welke soorten rijst bestaan er? 

Waar wordt rijst verbouwd? Hoe wordt rijst verbouwd? Daarnaast wordt de geschiedenis van 

rijst behandeld. Hoe kwam rijst in Nederland? Wanneer werd rijst een onderdeel van de 

Nederlandse keuken? Vervolgens wordt de mogelijke connectie met de Hortus botanicus 

gelegd met behulp van de volgende vraag. Welke bijdrage heeft de Hortus botanicus (Leiden) 

in de opname van rijst in de Nederlandse keuken geleverd? 

Bij het onderzoeken van rijst worden diverse bronnen geraadpleegd, zoals literatuur uit 

de Universiteitsbibliotheek (Leiden), de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) en de 

bibliotheek van de Hortus botanicus (Leiden), maar ook archiefmateriaal van de afdeling 

Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek (Leiden), de collectie van het National 

Herbarium of the Netherlands (NHN) (Leiden) en de digitale (kranten)database Delpher. 

Diverse interessante illustraties met betrekking tot het thema rijst zijn ondergebracht in een 

bijgevoegde illustratielijst. 

Allereerst wordt in het eerste hoofdstuk ‘Rijst, een introductie’ de graansoort 

geïntroduceerd, waarbij algemene informatie, herkomst, soorten en teelt aan bod komen. In 

het tweede hoofdstuk wordt de geschiedenis van rijst behandeld. Hierbij ligt de nadruk op de 

koloniale geschiedenis van het gewas, daarnaast wordt aandacht besteed aan de opkomst van 

rijst in Nederland. Daaropvolgend worden de toepassingen van rijst van vroeger en nu 

behandeld in het onderzoek. De connectie met de Hortus botanicus komt in het vierde 

hoofdstuk aan bod. In de daaropvolgende conclusie wordt aandacht besteed aan de 

onderzoeksvragen en wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek. 

                                                           
1
 Mary Dugan, "Rice," Journal of Agricultural & Food Information 16:1 (2015): 3. 

2
 C. Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik. Botanische tuinen en toepassingen, redactie en bewerking door 

M.M. Nauta en R.. van der Meijden (Utrecht: KNNV Uitgeverij, 2003), 40. 



4 | P a g i n a  
 

Rijst, een introductie 

 

Algemeen 

De graansoort rijst behoort tot het genus Oryza. De belangrijkste rijstsoorten voor de mensen 

zijn de Oryza sativa (Aziatische rijst) en de Oryza glaberrima (Afrikaanse rijst).
3
 Rijst groeit 

als een vertakte pluim en niet als een compacte aar, zoals tarwe. De pluim bevat ongeveer 

tussen de 50 en 500 aren die elk een bloempje bevatten. Het vruchtbeginsel en later de 

vruchten (korrels) worden omsloten door twee kleine kelkkafjes, de palea en het lemma.
4
 

 Oorspronkelijk is rijst geen moerasplant, maar het gewas heeft wel voldoende water 

nodig in de bodem. Bij rijst is het kenmerkend dat het goed groeit en bloeit als het in het 

water staat. De meeste rijstsoorten worden dan ook als zogenaamde natte rijst verbouwd of in 

een soorten matten die drijven in dieper water. Daarnaast kan er ook sprake zijn van droge 

rijstbouw, deze rijst wordt vaak bergrijst genoemd (zie paragraaf 'Teelt' voor meer informatie 

over natte en droge rijstbouw).
5
 

 

Herkomst 

Uit Plants of the World online (Royal Botanic Gardens Kewscience) komt naar voren dat de 

Aziatische rijst (Oryza sativa L.) oorspronkelijk afkomstig is uit verschillende delen van 

China. Tegenwoordig wordt de Oryza sativa bijna wereldwijd verbouwd, behalve op 

Antarctica. De zogenoemde Afrikaanse rijst (Oryza glaberrima Steud.) werd oorspronkelijk 

gevonden in Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, 

Ivoorkust, Mali, Niger, Senegal en Togo. De Afrikaanse rijst werd vervolgens ook 

geïntroduceerd in een deel van China, Hainan en West-Himalaya.
6
 

 De herkomst van de twee belangrijkste rijstsoorten wordt duidelijk met behulp van de 

volgende wereldkaarten, namelijk: 

 

 

 

 

                                                           
3
 Dugan, "Rice," 4. 

4
 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 40. 

5
 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 40-43. 

6
 Dugan, "Rice", 4.en "Oryza sativa L.," Plants of the World online, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:316812-2#distribution-map en "Oryza glaberrima 

Steud.," Plants of the World online, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:410061-1#distribution-map. 
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Oryza sativa 

 

Oryza glaberrima 

Figuur 2. Wereldkaart met de gebieden waar Oryza sativa oorspronkelijk voorkomt en waar de Oryza sativa is geïntroduceerd. 

Bron: Plants of the World online (Royal Botanic Gardens, Kewscience) 

Figuur 3. Wereldkaart met de gebieden waar Oryza glaberrima oorspronkelijk voorkomt en waar de Oryza glaberrima is geïntroduceerd. 

Bron: Plants of the World online (Royal Botanic Gardens Kewscience) 
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Soorten 

De belangrijkste rijstsoorten voor de voedselvoorziening zijn de Oryza sativa (Aziatische 

rijst) en de Oryza glaberrima (Afrikaanse rijst).
7
 Kalkman beschreef in zijn boek dat er over 

de naaste verwanten van het genus Oryza veel is gediscussieerd, maar het genus Oryza telt 

ruim 20 soorten. [Het is hierbij niet duidelijk of hij het hier heeft over Oryza of Oryza 

sativa].
8
 

 

Teelt 

Het groeiproces van rijst is afhankelijk van de variëteit en de omgeving en duurt gemiddeld 

tussen de drie en zes maanden.
9
 In de paragrafen 'Algemeen' en 'Herkomst' werd al meer 

aandacht besteed aan de gebieden, waar rijst wordt verbouwd. Bij het telen van rijst wordt er 

onderscheid gemaakt tussen natte rijstbouw en droge rijstbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dugan, "Rice," 4. 

8
 Kalkman, Planten voor dagelijks gebruik, 42. 

9
 Dugan, "Rice," 4. 
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De geschiedenis van rijst 

 

Rijst in een koloniale context 

“Its history [rijst] is inextricably entangled with the emergence of colonialism, the global 

networks of industrial capitalism, and the modern world economy.”
10

 Naast het feit dat een 

groot deel van de wereldbevolking gedeeltelijk of geheel afhankelijk is van deze graansoort, 

is de geschiedenis van rijst ook onlosmakelijk verbonden met de opkomst van het 

kolonialisme, de wereldwijde netwerken van het industriële kapitalisme en de moderne 

wereldeconomie. Rijst heeft grote invloed op de ontwikkeling en verbindingen tussen Afrika, 

Amerika en Europa en bijna elk deel van Azië.
11

 

 

Rijst naar Nederland 

De digitale krantendatabase Delpher van de Koninklijke Bibliotheek geeft een beter beeld van 

de periode, waarin rijst zijn intrede deed onder het 'grote' publiek in Nederland. Bij het zoeken 

naar het trefwoord 'rijst' komen de artikelen voornamelijk uit de negentiende eeuw, maar het 

is ook mogelijk dat rijst op een andere manier werd gespeld. De meeste duidelijke 

voorbeelden, waarin er wordt geschreven over rijst stammen uit de negentiende eeuw. 

 

Ook in krantenartikelen of advertenties werd steeds vaker rijst genoemd, zoals in de 

advertentie in het Algemeen Handelsblad van 4 september 1886.
12

 

 

 

Figuur 4. Advertentie voor onder andere artikelen voor een Indische rijsttafel. (Bron: Algemeen Handelsblad, 4 

september 1886) 

 

Rond de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw staat in het Algemeen Handelsblad een 

interessante advertentie, waarin rijst wordt aangeprezen. Er wordt een vergelijking gemaakt 

                                                           
10

 Francesca. Bray e.a., "Rice", in: Francesca Bray e.a. red., Rice: Global Networks and New Histories 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), i. 
11

 Bray e.a. red. "Rice," i. 
12

 "Advertentie," Algemeen Handelsblad, 4 september 1886, geraadpleegd 19 juni 2017, 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000208163:mpeg21:a0025. 
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tussen de prijs van aardappelen en rijst. Uit de advertentie komt naar voren dat mensen rijst te 

duur vinden als vervangingsmiddel voor aardappels. Echter probeert de stoomrijstpellerij dat 

te ontkrachten.
13

 

 

 

Figuur 5. Advertentie voor rijst. (Bron: Algemeen Handelsblad, 18 september 1898) 

 

Naast de advertenties geeft ook de kinderprent "Dáár, waar de rijstplant groeit en tiert" een 

interessant beeld. De kinderprent werd uitgegeven door A.W. Sythoff te Leiden (datering 

tussen 1861 en 1929). Op de verschillende afbeeldingen op de kinderprent worden de 

verschillende groeifasen van de rijstplant beschreven. Een deel van de ondertekst klinkt als 

volgt: "Hier wordt de rijst verplant, verzet, Zorgvuldig wordt er op gelet, Dat, ingevoegd in 

andere aard, De plant voor d'opgroei wordt bewaard; Zoo biedt ze, in 't einde, rijk belaân, Den 

planter keur van korrels aan."
14

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 "Advertentie," Algemeen Handelsblad, 18 september 1898, geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010162417:mpeg21:a0087. 
14

 Dáár, waar de rijst groeit en tiert ([...)] (Leiden: A.W. Sythoff, 1861-1929), geraadpleegd op 27 juli 2017, 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.562297 

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.562297
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Toepassingen van rijst 

 

Recepten 

In het boek Het verleden op je bord. Vijf eeuwen uit de culinaire collectie van de Koninklijke 

Bibliotheek van Christianne Muusers worden originele recepten bewerkt voor de keuken van 

tegenwoordig, daarbij wordt het bij het gerecht behorende verhaal geschreven. De oudste 

gerechten uit Oost-Indië in 'Hollandse' kookboeken en kookschriften stammen uit de 

achttiende eeuw. Hierbij gaat het meestal alleen om een recept voor bijvoorbeeld atjar, 

groente in het zuur. Ook is er een kookschrift bekend dat een heel hoofdstuk besteed aan 

'Indische' recepten. In een kookschrift uit de achttiende eeuw werd ook beschreven hoe rijst 

wordt klaargemaakt voor Indische gerechten, waarin ook het recept voor nasi koening, gele 

rijst, staat beschreven.
15

 "In de Nederlandse keuken is rijst voornamelijk gebruikt als 

bindmiddel [...], of onderdeel van blancmanger of een zoet gerecht [...]."
16

 

 

In het keukenboek Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid. Nieuw Nederlandsch 

Keukenboek worden verschillende recepten met rijst beschreven, waaronder rijst met appelen, 

rijst met karnemelk, maar ook rijstpudding en rijsttaart.
17

 

 

In de uitgave van 1887 van het Oost-Indisch Kookboek bevattende 650 beproefde recepten, op 

nieuw vermeerderd en verbeterd met diverse recepten voor de Hollandsche en Indische 

keuken wordt een recept voor rijsttaart beschreven. Het recept voor de rijsttaart valt volgens 

het kookboek in de categorie 'Hollandsche keuken'.
18

 

 

Rijst-taart 

"Een half katje rijst goed wit gekookt met een kommetje water, totdat de rijst goed gaar is, 

meng er dan in ½ flesch melk, 2 eetlepels rozijnen zonder pitten, 3 eetlepels gehakte 

amandelen, 4 theelepels kaneel, 2 eetlepels boter, 4 eieren zonder en 3 met het wit, doch die er 

                                                           
15

 Christianne Muusers, Het verleden op je bord. Vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek (Den Haag: Karakter Uitgevers B.V., 2016), 92. 
16

 Muusers, Het verleden op je bord, 92. 
17

 Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid. Nieuw Nederlandsch keukenboek. Vijftiende druk (Leiden: D. 

Noothoven van Goor, 1873) 194-195 en XVI-XVIII. 
18

 Oost-Indisch Kookboek bevattende 650 beproefde recepten, op nieuw vermeerderd en verbeterd met diverse 

recepten voor de Hollandsche en Indische keuken. (Semarang:  G.C.T. van Dorp & Co, 1887), 77. 
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bij doen als de pad koud, 5 lepels suiker. Dit alles goed vermengd, doet men in een aarden 

schotel met boter besmeerd en bakt onder en boven vuur."
19

 

 

[In het kookboek werden de dames bedankt voor het opsturen van nieuwe en verbeterde 

recepten. In zekere zin was het kookboek een co-creatie tussen de dames in de keuken en de 

uitgevers.] 

 

Andere toepassingen van rijst 

Naast het gebruik van rijst als voedingsmiddel zijn er ook andere rijstproducten, zoals 

rijstwijn en rijstpapier. 

 

Rituelen met rijst 

De graansoort rijst speelt daarnaast ook rol bij rituelen, zoals bij huwelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Oost-Indisch Kookboek bevattende 650 beproefde recepten, 77. 
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Hortus botanicus Leiden 

 

In de Hortus botanicus staan in de Victoriakas verschillende soorten rijst, waaronder 

o Oryza sativa L. var. atropurpurea (donker purperrood) 

o Oryza sativa L. ‘Hitam’ (zwart) – zwarte rijst 

o Oryza sativa L. ‘Beras Putih’ – kleefrijst 

o Oryza sativa L. ‘Ceredek Merah’ – rode rijst 

o Oryza sativa L. – biologische rijst 

o (Daarnaast heb ik zelf zwarte rijst gezaaid.) 
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Conclusie 

 

De graansoort rijst stond centraal in het onderzoek, waarbij de nadruk lag op Oryza sativa en 

Oryza glaberrima. In het eerste hoofdstuk werd het thema rijst geïntroduceerd, daarnaast 

kwamen de herkomst, soorten en teelt van rijst aan bod. De nadruk lag in het daaropvolgende 

hoofdstuk op de geschiedenis van rijst, waarbij zowel rijst in een koloniale context als rijst 

naar Nederland werd behandeld. Hierin werd duidelijk dat rijst een belangrijke rol heeft 

gespeeld in het ontwikkelen en verbinden van verschillende delen van de wereld. In de 

paragraaf 'Rijst naar Nederland' werden verschillende voorbeelden genoemd, waarin duidelijk 

werd dat rijst Nederlands gemeengoed was geworden. In de dagbladen waren er verschillende 

advertenties, waarin rijst werd aangeprezen. Daarbij werd zelfs geschreven over rijst als 

mogelijke vervanger van aardappels. Ook de kinderprent draagt bij aan de kennis die men had 

van rijst in Nederland, want de Hollandse kinderprent beschreef hoe het tropische gewas rijst 

werd verbouwd. Het daaropvolgende hoofdstuk beantwoordde de volgende vraag. Wat zijn de 

toepassingen van rijst vroeger en nu? In het hoofdstuk kwamen verschillende recepten aan 

bod. Tijdens het bestuderen van rijst werd niet duidelijk of de Hortus botanicus in Leiden een 

bijdrage of invloed heeft gehad aan de verspreiding van rijst in Nederland. Hier zou nog 

verder onderzoek naar gedaan kunnen worden. 
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