Jakarta 2 Stadhuisplein – Stationsplein.
Afstand: 1km. zonder de bezoeken aan de musea.
Openingstijden:
Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik en Museum Fatahillah: dinsdag-zondag 9-15 uur.
Museum Bank Indonesia: dinsdag-donderdag: 8-15.30 uur.; vrijdag 8-11.30, 13-15.30 uur; zaterdagzondag: 8-16 uur.
Museum Bank Mandiri: dinsdag-zondag: 9-16 uur.
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Begin van de wandeling Jl Pintu Besar 27 Museum Wayang.
Museum ‘Oud Batavia’ (verbouwd in 1939, Blankenberg).
Dit gebouw staande op de plaats van de oude Hollandsche Kerk,
werd den 24 sten April 1937 aangekocht door het Koninklijk
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen hiertoe
aangezocht door de Regeering van Nederlandsch-Indië. De
verbouwing werd bekostigd uit giften afkomstig van
handelslichamen en personen uit alle standen in NederlandschIndië en Nederland.
Na binnenkomst, links: plaquette.
Aan het eind van de gang, rechts: Monument Coen.
Het is te hopen dat na dit bedrijf Coen, reeds
vertegenwoordigd door een standbeeld dat hem nauwelijks
voorstelt, op een Batavia dat nooit het zijne was, niet ook nog
in zijn graf zal komen te liggen met het skeletwerk van één of
meer remplaçanten. Maar het monument dat daarboven zal
worden opgericht, zal zeker de publieke opinie méér voldoen
dan de wijze van eren die tot dusver zijn nagedachtenis deed
leven: de 5 delen bescheiden en brieven van zijn hand,
gepubliceerd door prof. Colenbrander. [Du Perron]
Links: Grastenen van Gouverneurs-generaal.

Hoe het zal worden, kon ik dus
nog niet zien, maar toen ik ’s
middags op het kerkhof Tanah
Abang kwam, zag ik de grafsteen
van Abraham Patras, die uit de
muur was gebikt, klaar om
vervoerd te worden. Ik miste daar
ook de steen van Van Imhoff, de
mooist bewerkte van alle, maar
één van de vele lanterfanters in
het kantoor vertelde mij, dat die
al was overgebracht naar het
Stadhuisplein. Mijn ongerustheid
over het lot van de steen zakte
dus weer wat. ‘Men leeft er zoo
vreemd mee’, zou De Haan
verzuchten, als hij het zag.
[Walraven]

Grafsteen met wapen van
den G.-G. Abraham Patras.
De oogen en ringen zijn uit
dezen steen verwijderd,
denkelijk om het publiek niet
te doen struikelen.

Grafsteen van Van Imhoff, het wapen omgeven met krijgsattributen.
Ook bij den rand van dezen steen is nog oostersche invloed te
bespeuren in het schelpvormig ornament in het midden van elke
zijde. Opvallend is bovendien, dat de helm is behandeld als een
bloempot en van boven geheel open is. Men zou daaruit haast
afleiden, dat de steen op Cormandel is bewerkt […], terwijl de nog
al slecht gebeitelde inscriptie er te Batavia aan toegevoegd is. Men
merke op, dat het eene vlaggetje het monogram der Compagnie
voert, hat andere den Nederlandschen leeuw.
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Zij zijn tot stof vergaan onder de zerken, die nu als
bezienswaardigheden in het museum in de muur gemetseld
zijn: Hier legt begraven... Hier onder leght het Lyk... Hier leyt,
ontslaapen in den Heere...
Hun status van Excellenties en Eerbare Joffrouwen,
vertegenwoordigers van een der machtigste handelsconcerns
ter wereld, is teruggebracht tot een laconiek zinnetje op een
verfrommeld blad uit een schoolschrift, dat ik in Djakarta
tussen straatvuil vond (iemand had er zijn schoenen of zijn
fietsband mee afgeveegd) ‘VOC salah perkumpulan Belanda …
de een of andere Nederlandse Vereniging …’ [Haasse]

Grafsteen met wapen van Cornelis Caesar, Raad Ordinair van
Indië, overleden 5 Oct. 1657, en van Anna Ooms, overleden 8 Aug.
1659. […] Men merke op, dat het wapen door eene veel
bekwamere hand is bewerkt dan het opschrift, verder dat in dit
laatste soms twee hoofdletters, die zich daartoe leenen
gecombineerd worden tot één letterteeken bijvb. de I en A, de N en
D, N en E, V en A, N en A, zoodat INDIA met drie karakters en
eene stip wordt geschreven.

Ga de trap op.
Genoemd worden alleen de wajangpoppen waarover teksten van literatoren beschikbaar zijn.
In de lange gang, links: de strijd tussen Nederlanders en Indonesiërs.
Wel hebben politici de in de
wajang geboden mogelijkheden
tot het verklaarbaar en
aanvaardbaar maken van
ingewikkelde situaties steeds
terdege beseft en aangegrepen.
In de onafhankelijkheidsstrijd
hebben wajangvoorstellingen
van de beslissende confrontatie
tussen de mythische helden, de
Pendawa's en de Korawa's, een
niet te onderschatten rol
gespeeld. [Haasse]
Rechts: Rama
Daar kwamen zij, Ardjoena, de goddelijke, en Rama, de
verschrikkelijke, en de narren en monsters, Petroek en Tjepot,
en zooveel anderen, en doodstil, in uiterste spanning van
verwachting zat het kleurige Soendaneesche volk van kinderen
te luisteren en te aanschouwen, en zag geen poppen, en geen
pisang-stam en geen touwtjes, maar zag donkere oer-wouden
en verre vlakten en schuimende rivieren, waar goden schreden
met grandioos gebaar, en helden hieven hun gouden speren,
en monsters sperden óp de rookende reuzen-muilen, scherptandig, ziedend van vuur .... [Borel]
Voor deze fijne lederbewerking is het noodig uitgekozen vellen van
buffelkalveren of de nog dunnere van jonge, volwassen runderen te
gebruiken. Deze worden op een vierkant raam gespannen, het
slijmerige binnendeel er met een mes voorzichtig afgeschrapt,
waarbij de gelijkmatige dikte der huid bewaard moet worden en is
deze gedroogd, zoo neemt men er ook de haren van weg.
Jakarta 2 Stadhuisplein – Stationsplein

zaterdag 27 juli 2019

3 van 16

Van groot gewicht is het, dat de vetdeelen worden verwijderd door wassching met kalkwater. De
verdere bewerking is eigenlijk niets dan het fijnschuren en vlakmaken door middel van slijpsteen,
bamboe- en nempelasbladen. Men wenscht de huid doorschijnend en licht geel te verkrijgen,
hetgeen men door deze bewerking tot perkament inderdaad bereikt.
Rechts: de Panakawans.
De groep clowns, die in een spel van dit type nooit ontbreekt,
de Panakawans: de korte dikke Semar, de lange magere Petruk
en Gareng- met-de-horrelvoet, een driemanschap van
gedrochtelijke, door en door ‘aardse' wezens, die naast de
nobele gestalten van Arjuna en de andere helden de rol
vervullen van dienende begeleiders, prototypes van het
gewone volk, [Haasse]
Zo heeft hij [Soekarno] ook in zijn soms uren durende
redevoeringen zijn gehoor weten te boeien en te veroveren
door grappen en sarcasmen, op de manier van de Javaanse
mythologische clowns, de Panakawans, de echte vrienden en
prototypes van het volk, die steeds de lachers op hun hand
hebben. [Haasse]
Links: Twee Gamelans
De hoofdrol van dit orkest wordt vervuld door slaginstrumenten;
hiervan weer is het allerbeheerschende instrument de bonang, de
zeer eigenaardige welluidende metalen gong, waarvan er in het
orkest twee maal vijf of twee maal zeven aanwezig zijn [ketels, die
ondersteboven in twee rijen, naast elkaar op een laag rek liggen].
Men onderscheidt namelijk, naar den toonaard enkele soorten van
gamelan, waarvan de bekendste zijn de salèndro en de pélog. De
salèndro vereischt twee maal vijf, de pélong twee maal zeven
bonangs. De bonang wordt vervaardigd van drie deelen rood koper
en een deel tin en wordt bespeeld met hamertjes (taboeh’s) of
omwikkelde stokjes. Zij worden onderscheiden in mannelijke
(hooger gebouwd en meer uitgebold) en vrouwelijke (lager
gebouwd en vlakker). Het salèndro-octaaf heeft vijf, het pélogoctaaf 7 tonen.
Ga even terug en rechtsaf.
Ga linksaf.
Links:
Het midden van het scherm wordt ingenomen door de
‘goenoengan’, de gestyliseerde voorstelling van een
boschrijken heuvel, die het begrip van plaats in het algemeen
verzinnebeeldt, en even goed dienst doet voor een stad, een
paleis, een meer, een bron, als voor de poort des Hemels of de
vesting der titanen, kortom voor elke en dier plek, die in de
loop van het drama vermeld wordt. [De Wit]
De gunungan verbeeldt het zegen en bescherming afsmekende
offerritueel dat in het verre verleden aan elke wajangvoorstelling voorafging. Tijdens de vertoning gebruikt, dient de
figuur om grote gebeurtenissen, een verheven stemming of
een indrukwekkende omgeving aan te duiden.[Haasse]
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Volg de route naar rechts en ga naar beneden.
Links: Maskers.

Het tooneel zooals wij dat kennen komt ook voor, nl. de zg. topèng
(=masker), gespeeld door mannen en vrouwen, die telkens van
masker verwisselen. Het masker wordt vastgehouden door een
pinnetje in den mond. Soms spreekt één persoon voor allen. Hier
worden opinie’s op bestuur en toestanden ten beste gegeven en
vaak geridiculiseerd. Dit spel komt vooral in de Soendalanden veel
voor.

Ga, uit het museum komend linksaf.
Links, hoek zijstraat.
Uniebank voor Nederland en Koloniën.
Ook de Uniebank, welke hare kantoren op Zaterdag 1 October
[1921] opent in het nieuwe gebouw aan het Stadhuisplein, mogen
wij gelukwenschen.
De parterre biedt ruimte voor dat gedeelte van het bedrijf,
waarmede het publiek zijn zaken heeft te doen, terwijl hier tevens
de directielokalen zijn ondergebracht.
Op de eerste verdieping zullen de kantoren van Notaris Thomas en
der Advocaten Mrs. Bogaardt, Smits & de Neef een plaats vinden,
terwijl de tweede étage geheel wordt geoccupeerd door de
Administratie der Uniebank.
De directie van dit bouwwerk werd gevoerd door het N. I.
Architecten-Bureau van Kleef en van Beek, terwijl de uitvoering in
handen was van de Heeren Vromans en Hermans.
Ga rechtsaf; steek de straat over.
Rechts: Taman Fatahillah (Stadhuisplein) met zicht op het Museum Fatahillah (het voormalige
Stadhuis).
Links: ‘Kafe Batavia’ (Europese prijzen).
Links: Gedoeng Jasindo.
West-Java Handel-Maatschappij (1920-’21, Cuypers – Estourgie).
De Weva-gebouw dat zich tegenover het stadhuis, statig verheft
boven de bescheiden entourage eener vorige generatie, geeft een
welgeslaagd voorbeeld van modernen utiliteitsbouw. De
domineerende verticale lijnen der gevels brachten den ontwerper
tot verrassende oplossingen.
Het ontwerp van dit gebouw werd verzorgd door het Architecten- en
Ingenieurs-Bureau Hulswit-Fermont-Cuypers, terwijl het geheel
werd uitgevoerd door den bouwkundige Jan H. Vromans, aan wien
tevens het ontwerp en uitvoering werd opgedragen van het aansluitende gebouw ‘Mercurius’, eveneens drie verdiepingen hoog.
Links: Jl Cengkeh (Prinsenstraat).
Dat men echter zeer voorzichtig moet zijn met het miraculeuze
kanon blijkt uit het volgende feit: Een bezorgde halfbloed
moeder had herhaaldelijk in ’t belang van haar elders wonende
kinderlooze dochter offers aan ’t Marjam besaar gebracht en
ernstig gebeden, dat haar dochter met een kind mocht gezegd
worden. Weinige maanden later kwam zij woedend haar offers,
die nog gedeeltelijk aanwezig waren, terughalen, omdat het
kanon – of Allah, wie van beiden wist zij niet, zich vergist had.
Haar gehuwde dochter was nog steeds kinderloos, maar haar
ongetrouwde jongste had plotseling een allerliefste baby
gekregen.[Van Maurik]
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Links: Kantor Pos.
Hoofdpost- en Telegraafkantoor Batavia (1928, Baumgartner).
Volgens de Javabode heeft de regeering van de Chineesche
eigenaren een terrein in de benedenstad aangekocht voor het
nieuwe post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Batavia.
De bouw van het nieuwe postkantoor te Batavia-stad, maakte een
eind aan het bestaan van een aardig Chineesch huisje, dat onder
Hollandschen invloed gebouwd was op den hoek van de
Prinsenstraat en de gedempte Leeuwinnegracht.
Rechts en links: Jl Pos Kota, de voormalige Tijgersgracht.
Van Riemsdijk: ‘… wat nu mijn woonhuys op de Tijgersgracht
betreft, hetzelfde staat op de beste plaats van de gragt, die aan
weerskanten met canarye boomen, die seer dight en hoog
groeijen beplant is, en jaarlijks even als de lindeboomen in de
palamasiebaan gesnoeyt werden. Voor het huys, agter de
canarye boomen staat een groot speelhuys, van boven met
blauw geverwde cherappen of plankjes, even eens als de lijen
in ’t vaderland, gedekt en op palen over de tijgersgragt, al waar
de menschen die mijn spreken moeten, haar verblijf nemen.
[Bloem]
Maar eerstens muntte de Tijgersgracht uit door hare lengte van ongeveer 750 Meter en hare
schoone breedte.
Ga rechtsaf: Jl Pos Kota.
Links: Museum Seni Rupa dan Keramik (Museum voor Schone Kunsten).
.
Als ware het zich van zijn gewichtigheid en macht bewust,
stond daar het witte, in Oud-Griekschen stijl opgetrokken
gebouw van den raad van justitie aan den oostelijken zoom
van een breed grasveld, waarlangs de tram reed, die nu, gelijk
elken morgen, een schare witgekleede kantoorheeren
stadwaarts bracht. Van uit de ruime voorhal van het
gerechtsgebouw stond een geheel in ’t zwart gekleede man
rustig en wijdbeens te kijken naar het schouwspel der gaande
en komende trams, die geregeld werden afgewisseld en de
lucht deden weergalmen van bijna onafgebroken belgeklingel.
Raad van Justitie (1870)
[Ido]
Links: Jl Ketumbar.
Voor dat in 1929 het station Jakarta Kota werd geopend waren er in
dit gedeelte van de stad twee stations. Ongeveer op de plaats van
het huidige station Kota lag station Batavia-Zuid en aan de
rechterkant van de Jl Ketumbar heeft het station Batavia–Noord
gelegen. Dit was het eerste station van Batavia. Het was in 1871
geopend door de particuliere Nederlandsch-Indische SpoorwegMaatschappij, de NIS, met een lijn vanaf een halte bij de haven, via
dit station, naar een halte bij het Koningsplein.
Voor ’t station staat een menigte van vehikels, opgehoopt.
Dos-à-dos, deleman-cars, mylords, palankijnen – plankies in
bataviaas jargon – alles dik onder het stof, want we hebben
Oost-moesson. En hele drommen inlanders er om heen. Het
geheel is een wir-war van vreemde vormen, helle kleuren, een
mis-mas van veel zonderlings. Europeanen in witte singaporejasjes, langzaam lopend, bleek en zweterig. Koelies, in zeer
kleurige baadjes, zwoegend onder kofferlast. [Veth]
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Ga rechts af, steek de Jl Lada over en ga schuin rechts naar het midden van het plein: Taman
Fatahillah.
Zicht op: Museum Fatahillah.
Gouverneurskantoor- zie geveltop, voormalig Stadhuis.
15 Januari [1926] had in het Stadhuis te Batavia de eerste zitting
plaats van den Provincialen Raad [De zaal voor de Gemeenteraad,
hier sinds 1905, was verplaatst naar de voormalige
burgemeesterswoning aan het Koningsplein.]
Ter weerszijden van het middenrisaliet is bij beide vleugels een
krachtig rhytme opgewekt, door de penanten tusschen de ramen, in
het dak, te bekronen met een dakvenster. (Dit is om den anderen
gedaan, zoodat door dit eenvoudig middel het effect wordt bereikt
als ware de gevel in smalle en breede traveeën verdeeld.
Met Beb Vuyk is ze in het torentje van het Stadhuis in Batavia
geklauterd, en zij, Peu, is op het dak geklauterd en heeft de
juffrouw, die Justitia verbeeldt, op haar jurk getikt, maar die
klonk erg blikachtig. Zoo schrijft ze dan over zoo’n incidentje,
heel geestig, ook over wat je zag vanaf het dak, de zilveren zee
en zoo. [Walraven]
De klok in het torentje werd geluid bij afkondigingen op het bordes,
bij begrafenissen van hooggeplaatste personen en bij
terechtstellingen, driemaal, naar gelang de zaak voortging; bij het
derde gelui begaven Schepenen zich naar hun balkon.
Berlage: Door een oude poort wordt langs een rechte straat het hart
der stad bereikt, een rechthoekig plein, met het oude stadhuis in
eenvoudigen laat-Renaissance-stijl gebouwd. Het bekronende
koepeltje herinnert aan de vele moederlandsche collega’s.

Thans werd binnen de gegraven bak een tweede bak gemetseld
met eene leiding, eerst naar de kali, dan daaroverheen, vervolgens
onder den grond door langs de oostzij der Buitennieuwpoortstraat,
dan onder de stadsbuiten- en binnengrachten door en zoo naar het
Stadhuisplein, waar een groot bassin of “fontein” werd gemaakt, uit
hetwelk weder andere “fonteinen” door eene leiding werden
gevoed. […]De “fonteinen”, beter: bassins, bestonden nog in 1811.
Die vóór het Stadhuis was er nog in 1820; later vond men daar een
“put”.

Op het terras voor het gebouw vonden de executies plaats.
Vijftien minuten later ben ik op het plein bij het Stadhuis,
waarvoor zich zwart en somber het schavot verheft. Een
cordon van militairen, infanterie en cavallerie, heeft de ruimte
voor en om het schavot afgezet. De beul, een inlander in de
uniform van politie-oppas, met witte broek, staat, evenals zijn
helper, onverschillig voor zich uitkijkend, bij de galg, wachtend
op den delinquent. Voor de portiek van het Stadhuis staan
officieren, gerechtsdienaars, de assistent-resident, de djaksa
(het inlandsch politiehoofd), de controleur, de schouten en
andere ambtenaren, met ernstige gezichten bijeen. Het geheele
plein is reeds gevuld met menschen, voornamelijk vrouwen,
die in nieuwsgierig zwijgen de executie afwachten.
[Van Maurik]
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Ga rechts van het gebouw de straat in: Jl Pintu Besar Utara (Binnen Nieuwpoortstraat).
Links: de ingang van Museum Fatahillah.
Ga na binnenkomst naar het ’achtererf’ van het hoofdgebouw.
Ga vervolgens links, het trapje op en ga het gebouw binnen via de voormalige achteruitgang.
Het ligt in het oude centrum van de stad, een
prachtig gebouw van twee verdiepingen,
verbonden door een fraaie houten trap.
De zware vloerbalken maken een zeer
authentieke indruk en de zalen zijn in stijl
ingericht met oude stoelen en tafels, vazen
en schilderijen. [Vervoort]
Plattegrond 1

De regeering van Joan van Hoorn kenmerkte zich door niets bijzonders, zijn persoonlijk
leven echter door het feit, dat hij na zijn aftreden naar Holland terugkeerde met een voor dien
tijd zeer aanzienlijke som van ruim f 472.200 aan wissels. Hij werd zonder eenige staatsie des
avonds met lantaarns in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven. Ik bedoel natuurlijk, nadat
hij overleden was. [Ido]
Mr. Abraham van Riebeeck, zoon van Johan van Riebeeck den stichter van de Kaap de
Goede Hoop. Onder zijn bewind kwamen onder meer tot stand een weg naar de Zuidkust van
Java en de eerste koffie-aanplant in de omstreken van Batavia, waar het nieuwe stadhuis in
1710 werd voltooid en de tinmijnen op Banka werden ontdekt. [Ido]
De eerste steen was gelegd op 25 Januari 1707 door Petronella Willemina van Hoorn, het eenige
dochtertje van den Gouverneur-Generaal.
Plattegrond 2 De Groote of Hollandsche kerk.

Houten model der nieuwe Hollandsche kerk aan het Stadhuisplein.
Aangezien het onverklaarbaar is hoe een dergelijk model met
bijbehoorende tafel bewaard zou kunnen zijn gebleven, vermoeden
wij dat dit model opzettelijk voor het Museum is vervaardigd
geworden, uitgaande van de drie teekeningen der kerk bij Heydt,
waaronder eene doorsnede en een grondplan.
Hare inrichting had eenige overeenkomst met die van de iets
oudere Luthersche kerk te Amsterdam, welke eveneens aan een
schouwburg deed denken. Van buiten was zij, doordat de koepel
niet rustte op een veel ruimeren onderbouw, nogal plomp, ofschoon
niet zoo erg als de tegenwoordige Willemskerk, die eenigszins aan
de nieuwe Hollandsche kerk herinnert.
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Plattegrond 3 – Foto van het schilderij van Coen.
De chroniqueurs en hofdichters van Mataram wisten de
nederlaag aan de monding van de Tjiliwung op den duur voor
hun eigen landgenoten aanvaardbaar te maken: de
legeraanvoerder van de sultan zou een verrader geweest zijn,
bijtijds door de Hollanders ontmaskerd; het Hollandse Batavia
was eigenlijk een vazalstaat van Mataram; Coen, die in de
volksmond ‘Djankung Kuning', lange gele, heette vanwege zijn
opvallende gelaatskleur (met wat goede wil te duiden als kulit
langsep, de matgouden teint van koningen en edelen uit de
Hindu-Javaanse voorstellingswereld), zou de afstammeling zijn
van een prinses van het West-Javaanse rijk Pajajaran, en dus
inheemse rechten op de grond bezitten, waardoor het de
vorsten van Mataram mogelijk werd hem au sérieux te nemen.
[Haasse]
Ga de trap op.

Plattegrond 4.
De bovenverdieping van den middenbouw wordt ingenomen door
een ondiep maar nogal breed kamertje, waar Heeren Schepenen in
groot kostuum voor de vensters zaten, wanneer de sententiën
werden voorgelezen aan de beneden met het gezicht naar het
Stadhuis op eene rij geplaatste veroordeelden, en waar zij
vervolgens de uitvoering der vonnissen gadesloegen.
Onderwijl had zich een Predikant op het schavot gevoegd, die een
gebed ten Hemel opzond voor elken ter dood veroordeelde, zoo
mogelijk in diens eigen taal, na te hebben getracht hem nog op het
laatste oogenblik tot inkeer te brengen.
Plattegrond 5.
Ook de lange, smalle kamer aan den voorkant van het gebouw,
op de eerste verdieping, waar de rechters getuige waren van
de executies, die op het terras buiten plaatshadden – dat
getuige-zijn behoorde tot hun taak en na afloop gingen zij dan
smakelijk eten! – die kamer is er nog altijd, hoewel er niets
bizonders is te zien. Maar met enige historische eruditie kan
men hier de geesten van het verleden oproepen, en als men uit
de ramen ziet, ligt de kaarsrechte Prinsenstraat voor u, met in
de verte, aan het einde, de Amsterdamse Poort, [Walraven]
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Plattegrond 6 – Banku Panjang.
Komt men in inventarissen van 1661 en later meubelen, vooral
ebbenhouten meubelen, tegen, die de notaris beschrijft als
“gedraaid” of “geslingerd”, dan is men geneigd dit voor eene
aanwijzing te houden, dat te Batavia eene eigen mode zich baan
brak, waaraan wij de vele ebbenhouten banken en stoelen te
danken hebben, die door hunne getordeerde pooten,
leuningspijltjes en dwarsregels evenzeer het oog trekken als door
hunne stijve, strakke en ongemakkelijke lijnen. Beschouwt men
tegelijk de oostersche motieven van het ornament, dan wordt men
versterkt in de meening, hier met iets heel eigenaardigs te doen te
hebben. Maar raadpleegt men een handboek over meubelkunst,
dan blijkt het model dezer vreemdsoortige voorwerpen eenvoudig
ontleend te zijn aan de toenmalige Hollandsche mode.
Ga rechtsaf, langs de trap.
Plattegrond 7 – De vergaderzaal van de Schepenen.
Aan de andere zijde van den middenbouw was op de
bovenverdieping de vergaderzaal van Schepenen, dicht bij de
Stadsboeien. Tusschen beide gerechtskamers bevonden zich
denkelijk de lokalen van de Weesmeesteren. Omtrent de kamers
der verdere collegiën is niets te zeggen.
Er is een stadsgebied, onderscheiden van dat van het Kasteel [de
‘Regeering’]; er is een Stadhuis met een stadsgevangenis, waarin
diegenen worden opgeborgen, die voor het College van Schepenen
zullen terechtstaan, dat ten Stadhuize zetelt; dit College voert een
stadszegel met het stadswapen, heeft eene stadskas, maakt
stedelijke keuren, int stedelijke belastingen en beschikt over
stadsbedienden en eene stedelijke politie; de schutterij bewaakt de
stadslandpoort,
Plattegrond 8.
Tafel van Ambons hout.
Er is een tijd geweest, dat het ebbenhout domineerde en een tijd,
dat het uit de mode was geraakt en het Ambonsch hout de voorkeur
had verworven, maar van alleenheerschappij eener houtsoort was
vroeger nooit sprake. Ofschoon Ambonsch geheeten, werd het
vooral geleverd door Ceram. Door den tijd wordt het zwartachtig;
men kan het echter, zegt Rumphius, onderscheiden door er wat
zout water op te gieten, dat dan terstond eene groene kleur
aanneemt. In de 18e eeuw won dit prachtige meubelhout steeds
meer veld, ook in verbinding met ebbenhout voor lijstwerk. Nog
omstreeks 1825 komt het dikwijls in boedels voor.
Van kist tot kast.
Tegen beschadiging was de kist voorzien van metalen beslag en knoppen; voor het versjouwen had
zij stevige hengsels; het sleutelgat was beschermd door eene metalen plaat. De eenvoudigste
samenstelling is wel die met een openslaand deksel. Verlangde men wat meer gerief voor de
sorteering van zijn goed, men bracht in de onderhelft laden aan. Om niet te veel te bukken, zette
men het meubel op een onderstel. Wie aan de wal dacht te blijven deed onder zijne kist pooten
maken. Tot meer gemak liet men het openslaande deksel varen, maakte de pooten hooger en
voorzag de heele kist met openslaande vakken of schuifladen, die men beschermde door deuren
met een slot. Aldus voltrok zich in Indië, evenals vroeger in Holland, de geleidelijke overgang van
de kist tot de kast.
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Plattegrond 9.
Ook het schrijfcomptoir of bureau en de secretaire met neerslaand blad heeft niets
eigenaardigs. Soms is er eene kast aan verbonden, zoodat het een schrijfkabinet
wordt.
Natuurlijk moet men ook onthouden, dat een meubel kan zijn ingevoerd uit
Europa. Wie met behoorlijke vooruitzichten naar Indië ging, nam niet zelden wat
meubelen mee, maar overigens bepaalde zich de invoer uit Europa in de 17e
eeuw bijna geheel tot spiegels. In het midden der 18e neemt deze invoer toe,
vooral in verband met de opgekomen voorliefde voor marmeren tafelbladen, en
tegen het einde dier eeuw, toen het Ambachtskwartier uitteerde en verkwijnde,
kreeg de import een belangrijken omvang. Nadat eindelijk het Kwartier was
verdwenen, voelde men zich voor goede huisraad zoozeer van Europa
afhankelijk, dat omstreeks 1820 geheele ameublementen vandaar werden
besteld. De goedkoope Chineesche schrijnwerker won echter gestadig terrein.
Plattegrond 10.
De zoogenoemde “Schepenkast” […], versierd
aan weerskanten met zwaar verguld snijwerk en
dragend op de kap rechts het beeld der
Waarheid (met een spiegel en eene slang, die
zij worgt) en links dat der Gerechtigheid, beide
evenzoo verguld. Daartussen in goud en kleuren
veertien wapenschilden. In het midden vlak
onder de kroon staat het wapen van Mr. Reijnier
Stapel, die sedert 12 Juni 1745 President van
den Raad van Justitie te Batavia was. Recht
daaronder dat van Jacob van der Sleijden,
sedert 2 Dec. 1746 Secretaris van dat College.
Tusschen hen beide naar rechts van den lezer
dat van Mr. Theodoor van Revershorst, lid van
dien Raad, en naar die zelfde zijde aan het eind
Mr. Johannes van Schevenhuijsen.
De kast heeft niet aan Schepenen behoord doch
aan den Raad van Justitie.
Plattegrond 11 Verplaatsbaar schot.

Enkele belangstellenden wisten wel, dat in het Museum van het
Bataviaasch Genootschap eene fraaie oude kast stond, die de
Schepenkast heette, een kunstig gesneden schutsel met de
wapens van Batavia en de kamers der Compagnie, mitsgaders
enkele vreemdsoortige stoelen en wat ouderwetsch huisraad.
Van links naar rechts: Delft, Rotterdam, Amsterdam, Batavia,
Middelburg, Hoorn en Enkhuizen.
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Plattegrond 12.

De latafel of commode met zwellend front en zijden is evenals de
hoogere chiffonnière [ladenkast, waarbij de zijstijlen als poten
doorlopen] uit het midden der 18e eeuw. Het kabinet met zijne vele
loketten en schuiflaadjes wordt intusschen ook wel als
bewaarplaats van kleedingstukken gebruikt. De kast heeft soms
eene gebogen kap met platte vlakken, waarop een stel “kaspotten”
wordt gezet; dan weer draagt zij eene vlakke geprofileerde
kroonlijst of eene uitgesneden en met de initialen of het wapen van
den eigenaar versierde kuif.

Ga naar beneden.
Plattegrond 13.
Links op de foto: Prasasti Tugu, rechts Prasasti Ciaruteun.
Bij Toegoe, niet ver van Tandjoeng Priok, de haven waar
Batavia nu zo trots op is, naar de kant van de Tjitaroem toch
weer, werd een steen ontdekt ‘van eenigszins conischen
vorm’, nu in Batavia's Museum ondergebracht, waarop de
grote Kern ontcijferde: ‘Door een sterkarmigen, eerwaardigen
oppervorst eertijds stroomde de Candrabhâgâ, na de
genoemde (of: een beroemde) stad bereikt te hebben, in zee;
(namelijk) door den doorluchtigen Poernawarman, die door
voorspoed en deugden schitterde en boven andere vorsten
uitmuntte, in het 22ste jaar zijner gelukkige regeering. […]’
[Du Perron]
De “beschreven steen” in de Ciaruteun (Kampung Muara –
Cibungbulan – Bogor) →
In de vroege vijfde eeuw heerste er in West-Java een koning
Purnawarman, heer van het rijk Taruma. Dit staat gebeiteld op
grote zwerfkeien, die in de omgeving van Bogor werden
ontdekt: in twee daarvan zijn de voetafdrukken van de vorst,
en zelfs die van zijn staatsie-olifant uitgehouwen. Ofschoon
volgens de inscripties onoverwinnelijk en godgelijk (een
evenbeeld van Wishnu) zag Purnawarman zijn heerschappij
vergaan. [Haasse]
Plattegrond 14.
Steen uit Batu Tulis.
Dicht bij een inlandsche kampong, die haar naam van die
nabuurschap afleidt, vindt men [zuid van Bogor] den
zoogenaamden Batoe Toelis: een veld, bedekt met eene
menigte steenen zerken, sommigen op den grond liggend,
anderen nog rechtop staande, die versierd zijn met
basrelieffiguren en overdekt met inscripties. Men heeft het
opschrift van de grootste dezer gedenktafels, in oudjavaansche letterteekens gebeiteld, ontcijferd; het verheerlijkt
de deugden en roemrijke daden van een Hindoekoning. En de
uitgesleten woorden en grove afbeeldsels, nog herkenbaar op
de andere steenen, vermelden waarschijnlijk vorsten en
veldheeren uit denzelfden tijd. [De Wit]
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Ga terug naar de ingang.
Ga bij het verlaten van het gebouw rechtsaf, een trapje af.
De beide vleugels van het Stadhuis hebben ten allen tijde tot
gevangenissen gediend, en dienen daartoe ook nog; hunne
beneden-verdieping wordt door den Concierge en zijn
huisgezin bewoond; op de eerste verdieping zijn drie of vier
luchtige en ruime vertrekken, die voor Europische en
aanzienlijke inlandsche gevangenen bestemd zijn. [Olivier]
Zoo heeft Dipo Negoro daar enkele maanden doorgebracht vóór
zijne opzending naar zijn verbanningsoord. Onder de Stadsboeien
was een kelder, die al van vóór den bouw van het nieuwe Stadhuis
dateerde en vermoedelijk het reeds anno 1640 vermelde “doncker
gat” is. Bij de verbouwing van 1710 werd deze kelder zes voet diep
gemaakt en kreeg hij een driedubbelen vloer: een van
metselsteenen in kalk, een van klinkers in cement en een van
kuststeenen in cement, alles natuurlijk tegen het insijpelen van het
grondwater; rondom langs den wand was eene gemetselde bank.
Ga terug en loop langs het gebouw met links de gevangeniscellen.
Opzij, in de Binnen Nieuwpoortstraat, ga je door het poortje
met het spiegat en den klopper naar de achterplaats, waar de
oude cellen zijn, die de gevangene niet veroorloofden rechtop
te staan. Blijkbaar zaten ze daar zichtbaar voor iedereen,
achter de dikke tralies. Ik hoop van harte, dat men aan dit
Stadhuis niet gaat verbouwen, niet gaat breken! [Walraven]
Ondiepe en lage kelders, met tongewelf en een enorm zwaar
traliewerk voor de vensteropening, welke de eenige ventilatie
uitmaakt, die bovendien oudtijds nog belemmerd werd door een
muurtje, dat de kelders afsloot van de binnenplaats.
Op de binnenplaats:
Het beeld van Mercurius stond op
de brug voor de voormalige
Sociëteit “de Harmonie”. Op die
plaats staat nu een kopie. [Jakarta
5 Rijswijk-Noordwijk]
Ga rechtdoor, naar het eind van
de binnenplaats, voor De Steen van
Erberveld.
Erberfelt (Pieter) was een
vermogende halfbloed Europeaan
die (naar op de pijnbank verkregen
bekentenissen) een uitgebreide
samenzwering op touw zette om
alle Europeanen te vermoorden en
daarna zelf hoofd van de regeering
te Batavia te worden. Deze steen
werd geplaatst op het terrein waar
zijn huis had gestaan.
Ga terug naar de andere kant, naar de ingang / uitgang van het museum.
Ga na het verlaten van het museum linksaf: Jl Pintu Besar Utara (Binnen Nieuwpoortstraat).
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Rechts: Djakarté.
Koloniale Zee en Brand Assurantie.
[1913] Voordat de Koloniale Zee en Brand-Assurantie-Maatschappij, het gebouw aan de Binnen
Nieuwpoortstraat te Batavia, vroeger in gebruik bij de NILLMIJ, betrok, werd dit volgens de plannen
van het Architecten-Bureau Ed. Cuypers en Hulswit verbouwd.
In de jaren na 1900 was er zelfs een kleine ‘trek’ merkbaar om ook overdag de stoffige
benedenstad te verlaten, en de kantoren over te brengen naar Weltevreden; speciaal dan zulke
kantoren, die veel met het publiek te maken hadden, en niet zóó aan banken en andere
handelslichamen gebonden waren, dat een verplaatsing schade kon doen.
Rechts: Historia.
‘Achterbouw’ van gebouw ‘MUCH’.
Achterzijde kantoorgebouw van de Maatschappij voor Uitvoer en Commisiehandel
Het nieuwe gebouw der Much bestaat feitelijk uit twee gebouwen, n.l. het hoofdgebouw aan de Kali
Besar dat door de Much zelf wordt gebruikt en een gebouw aan de Binnen Nieuwpoortstraat dat
bestemd is om te worden verhuurd [in twee gedeelten; twee deuren.
Rechts: 7 Naamloos.
Effectenbeurs, Handelsvereniging te Batavia, voordien N. – I.
Escompto Mij.
In de gevel wapens in tegels, v.l.n.r.: Nederlandse Leeuw, vrouw
met anker en leeuw = Semarang, Batavia, vis en kaaiman =
Surabaya en Amsterdam.
Zaterdag, 25 Juli [1925], herdacht de ‘Handelsvereeniging te
Batavia’ haar 75-jarig bestaan.
Door het weigeren van alle remmen reed de trein langs dit kopstation, het station Batavia Noord, met een flinke vaart dóór,
verbrijzelde een muur, en reed de Binnen-Nieuwpoortstraat in, waar
hij vlak voor het oude gebouw der Escompto tot stilstand kwam.
Rechts: Mandiri.
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij (1923, Van den
Berg en Pichel)
De frontbreedte aan de Java-Bank-straat is 59 M., terwijl de
afgewerkte gevel aan de Binnen-Nieuwpoortstraat 70 M. lang zal
zijn. In deze laatsten gevel zal de hoofdingang van het gebouw
komen.
De bochtige Ciliwung werd spoedig door een recht kanaal
vervangen. De gedempte kronkels van de rivier bleven uiteraard
slechte bouwgrond en zij hebben bouwers langs de kali Besar
steeds veel last veroorzaakt.
Links: 4 Assuransi Jasa Indonesia: Jasindo.

De Nederlanden van 1845, (1913, Berlage).
[1923] De laatste berichten meldden, Dr. P.H. Berlage komt naar
Indië in verband met een regeeringsopdracht tot uitbrenging van
een advies over de restauratie der Indische monumenten. Dr.
Berlage zal thans gelegenheid hebben persoonlijk kennis te nemen
van de uitvoering zijner geestesproducten.
Op de hoeken van de gevel verrijzen twee massieve kleine torens
boven het opvallend ver uitstekende dak dat de zolderverdieping
tegen al te grote hitte moet beschutten.
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Links: op de hoek van Taman Stasiun Kota (Stationsplein), Bank Mandiri.
Nederlandsch Indische Handelsbank [1940, C.P. Wolff Schoemaker en R. Schoemaker].
NB. Restauratie: marmer en lampen conform origineel, zie foto Museum Mandiri.
NB. Sterrenbeelden in de gebrandschilderde ramen boven de ingang.
Rechts: Museum Bank Indonesia.
Hoofdkantoor van De Javasche Bank (1913, Cuypers – 1924,
nieuwbouw aan de Bankstraat en aan de kali, Cuypers en Taen –
1937, nieuw frontgebouw, Taen en Nix).
In de VOC-tijd de plaats van het Binnenhospitaal.
Het gebouw (met binnenhof) toont boven de ingang
gebrandschilderde ramen, een ontvangsthall, privé kasloketten en
diverse opstellingen met poppen. Vervolgens een expositie over de
Indonesische geschiedenis.
Rechts: Museum Bank Mandiri.
Hoofdkantoor Factory der Nederlandsche Handelmaatschappij en het
Algemeen Landbouw Syndicaat (1934, Smits en Van der Linde).
De eerste compagnie van de Seaforth Highlanders was
ondergebracht in het gebouw van de Factorij (De Nederlandsche
Handelmij, achter Glodok) dat met z’n stevige muren en zwaar
getraliede benedenvensters een soort fort vormde. Van daaruit
vertrokken de patrouilles: twee of drie trucks onder leiding van
een luitenant, en op de normale rondes werden de posten
bezocht, die verdeeld waren over minder prettige buurten als
Djembatan Lima, Kalimati, Pasarpisang en Malaka. Ik zal die
lange ritten door duister Oud-Batavia niet gauw vergeten.
[Fabricius]
Ga via de trap, onder Taman Stasiun Kota (Stationsplein) door.
Al deze recente immigranten hadden geen dak boven hun
hoofd en sliepen dus onder den vrijen hemel ( de
westmoessonregens waren nog niet doorgebroken). Op het
stationsplein tegenover de Factorij, waarin de Schotten zaten,
kampeerden er honderden, misschien onder het excuus een
vroegen trein af te wachten. In elk geval toonden ze op zulk
een wijze duidelijk hun vertrouwen in de Britsche
bescherming. [Fabricius]
Ga, na weer boven gekomen te zijn, naar de ingang van het station aan de zuidzijde.
Rechts: Zicht op (Dharma Niaga).

Het Onderling Levensverzekering Genootschap “De Olveh van
1879” (1922, R. Schoemaker).
[7 Januari 1922.] Na een ware rondwandeling door de Indische
hoofdstad – op vier andere plaatsen was eerst het kantoor
gevestigd – betrok het Indische agentschap van de Onderlinge
Levensverzekering Van Eigen Hulp dezer dagen het nieuw eigen
gebouw aan de z.g. Voorrij-Zuid, tegenover het station BataviaZuid, en gisteren werd het ter bezichtiging van het publiek gesteld.
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Links: Stasiun Kota
Station ‘Batavia Benedenstad’ (1929, AIA].
In 1887 begon de particuliere Bataviasche Oosterspoorweg
Maatschappij, de BOS, een spoorwegverbinding van het huidige
station Kota via Kemayoran en Senen naar Jantinegara, Tien jaar
later werd de BOS overgenomen door de Staatsspoor- en
Tramwegen, afgekort de SS. Het station, dat ongeveer op deze
plaats lag, heette Batavia-Zuid.

--------

--------

Deze wandeling is overgenomen van de website
www.IndischeLiteraireWandelingen.nl
--------

--------

Deze wandeling is samengesteld in samenwerking met
www.KantEnKlaarSuriname.com
--------
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