Jakarta 6 Pasar Baroe - Waterlooplein
Afstand: 6 km.
Rustpunten: Aan het begin van de route zijn op Pasar Baru verschillende gelegenheden en op de helft
van de wandeling wordt Pasar Baru gepasseerd.
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Begin van de wandeling: de brug over de Saluran Ciliwung, aan de zuidkant van de Jl Pasar Baru.
Links: Jl Antara 57, Graha Bhakti (Expositieruimte), open: 10 – 20 uur, behalve maandag.
Ga rechtdoor: Jl Pasar Baru.
Het terrein van Pasarbaroe is reeds door Daendels in 1809 aangekocht en
geaplaneerd. De pasar is aangelegd in 1821 en volgende jaren. Hij werd
het eerst verpacht met 1 Jan. 1825, inclusief het recht tot het houden eener
paarden- en beestenmarkt. Oorspronkelijk bestond hij uit evenwijdige en
onderling even lange blokken winkels, beginnend bij de brug tegenover den
Schouwburg.
De onderscheidene markten, maar vooral de vroeger gemelde pasarbahroe, zijn eene soort van kermissen, waar niet alleen, in eene
tallooze menigte kleine kramen en opstallen, allerlei eetwaren,
ververschingen, snuisterijen en andere voorwerpen te koop zijn, maar
waar ook allerlei vermakelijkheden met inlandsche muziek, zang en
dans gepaard, tot laat in den nacht plaats vinden. [Olivier]
Rechts: 2 – Garuda Sports & Music (Aaga Sports) NB: Zijgevel Chinees huis.
Links: 7 – Sutra Puti (Apotheek “De Gedeh”) Glas in lood in de voorgevel, te bekijken van binnenuit
de zaak.
Rechts: 18a – Toko Kompak.
Plattegrond 1

Lim Peng alias Lim Wun Man, Meubelmakerij merk Kong Lie.
Na Glodok en omgeving bieden Pasar Bahroe en Pasar Senèn aan den
vreemde de gelegenheid zich te overtuigen, dat de Chineezen te
Batavia het grootste deel van den kleinhandel in beslag hebben
genomen. De magazijnen van den bekenden Lao-Po-Seng en Tjio
Tjeng Soei en zoovele andere kleinere, zijn ruim voorzien van alle
mogelijke artikelen. [Van Maurik]

Rechts: (26/28) “Hijab & Aksesories”. Dit is ongeveer de plaats waar “Hoenkwee” heeft gelegen.
In een bètjak zocht ik de plekjes op die mij bekend moesten zijn. Pasar Baroe, de
winkelstraat waar ik in het Hoenkwee-huis tjendol gedronken had, klappermelk met Javaanse
suiker en rode en groene glibbertjes. Ik was er vaak met mijn neefje geweest. Maar hij had
altijd ijs genomen, hij lustte geen tjendol, hij vond het te Indisch. Als kind van de zuster van
mijn vader was hij een echte tòtok. Hij kon zijn vingers niet laten knakken. [Gomes]
Rechts: nr. 44-46 “Buccheri”, ongeveer de plaats van Toko Bombay, Dames Modemagazijn
Wassiamull Assomull & Co.
Ciska heeft weer iets beleefd op Pasar Baroe. Duitsche matrozen gaan een Bombay-winkel in
en uit en spreken Engelsch om verstaan te kunnen worden. Een katjong die de vreemde
uniformen ziet, hoort 't en zegt tegen een andere katjong: 'Apa goa bilang, Amerika datang'.
(‘Wat ik zeg, Amerika komt’). [Jansen]
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Rechts: nr. 52-58. Van “Ratu Busana” tot “Sinar Terang”, ongeveer de plaats van Toko de Zon,
Dames-, Heeren- en Kinder Modemagazijn.
… de levensmiddelenwinkels en warenhuizen, zoals Toko de Zon; wanneer mijn moeder dáár
inkopen deed, dronken mijn broer en ik de ene beker ijswater na de andere aan een
electrisch gekoelde fontein, de speciale attractie van die zaak. Ik wachtte ook graag in een
tweedehands-boekwinkel daar in de buurt; tussen de planken met stapels en rijen stoffige en
veelal uit-elkaar-hangende banden had ik geen besef van tijd. [Haasse]

Bovenverdieping
Links: nr. 69 “Ratan Sports”, ongeveer de plaats van Ice Cream Palace en Banketbakkerij
Luilekkerland.
Deze ‘snoephuizen’ en ‘luilekkerlanden’ worden druk bezocht in de voormiddag. De percelen
op Pasar Baroe zijn er eigenlijk te smal voor, Zodat men in ‘Luilekkerland’ soms als haringen
in een ton gepakt zit. [Walraven]
Rechts: nr. 80-82; Matahari is ongeveer de plaats van Modemagazijn Toko Europa.
Intusschen zag het er met de damesmode treurig uit.
De bébé, een afgrijselijke jurk voor volwassenen van de vrouwelijke kunne, deed haar
intrede in Indië, en maakte van elke jonge en oude vrouw een onooglijk wezen. [Ido]
Rechts: nr. 104 “Probitas”. (Waarschijnlijk de plaats van Mode Atelier Tiong Ho.)
“Is ze nog altijd bij die modiste op Pasar Baroe?“
"Ja. Och, ze heeft 't daar goed, hè."
"Hoeveel krijgt ze daar ook weer?"
“Tien gulden."
“Schandelijk betaald. 'n Goeie baboe verdient nog meer."
“Naar ze is 's avonds vrij." [Ido]

Links: nr. 119 “Lee le Seng” – “1873”. Vooroorlogs pand.
Nu kantoorartikelen, maar Lee Ie Seng was voor de oorlog een winkel voor
‘provisiën en dranken’. →
Links: nr. 127 de plaats van Sigarenhandel Toko Elite.
Een typische kijk op zijn mentaliteit geeft me ook zijn verzuchting, dat hij alle Chineezen
graag zou afmaken, omdat ze listige uitzuigers zijn. (Hij wist van een tokohouder op Pasar
Baroe een pakje cigaretten tegen de dubbele prijs los te krijgen en zorgde er toen voor, dat
de voorraad in no time door passeerende soldaten tegen de vooroorlogsche prijs werd
leeggekocht.) [Jansen]
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Rechts: Voormalig hoekpand (Djamoe Industrie, Tjap Portret Njonja Meneer Semarang).
Op Pasar Baru brengt Jopie op haar beurt mij naar een winkel
waar je vermageringskruiden kunt krijgen, tjap Portret Njonja
Meneer. Het is de galiang singset die in Bandung ook al voor
me is gekocht, maar hier zijn het pillen in plaats van poeders.
[Ferguson]
Kortom er zit een heel bijzondere en uitgebreide therapie aan
vast, die geloof ik nergens in medische boekwerken
vastgelegd is, maar die op de een of andere wijze toch wel zeer
doeltreffend moet zijn, want Tante Koos en haar vriendinnen,
alsmede alle Indische en Indonesische dames die ik ken en die
er verkapt of openlijk aan doen, zijn gezond of in elk geval
nooit langer dan twee dagen gammel. [Robinson]
Rechts: de noordoosthoek van Pasar Baru.

Als je bij Wie Sin aan de Kouwe Hoek zit en je laat je piekeraarsoog
dromerig de steeg oversteken naar Sin A (denkend aan zijn pauw hi tja
tito, die al zo lang te duur geworden is), dan moet je wel zijn
uithangbord zien, waarop staat: restaurant Sin A, Pasar Baru Lost. Dat
klinkt vreselijk somber. [Robinson]
Op een dag was hij weg. Nooit heeft iemand hem meer teruggezien.
Didi wachtte drie jaar op hem. Als ik haar op de hoek van Pasar Baroe
zag staan met die kleine Teddy van haar, kijkend en wachtend, was ik
ziek van ellende. Ze werd ook gauw lelijk. [Mahieu]

Tegenover Jl Pasar Baru: Winkelcentrum.
De driehoek die de Jl Krekot Bunder met de Jl Samanhudi maakt en waarbinnen nu een groot
winkelcentrum ligt, die driehoek is aangelegd als bastion in de defensielinie van Van de Bosch.
Vroeger lag daar Politiebureau Sectie III.
Verder is Kemplang gewoon een badjingan first class, beurtelings chauffeur,
kaartjescontroleur, verkoper van gouden tandschuifjes, makelaar, militair, mandoer, tot
moendoer in het arrestantenhok van Seksie Tiga, waar hij negen van de tien wandelingen op
Pasar Baru met een onvrijwillige opsluiting beëindigt. [Robinson]
Links: Jl Samanhudi, vroeger genoemd Pintoe Besie. Aan het begin van deze straat lag op nr. 4
bioscoop “Globe”.
De tweede voorstelling van de bios is ook in de Krekotbuurt op zaterdagavond altijd
stampvol, Hendrik zit maar te zweten maar laat mijn hand niet los en stuurt die waar hij hem
hebben wil. Daarna gaan we een uurtje dansen, meestal in het Prinsepark, nooit in Des Indes
waar de sjieke lui komen. Zover krijg ik hem nog wel. [Ferguson]
Ga rechtsaf: Jl Samanhudi (Pintoe Besie).
Bij stoplicht schuin rechts: zicht op Gereja Pniel.

Plattegrond 2

Hervormde, Nieuwe Kerk of 'Haantjeskerk’. (1913-1915, Cuypers /
Hulswit)
Na het herstel van het Nederlandsch gezag is de Maleische dienst
hervat. De laatste Predikant der Maleische gemeente was Dr. W.R.
van Hoëvell, benoemd in 1837, ontslagen in 1848. Daarna vinden
wij een Maleischen dienst in een huis op Noordwijk. Anno 1856
werd daarvoor de kerk achter Pasarbaroe gebouwd, de
zoogenaamde “Haantjeskerk”.
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Steek Jl Samanhudi over.
Ga (smalle) Jl Pintu Besi I in (Gang Tepekong).
Ga, na enige tijd, rechtsaf: Jl Lautze (Chineesche Kerkweg).
Links: Chinese tempel Vihara Buddhayana – Wang Kap Sie.
Klenteng Sentiong – door Pieter van Hoorn tussen 1665 en 1682
als een woonhuis met de naam Goenoengsari gebouwd en later
verbouwd door zijn zoon Joan van Hoorn.
Dit landhuis, dat thans door het afbreken der bovenverdieping en
verdere veranderingen slechts een twijfelachtig beeld van het
oorspronkelijke geeft, bezit zoowel eene voorgalerij als eene naar
Goenoengsari gekeerde achtergalerij.
Het was tamelijk vroeg in de morgen, toen wij per taxi Gang Sentiong inreden om te gaan
naar het oude landhuis van Frederik Coyett, nu een Chinese klenteng. Gelukkig maar, dat
een Chinese klenteng is! Ware dat niet zo, het zou reeds lang niet meer bestaan. In Batavia is
eigenlijk alleen datgene over – wijlen Dr. De Haan heeft het vele malen geschreven! – wat niet
kòn verdwijnen, omdat het eigendom was van het Gouvernement, of omdat men er een
bijgelovige, dan wel een eenvoudig gelovige verering voor had. Al het andere is gevallen
onder de hamer van de sloper, of is versjacherd door geldzuchtige lieden. [Walraven]
Vervolg de Jl Lautze.
Ga bij de kali linksaf: Jl Kartini Raya ( Kartiniweg).
Links: SMK Kartini.
Hollandsch-inlandsche school voor meisjes met fröbelschool (1918,
arch. A.D. Evenhuis).
In 1914 waren er 95 Hollands-Inlandse scholen; in 1939 was het
aantal vermeerderd tot slechts 279.
O, en zeker om ons te troosten en op te vroolijken moesten wij
vernemen, dat er van dat goddelijk Regeeringsplan, om de
dochters van regenten tot onderwijzeressen op te leiden, niets
komen zal, wijl vele regenten, wier advies in deze werd
ingewonnen, er zich tegen verklaarden, daar ’t tegen den adat
strijdt, dat meisjes buitenshuis opleiding ontvangen. [Kartini]
Ga de Jl Kartini terug en linksaf: de brug over de Saluran Ciliwung over (Goenoengsahari kanaal).
Plattegrond 3
Weliswaar reed deze eerste betja tenslotte van de Kartiniweg af
het Gunung Saharikanaal in, maar de inzittenden verdronken
nèt niet en als reclamestunt hielp dit ongeval de algemene
namaak te bespoedigen. [Robinson]
Waren onze middagen niet gevuld met spel of met
strooptochten in groter verband, dan stelde Lip veel prijs op
een middag vissen voorbij de sluis van Gunung Sahari. Dat
was dan de middag van geestelijke verdieping van Lip. Ik
moest een boek meebrengen, hij zorgde voor de hengels.
[Robinson]
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Ga linksaf: Jl Gunung Sahari Raya en via de voetbrug naar de overkant.
Een kleine jongen liep over Goenoeng Sahari in de richting van
Antjol, dus in de richting van de zee. Het was bijna
middernacht en de weg was verlaten. Er waren maar weinig
gaslantaarns aan deze straat, die liep langs een gekanaliseerde
rivier, aan de overkant waarvan slechts klappertuinen waren en
een enkele, doodstille kampong met hoogstens een rood oogje
van een olielamp, waar een garnalenvisser zich aan het
uitrusten was voor zijn nachttocht. [Mahieu]
Hoogstens maakten we korte uitstapjes naar het achter Pasar
Baroe gelegen Goenoeng Sari, waar het huis van Wasito lag,
ergens in een lange rij van vermoeid uitziende, slecht
onderhouden Indische huizen met boomrijke erven. We gingen
er nooit binnen. [Zikken]

Goenoeng Sahari [1925]

Facultatief: ruim 800 m. v.v. in noordelijke richting.
Rechts: nr. 24 “Isuzu”. Het huis van Robinson is niet meer aanwezig.
Zo heb ik als knuppeltje van vijf stiek hoog met twee grote kameraden, Nono Leidelmeyer en
Edmond de Rochemont (een naam die geurde als de Graaf van Monte Christo, maar Etje zelf
niet), een toiletvlot losgemaakt aan Pasar Baru Oost en zijn we fier de rivier afgevaren, met
Edmond in het w.c.-tje als de Ruyter op de campagne voor Chatham, Luisterrijk meneer.
Toen we langs ons huis voeren, Gunung Sahari 23, hurkte ik neder in het lavabotje en loerde
angstvallig door reten in de kadjang naar ons huis, maar niks geen onraad hoor. [Robinson]
Ter hoogte van de voetbrug lag de Modelslagerij van Jenne.
De eerste nieuwe grote vriend in mijn cocon was dus Mijnheer de Dood. Hij leefde ook in de
opgezwollen krengen van verdronken dieren, die in de kali bij ons huis voorbij dreven. In de
kudden dodelijk vermoeid en triest loeiend vee, die langs ons huis gedreven werden op weg
van de haven naar de enorme modelslagerij van Jenne. Ja, het was een vreemde, bizarre
vriend, Mijnheer de Dood. [Mahieu]
Maak onder aan de trap een U-turn en ga de Jl Gunung Sahari Raya in zuidelijke richting.
Links: Jl Gunung Sahari VI. (Goenoeng Sahri Binnen).
Op het eind van deze straat ligt een plein. Rond dit plein lagen de Vroedvrouwenschool met een
internaat en “Palang Doewa”, de I.E.V.-Vrouwenkliniek van de vereniging “De Twee Kruisen”. Maar
het plein wordt nu omzoomd door woonhuizen.
De doktoren kunnen haar hier slechts tot vroedvrouw opleiden, die onder toezicht van een
dokter werkt. En 't maakt in de oogen van ons helaas voor groote idealen en verheven
denkbeelden weinig vatbare volk, dat alleen glans en glorie eert, groot verschil of ze zich
hier of in Europa tot accoucheuse heeft bekwaamd. In Europa gediplomeerd, zou men niet
op haar werk neerzien, en zou haar voorbeeld allicht navolging vinden. [Kartini]
Links: Jl Ankasa (Schoollaan). 150 meter verder lag de noordoost hoek van de defensielinie van Van
de Bosch.
Steek de Jl Angkasa over.
Links: “Lamindo Sakti” – grijs pand – tankstation. Dit is ongeveer de hoogte van Goenoeng Sahri 57,
in 1919 de woning van J.H.F. van de Wall.
U spreekt nu met Hans van de Wall. De voornamen van mijn zoom, die oudheidkundig
ambtenaar is, luiden Victor Ido. lk koos, toen gelijk met zijn geboorte mijn eerste roman
verscheen, die voornamen tot mijn pseudoniem. Mijn stoffelijk kind en mijn geesteskind
voeren dus denzelfden auteursnaam. Zoo is het nu al bijna vijf en veertig jaar. [Ido]
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Ga rechtsaf de voetbrug over en de brug over het kanaal over.
Recht vooruit: Jl Kelinci I (Gang Horning).
Ken je Gaga? En oma Poet en oma Kobboy? Ken je Tojip
Sinting en Tettet? En Sauer Saraber en Oj-oj-Potdomme? Je
denkt zeker dat ik gek ben. Zulke namen bestaan niet, denk je.
Je bent niet goed wijs. Ga de wereld in en leer! Deze mensen
leefden werkelijk. In Gang Horning. Een van de Gang Hornings
dan. Want je moet weten dat er vier Gang Hornings waren. Met
Romeinse cijfers erbij op de naambordjes ten behoeve van
postboden en zoekers die geen tong hebben. Want die vier
gangetjes werden bovendien nog gevierendeeld en op
dwaalsporen gebracht door andere gangetjes met andere
namen. [Mahieu]
Links: Jl Pasar Baru Timur (Pasar-Baroe-Oost) met een foto van “zo maar een huis” aan Pasar Baru
Timur.
Zoals zijn vader het hem gedaan had, zo leerde hij zijn zoons
ook op zeer jeugdige leeftijd zwemmen, schieten en jagen. Vlak
voor het huis stroomde een bruinachtige kali, waarin
pisangstammen, stukken hout, soms ook wel een kadaver
dreven. Als het stil was in de trillende hete namiddag,
commandeerde hij zijn zoons op. Met ontbloot bovenlijf en met
niet meer dan een slaapbroek aan, zwom hij tot midden in de
stroom en riep de jongens dan toe zijn voorbeeld te volgen.
[Breton de Nijs]
Ga terug over de voetbrug en ga verder langs de Jl Gunung Sahari.
Steek de Jl Gunung Sahari V (Marinelaan) over.
Links: Gugus Tempur Laut (Het Departement van de Marine).

Plattegrond 4

De instrukties voor deze schepen – dus ook voor de Van
Imhoff – gingen uit van de afdeling Handelsbescherming van
het departement der marine te Batavia, welke afdeling de
bevoegdheid had haar telegrammen met CZM (Comm.
Zeemacht) te ondertekenen. Maar de beslissing over de afvoer
van de geïnterneerden zelf lag natuurlijk op het hoogste niveau
en daar moest het besluit in principe worden genomen. Men
mag aannemen dat dit geschiedde door de goeverneurgeneraal in overleg met de prokureur-generaal, de
legerkommandant en de CZM, welke laatste in de kommissie
`Zeeverkeer' in overleg trad met de K.P.M., die voor de
uitrusting verantwoordelijk bleef, en het departement van
ekonomische zaken. [Van Heekeren]
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Ga rechtsaf: steek de Jl Gunung Sahari over en ga rechtdoor: Jl Sutomo (Schoolweg).
Rechts: aan de overkant van de Saluran Ciliwung: Jl Pasar Baru Selatan (Pasar Baroe Zuid).
De jongste en aardigste vrouwelijke koristen hielden
gezamenlijk een druk bezocht, zeer gastvrij ‘pension’ in enkele
huisjes op Pasar Baroe tegenover den Schoolweg, terwijl de
mannelijke een baantje kregen in de meergemelde
sigarettendraaierij van Joseph Eli, Boulevard des Italiens no.
11. [Ido]
‘Op den weg Passar Baroe Zuid vond de Politie een inlander, die in
ziekelijken en uitgeputten staat verkeerde. De man werd naar de
Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting vervoerd.’
In Holland sterft niemand van honger; de armsten der armsten
kunnen er altijd nog wel iets krijgen om te eten of zich te
verwarmen. Te Batavia is het iets heel gewoons, en onze politie
heeft het drukker met het vinden en transporteeren van hen, die
langs den weg sterven, dan het waken voor de veiligheid der
burgerij.

[1920] Let op de vervuiling
van de kali, welke op weg is
dicht te groeien.

Het toeval wilde dat in die tijd aan de overkant van de kali, in
de asembomen aan de Schoolweg, veel blekoks huisden, die
de straat bevuilden en de voorbijgangers de andere kant van
de weg deden kiezen. Een van deze “ooievaars” moest de
brenger van het onwelkome zusje zijn. Vóór het zover komen
kon, moest deze gevonden en gedood worden (het beest
moest natuurlijk op een of andere manier van de andere te
onderscheiden zijn!). [Breton de Nijs]
Links: SMP Negeri 5

2015 – Junior highschool (15 – 16 jaar).
1927 – Mulo-school Postweg.
Tengevolge van de onderbreking van het scheepvaartverkeer met Nederland [vanwege WO I] is
aanvulling van den gouvernements voorraad van leermiddelen voor de openbare scholen
onmogelijk geworden. Ten einde voor het volgend schooljaar het onderwijs ongestoord te kunnen
doen voortgaan, is derhalve een noodmaatregel noodig, hierin bestaande, dat door de scholen de
beschikking worde verkregen over de leermiddelen, welke de leerlingen thans bezitten, zonder die
voor zichzelf nog verder noodig te hebben.
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Links: SMK 27.
G.G. Van der Capellen legde een nieuwen grondslag voor Indisch
onderwijs door de oprichting in 1817 van eene school te
Weltevreden. Deze school stond aan de zuidzijde van het paleis
aan het Waterlooplein. Einde 1818 zakte hij in. Toen is de school
aan de Schoolweg gebouwd.
De school die Linda en haar adiks bezochten, stond aan de
Schoolweg, tussen Pasar Baru en Gunung Sahari. In een
gehuurde deleman gingen ze er elke morgen heen. Na
schooltijd werden ze er weer mee afgehaald. In die tijd
onderging Linda de sensatie van het eerste schoolvriendje.
[Scholte]
Steek de Jl Kedung Kesenian (Komediebuurt) over.
Links: Gedung Kesenian (Schouwburg).
Het Italiaansche operagezelschap dat toen – dus in 1892 – te
Batavia was had de Cavallerina Rusticana op zijn repertoire, en
vergastte de Batavianen in de Pinksterdagen op de eerste
voorstelling van het alom geroemde werk.
Voor Indië’s hoofdstad was dat in dien tijd een bijzonderheid:
nog in hetzelfde jaar als Parijs een opera van
wereldvermaardheid, vierentwintig maanden na haar
verschijning hier vertoond te zien, terwijl Amsterdam dat
voorrecht pas in 1900 door de Italiaanse Opera onder directie
van Cav. De Hondt genoot. [Ido]
Ga de Jl Pos (Postweg) in westelijke richting.
Rechts: aan de overkant van de Saluran Ciliwung: Gestetner.
Aneta: Algemeen Nieuws- en Telegraaf-Agentschap (1920, Reijerse en De
Vries).
Die periode was nog lang niet achter de rug toen Berretty zijn persbureau
oprichtte en trachten moest in die chaos een weg te vinden die leiden zou
naar een monopolie van berichtenlevering. Dat is hem gelukt. Maar men
vrage niet wat dat aan geduld, volharding, vindingrijkheid, afwezigheid
van scrupules, vechtlust en bedenkelijke streken kostte. Berretty toonde
zich tegen de moeilijkheden opgewassen. [Koch]
De bladen sloten met Aneta contracten af, telkens voor een jaar, waarbij
et persbureau zich verbond tegen een bepaald bedrag geregeld
telegrafisch en ander nieuws te leveren. Naarmate de telegrafische
nieuwslevering met andere dan Reuterberichten – o.a. met Anetaberichten en Aneta-specials – werd uitgebreid, stegen de kosten. Ter
compensatie leverde Aneta tegen betrekkelijk lage tarieven verslagen van
belangrijke gebeurtenissen, vertalingen en bewerkingen van
beschouwingen in buitenlandse couranten en tijdschriften e.d., waarop
de bladen zich eveneens konden abonneren, zodat ze hoe langer hoe
meer op elkaar begonnen te gelijken. [Koch]
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Links: Gedung Filateli (Kantor Pos Besar Baru)

Plattegrond 5

Hoofdpost- en Telegraafkantoor Batavia-Centrum.
Verbouwing en uitbreiding 1909-1921 door Van Hoytema.
Doch ik moet nog eene andere aangelegenheid regelen: de
telegrammen. Dat is eene dure liefhebberij. Elk telegram van 20
woorden uit Nederland kost ƒ73, zoodat al stel ik voor dat doel
ƒ150 ’s maands bij de Indische Handelsbank te uwent
beschikbaar, voor die som nog niet meer dan één telegram in
de veertien dagen te bekomen is. [Huet]
Links: TB – TK – SD St Ursula.
(“Kleine”) Klooster Zusters Ursulinen, R.K. H.B.S. 5j.c., H.B.S.3j.c.,
M.M.S., Kweekschool en Lagere School. (1932, Taen).
Voor wij weer naar de Zandbaai teruggingen, zou ik nog even
naar school gaan. Ik was toen zeker wel 8 jaar, want ik was iets
te oud voor een beginneling, en mijn lot van herenzoontje dat
behoed moest worden voor slechte omgang werd ook hier
gehandhaafd: men zond mij naar het Ursulinen-instituut, waar
jongetjes boven de tien al te mannelijk geacht werden om te
blijven of te worden toegelaten. [Du Perron]
Rechts: Bocht van de Saluran Ciliwung.
En het allerliefste plekje is geloof ik wel De Grote Wasplaats,
zoals mijn kleine clubje van vrienden die plek toen noemde:
het stuk oever aan de bocht van de kali achter Capitol.
Daar wordt nu lang niet meer zoveel gewassen als in het drilltijdperk, toen alle mannen toetoeps droegen of “open jé” van
drill. Daar stonden toen wel twintig wasmannen in het water
met de broeken en de jassen te meppen op de wasplaatsen dat
de knopen in het rond vlogen. [Robinson]
Ga linksaf: Jl Kathedral (Roomsche Kerkweg).
Links: Gereja Kathedral.
Kathedraal Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. (1898-1901,
door Hulswit naar tekeningen van A. Dijkmans S.J. en
gerestaureerd door Han Awal in 1992.)
Daar ik er nog wel iedere Zondag van mijn ouders heen moest
en er altijd kennissen waren die mij gezien moesten hebben,
nam ik kleine boeken mee om in plaats van mijn
gebedenboekje te lezen; een editie in zakformaat van De
Ellendigen in zes of acht deeltjes was hiervoor ideaal en
onuitputtelijk. [Du Perron]
De twee torens verschillen en zijn qua bouw geïnspireerd door twee
verheerlijkingen uit de litanie van Maria. De rechter: ‘Ivoren Toren’,
de linker: ‘Toren van David’. Boven de hoofdingang: “Beatam Me
Dicent Omnes Generationes”; “Alle geslachten zullen mij gelukkig
prijzen”, een tekst uit het Magnificat.
← Steen in voorportaal.
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Rechts: Mesjid Istiqlal (1961-1978, Silaban) op het terrein van het voormalige Wilhelminapark.
Ga linksaf: Jl Lapangan Banteng Utara (Waterlooplein Noord).
Op het landgoed Weltevreden liet Daendels een
mooi kampement voor de troepen met
exercitieveld en officierswoningen oprichten, het
tegenwoordige Waterlooplein.
Van ’s morgens zes uur af al, had Radian
gelijk met de andere militairen voor de
parade op het Waterlooplein in het gelid
gestaan; daarna gemarcheerd en gesjouwd
tot hij eindelijk tegen twaalf uur weer terug
was op zijn chambree, lichtelijk
aangeschoten door de drank in de cantine,
waar een receptie was gehouden. Hij
schrokte het eten naar binnen dat Djemini
voor hem klaar had gezet, en ging daarop
naar bed om zijn roes uit te slapen. [Scholte]
Rechts: Monumen Pembebasan Irian Barat.
Monument Bevrijding van Nieuw Guinea (1962).
… op het plein – eens Waterlooplein, nu Lapangan Banteng, met het
centrale autobusstation van de stad – staat in plaats van de
mormelachtige Nederlandse Leeuw met Aardbol (ter herinnering aan
Napoleons val) een niet minder monsterlijk monument, voorstellende
de Mens van West-Irian, die zijn koloniale ketenen verbreekt. [Haasse]
September 1910: Ter bevordering van de Zondagsrust mag voortaan de
Stafmuziek niet meer op Zondagmiddag te half 6 op het Waterlooplein te
Weltevreden spelen.
Links: SMP - SMA Santa. Ursula.

Plattegrond 6

Achterkant van het klooster en
scholencomplex: Prinses Julianaschool.
Zooals reeds vroeger is medegedeeld,
zullen de zusters Ursulinen van het
kleine klooster te Batavia met het
begin van het nieuwe schooljaar
[1910] een H.B.S. met drie jarigen
cursus voor meisjes openen.
Links: Pos Pusat – Central Post Office.
We groeten de dominee en rijden naar het Kantor Pos besar
waar ik tot mijn grote tevredenheid en tegen alle bange
verwachtingen en voorspellingen in voor mijn betaalcheque
50.000 rupiah krijg uitgekeerd. Een heel bedrag: een
minimumloner moet van 24.000 per maand zien rond te komen.
De vele werklozen halen dat nooit. [De Vreede]
NB. Het beeld van een postbeambte met een herenrijwiel en een
oude brievenbus links van de trap.
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Ga, via 2 oversteekplaatsen, rechtsaf: Jl Lapangan Banteng Timur (Waterlooplein Oost).
Links: Kementerian Keuanganri.
Het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië werd in 1819
opgericht en in 1848 werd dit gebouw in dienst genomen.
Multatuli: Dit is alles zooveel civiel als crimineel, en de
vonnissen worden door den raad van justitie te Ternate of in
sommige gevallen door het Hooggeregtshof te Batavia
gereviseerd en desnoods, zoo als zij het noemen,
gecorrigeerd, dikwijls met overwijzing tot Hugo de Groot, of
Justinianus, of v.d. Linden en meer dergelijke lieden, die nooit
een Alfoer gezien hebben, en dus zeer bevoegde regters zijn.
Alweêr God betere het! [Du Perron]
Links: Gedung Keuangan – Departemen Kenangan (Departement van Financiën).

Plattegrond 7

Een jaar nadat Daendels Weltevreden had verkocht, werd den 7
Maart 1809 besloten, een nieuw paleis voor den GouverneurGeneraal te bouwen aan de Paradeplaats. De Luitenant-Kolonel
J.C. Schultze, dezelfde die ook de Harmonie heeft ontworpen,
maakte de plannen op. Ondanks den nijpenden geldnood ging alles
op reusachtige schaal. Het hoofdgebouw was uitsluitend voor den
Gouverneur-Generaal bestemd.
Toen het hoofdgebouw reeds gedeeltelijk onder dak was en de
beide vleugels half klaar, werd Daendels vervangen door Janssens,
die van de voltooiing afzag, op de halfklare gebouwen een atapdak
zette en ze verder liet staan zooals ze waren. Dat heeft zoo vijftien
jaar geduurd. Eerst in 1826 belastte Du Bus den hoofdingenieur
Tromp met de voltooiing ten gerieve van de
gouvernementsbureaux, die op Gaanderijenburg of Kantor Baroe
zeer slecht gehuisvest waren.

Gezicht op het Waterlooplein met de gedenkzuil, de R.k. kerk en het standbeeld van Jan
Pieterszoon Coen.
Midden op het Waterlooplein staat iets als een reusachtige waskaars, in een vierkant
onooglijk blok steen gestoken, met een klein leelijk poedelhondje, dat blijkens zijn scheve
wangen, krampachtige oogen en pijnlijk opgetrokken neus aan kiespijn lijdt, er boven op.
Dat leelijke, onoogelijke en grappige ding is – ‘de Leeuw van Waterloo’. [Van Maurik]
Koen wordt geduld, meer niet, en zelfs de leden der feest-kommissie, die een standbeeld
voor hem gaan oprigten, weten met hunne eigen woorden niets tot zijne lof te zeggen. Het
middenpunt van het feest is dan ook, niet Koen, maar het gekostumeerde bal, over hetwelk à
satiété in alle gezelschappen geleuterd wordt. [Huet]
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Ga terug naar het kruispunt Jl Lapangan Banteng Timur / Jl Lapangan Banteng Utara.
Voorbij het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen aan het Waterlooplein moest Hans
rechtsaf de Vrijmetselaarsweg in naar zijn school, de K.W.S. Op dat kruispunt scheidden
zich hun wegen. Met een lach, een ‘dag’ en een brede armzwaai van Hans … De aanbidding
duurde niet langer dan een paar weken, maar Linda werd zich voor het eerst bewust dat een
meisje geen jongen was. [Scholte]
Ga rechtsaf: Jl Budi Utomo (Vrijmetselaarsweg).
Links: Kimia farma. Gebouwd als Vrijmetselaarsloge 'De Ster in het Oosten'. (1856, Maarschalk).
De ongedwongen toon, de hartelijke gezelligheid, waarmede
hooggeplaatsten en nederigen in ’t profane leven, dáár in
waarheid als broeders samen zijn, is een bewijs dat de
vrijmetselaren in Indië, hun roeping volkomen begrijpen. De
nuttige instellingen door de broederschap in het leven
geroepen, zooals de volksbibliotheek, de ambachtsschool, de
ziekenverpleging enz. enz., bloeien en gedijen door de
voortdurende inspanning en toewijding, waarmede alle
vrijmetselaren hun beste krachten, hun geestesgaven en
aardsche goederen ter beschikking stellen. [Van Maurik]
Links: P2 KPTK2. (1e Gouvernements Ambachtsschool Batavia.)
Het is heel noodig, dat we ambachtsscholen oprichten, maar
wees nu niet stom verbaasd, als niettegenstaande
ambachtsscholen en niettegenstaande volksonderwijs in alle
ambachten en in nijverheid de brave Kromo verdrongen wordt
door den singkèk. [Gonggrijp]
De resultaten van de praktische opleiding der leerlingen van de
Ambachtschool voor Inlanders te Batavia werden bij het eind van
den cursus aldaar tentoongesteld, terwijl dezelfde werkstukken in
hout en metaal thans ook te zien waren op de Pasar Gambir
ondergebracht bij de afdeeling “Inheemsche Nijverheid”.
Rechts: Kementerian Keuangan. (Waarschijnlijk het gebouw van de Algemene Rekenkamer. – 1928,
Rientsma.)
Plattegrond 8
Te Batavia wordt hij [Multatuli] al dadelijk – op 15 Jan. 1839, dus
11 dagen na aankomst – geplaatst als klerk bij de Algemene
Rekenkamer, aanvankelijk zonder bezoldiging. Maar op 1 Maart
krijgt hij een maandelijks traktement van f 80, op 17 April wordt
dit verhoogd tot f 125, lang niet slecht voor een jongmens, heet
het. Nadat hij een goed jaar in Indië geweest is, wordt hij
benoemd tot 2e commies bij de Rekenkamer op f 220 ‘s
maands. [Du Perron]
Bij het ontwerp van het gebouw moest o.m. rekening gehouden worden met het feit, dat de blinde
gevel van het bestaande archiefgebouw, waarvan de hoogte van den topgevel circa 12 m. bedroeg,
door het nieuwe gebouw volkomen aan het oog moest worden onttrokken. De oplossing hiervan is
gevonden door het maken van een dak met een helling van ongeveer 60º.
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Links: SMK 1 – “Anno 1906”. (KWS: Koningin Wilhelmina School, Gouv. Techn. School 5 j.c.).
Zooals wij vroeger vermeld hebben, zou met 1 [juli 1917] dezer te
Batavia worden opgericht een z.g.n. hoogere technische cursus,
d.w.z. een vervolgcursus, te verbinden aan de K.W.S., aanvankelijk
bestemd voor de verdere opleiding van practisch ervaren opzichters
der burgerlijke openbare werken tot architect.
Ofschoon bij de begrooting van dit jaar met dat plan rekening is
gehouden, is van de oprichting van den cursus niets gekomen en is
het volgens de Javabode zelfs niet zeker, wanneer dit zal
geschieden.
Links: SMA 1 (Prins Hendrik School, H.B.S. A).
Ik had het geluk gehad dat ik op de PHS was terecht gekomen,
een school waar Eddy du Perron in de banken had gezeten.
Eenmaal hoorde ik Per zeggen dat hij zich afvroeg of hij mij
niet naar de CAS zou moeten sturen. Nukkig zei ik dat er zeker
van was dat ik de taal daar niet sprak en dat ik geen enkele
kans dacht te maken op de CAS het eindexamen te halen.
‘Maar je hebt zulke verdacht goede rapportcijfers,’ zei hij, ‘het
is misschien te makkelijk voor je. Je hebt een uitdaging nodig.’
‘Een uitdaging kan je ook de das omdoen,’ zei ik, ‘ik blijf liever
op de PHS.’ [Zikken]
Links: Braakliggend terrein waarop lang geleden de gevangenis stond.
Iets huiselijkers, iets gezelligers bijna, dan die gevangenis op Weltevreden kunt gij u niet
voorstellen. Zij bestaat uit een aantal blokken huisjes, die door binnenplaatsen (met
gegrendelde deuren svp.) van elkander gescheiden zijn, welke aan drie of vier of meer
patienten tot woning verstrekken. Precies een Haarlemsch hofje. Heeft de cipier den toegang
voor u ontsloten, dan staat gij aan den ingang van een kleinen tuin, volgeplant met pisangen andere lage vruchtboomen. [Huet]
Ga rechtsaf: Jl Wahidin I (Tuin De Bus I).
Links: (Ter hoogte van rechts nr. 12) zicht op Jl Gunung Sahari Raya 86, tussen Jl Gunug Sahar II en
Gunung Sahari III.
Plattegrond 9
Gebouw tussen Gang Cornelius en Gang Halkema.
Robert had zijn intrek genomen in het Hotel de Provence, een
van de twee groote logementen met verdiepingen op
Goenoeng Sari, waar nu laan Halkema en laan Cornelius
uitkomen. [Ido]
J.T. Halkema was in 1861 eigenaar van het Hotel Willem II op deze
plaats.
Rechts: nr. 12 en de volgende twee huizen zijn zwaar verbouwde officierswoningen.
Achter het anno 1828 voltooide paleis werd in 1829 een plantentuin en wandelpark aangelegd, die
mislukten, omdat de planten er niet groeien en de Batavianen er niet wandelen wilden. Dat terrein
werd bij Resolutie van 7 April 1829 Tuin Du Bus genoemd. (Ongeveer in 1853 zijn de
officierswoningen in Tuin Du Bus gezet.)
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Ga rechtsaf: Jl Wahidin (Sipayersweg).
Rechts: Jl Wahidin II (Tuin du Bus II). In deze straat was het Kantoor voor Volkslectuur gevestigd.
Aan de linkerkant van deze straat lag de Landsdrukkerij en aan de rechterkant het Instituut Pasteur.
Zoo zou zij dus ook niet geweten hebben, waar Balai Poestaka is gevestigd, alwaar wij
vriendelijk en voorkomend werden ontvangen en waar wij Maleise pantoens en Soendanese
sisindrans kochten, omdat Du perron onze belangstelling daarvoor had gewekt. [Walraven]
September 1910: Voor het Instituut Pasteur staan op het bepaalde uur de menschen als haringen
opeen gepakt. Men moet soms uren wachten voordat men aan de beurt komt om met het
choleraserum ingeënt te worden.
Rechts: Kementerian Keuangan, plaats van de Militaire Sociëteit Concordia.
Van de Concoor kan ieder lid zijn, die een salaris van circa
ƒ500 geniet en er geen winkel op na houdt. Oorspronkelijk
bedoeld als militaire societeit, is langzamerhand het civiel
element er ook in toegelaten, wijl de officieren de groote
kosten ervan niet alleen konden dragen. Thans is het militair
element verre in de minderheid. [Wermeskerken]
De Militaire Sociëteit ‘Concordia’, wat pracht van zalen en
inrichting betreft, wedijverend met ‘De Harmonie’, beschikt
bovendien over een veel grooteren, bijzonder mooien tuin,
waar Woensdags- en Zaterdagsavonds concert is. ‘De
Harmonie’ biedt haren leden alleen des Zondags dat
kunstgenot. [Van Maurik]
Links: Jl Senen Raya.
Ga rechtdoor: Jl Lapangan Banteng Selatan (Waterlooplein Zuid).
Op het Waterlooplein, in de schaduw der Tamarindeboomen. Men
ziet hier een openlucht scheergelegenheid en dito voor restauratie.
Evenals de Javaansche scheerbaas hebben zich hier de houders
van wandelende gaarkeukentjes neergezet.
→
De buitenbarbiertjes waren heertjes, die naar hun werk togen
met doktersvaliesje of leren handkoffertje in den hand en met
een plank onder de arm. Op het plankje was geschilderd
“Salon de coiffeur”. Dat bordje werd op de boom gehangen,
waar ook het tafeltje kwam te staan met het servet, de scharen,
scheermessen, tondeuzes, de crême-potten en de botolsemprot. Een stoeltje erbij, een spiegeltje aan de boom en daar
had je het salon. Af, meneer! Spot niet met deze
asemboomcoiffeurs. [Robinson]
Rechts: Hotel Borobudur.
Aan de zuidzij van het plein vond men zeven kazernen, met hare smalle zijde naar het plein
gewend, de middelste van steen, de andere van hout; daarachter nog zeven houten kazernen.
Langs drie zijden van het plein waren officierswoningen, waaronder heele blokken reeds in steen
opgetrokken.
Nog dienzelfden dag verhuisde ik naar no. 86, in het eerste blok huizen van het 10e bataillon
aan het Waterlooplein. Er waren meer officieren dan woningen, zoo luidde het, en daarom
had men bepaald dat twee officieren bij elkander moesten wonen. De een kreeg dan
huishuur-indemniteit, en deelde dat met zijn contubernaal, tot vergoeding voor de
ontbrekende ruimte. [Van Rees]
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Ga rechtsaf: Jl Lampangan Banteng Barat (Waterlooplein West).
Links: Driehoekig ‘pleintje’.
De wagen rijdt het vierkant om, westelijk
langs het monument van Michiels, temmer
van West-Sumatra en vijand van Multatuli.
[Ter Haghe]
Dat leelijke, onoogelijke en grappige ding is
– ‘de Leeuw van Waterloo’ en wanneer ik iets
te zeggen had te Batavia, liet ik die parodie
op 1815 per eerste scheepsgelegenheid naar
’t veld van Waterloo brengen en daar diep
onder den grond begraven, opdat het niet
langer ‘de Koningin van ’t Oosten’zou
ontsieren.
Het monument van generaal Michiels, een soort Gothisch-Indisch-Hollandsch gedenkteeken,
zou daardoor beter uitkomen dan nu, omdat wanneer men er langs ziet, die groote witte
kaars er zoo zonderling bij afsteekt. [Van Maurik]

Verantwoording van de afbeeldingen.

Toko de Zon: Jaarboek van Batavia 1927, 312

Sentiong: Oud–Batavia Platen–Album, B 9

Goenoeng Sahari: Het Indische Leven, 6, 1094

Pasar Baroe Zuid: Het Indische Leven, 1, 533

Mulo: Jaarboek van Batavia 1927, 305

Waterlooplein: Jaarboek van Batavia 1927, 177

Julianaschool: Jaarboek van Batavia 1927, 297

Waterlooplein: Jaarboek van Batavia 1927, 179

Vrijmetselaarsloge: Jaarboek van Batavia 1927, 357

Tuin Concordia: Van Maurik – Indrukken van een Tòtòk, 103

Openlucht scheergelegenheid: Ons mooi Indië, XLI

Michiels monument: Post card – Issued by the Official Tourist Bureau Weltevreden (Batavia) Isle of Java – De Tulp
Haarlem.
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