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Jakarta 9 Senen – Kebon Sirih 
Afstand 5 km. 
  
In deze wandeling wordt allereerst aandacht besteed aan het ontstaan van het stadsdeel 
Weltevreden. Daarnaast is er een bezoek aan de voormalige Stovia, de School tot Opleiding van 
Inlandse Artsen. In dit gebouw is nu het Museum van ‘het Nationaal Bewustzijn’ gevestigd en daar 
wordt o.a. aandacht bevraagd voor een aantal helden uit de Indonesische geschiedenis. 
De gehele wandeling bevat meer dan 130 tekstdelen van 28 auteurs. 
 
Route: Hertogspark – Volksraad – 10de Bat. – Militair Hospitaal – Stovia – Kwitang kerk – Kebon Sirih 
– Jalan Jaksa. 
 
Eetgelegenheden zijn er op het eind van de wandeling in de Jl Agus Salim, Jl Jaksa en de Jl Wahid 
Hasyim. 
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Begin van de wandeling Jl Pejambon (Hertogspark). 
Jl Pejambon 3, Kamenterian Luar Negeri – Gedung Garuda. 
 

 

Raad van Nederlandsch Indië, het hoogste 
adviesorgaan van de Gouverneur-
Generaal. 
Het beheer van de overzeesche 
factorijen der Compagnie bekwam 
allengs zulk een omvang, de behoefte 
aan centralisatie van het bestuur deed 
zich zoozeer gevoelen, dat in 1609 de 
eerste gouverneur-generaal benoemd 
werd in den persoon van Pieter Both.  

 

Hem werd toegevoegd een Raad van Indië, bestaande uit vier lieden, 
met den landvoogd als voorzitter, aan welk college het algemeen 
bestier der zaken in Indië werd opgedragen. [Ido] 

 
Ga in noordoostelijke richting. 
Links: nr. 83a Dharma Wanita Tingkat Pusat Unit Dep. Keunangan (o.a. Clubhuis Padvinders)  
 

 

In 1917 werd te Batavia de 
Nederlandsch-Indische Padvinders 
Vereeniging opgericht. Het aantal 
padvinders van de thans 
aangesloten twaalf afdeelingen 
bedroeg in Juli 1919: 1350, 
waarvan 75 % Europeanen. 
“Instructie van den groepleider aan 
padvinders bij het clubhuis in het 
Hertogspark Batavia”. - →  

 
Rechts: Kamenterian Luar Negeri – Gedung Pancasila.  
(Gebouw van de Volksraad, voordien de woning van de Legercommandant – 1829, Tromp). 
 

 

‘Pantja Sila’: de Vijf Beginselen: Nationalisme, het 
Internationalisme, de Democratie, de Sociale Rechtvaardigheid en 
het Geloof in God. 
In de eerste zitting van de Volksraad was, in Augustus-
September [1918], door verscheidene Indonesische sprekers 
bij de algemene beschouwingen over de begroting 
blijkgegeven van ernstige verbittering over het regeringsbeleid 
en van diep ingevreten wantrouwen ten aanzien van 
Nederlands bedoelingen. De gouverneur-generaal, voor wie dit 
een zeer pijnlijke openbaring was geweest, was onder de 
indruk geraakt van die van grote algemene ontevredenheid 
sprekende stemmen. [Koch] 
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Ga rechtsaf: Jl Abdul Rachman Saleh (Hospitaalweg). 
Links: Een terrein waarop drie lichtgekleurde appartementencomplexen staan en vervolgens een 
kazernecomplex. 
Dit gebied was militair terrein: het 10

de
 Bataljon was tijdens de oorlog een bekend 

krijgsgevangenenkamp. 
 

Zoo’n kazerne is niet meer of minder dan een 
groot dorp, waarin verschillende ruime, 
luchtige gebouwen staan, te midden van 
lommerrijke lanen en omgeven van 
grasvelden en tuinen. Groote pendoppo’s 
(een soort van op palen rustende loodsen), 
van inlandsche kookfornuizen voorzien, 
bieden aan de soldatenvrouwen, gelegenheid 
om voor haar lakies (mannen), allerlei 
toespijzen voor de rijst te bereiden, kleederen 
te wasschen en te verstellen of wapens te 
poetsen. [Van Maurik] 
Als ik me nu het kamp voor de geest tracht te 
halen dan zie ik vóór alles steen en stof, een 
dikke stoflaag waar alles mee bedekt was. Als 
het waaide, joeg de wind de stofwolken tot 
zelfs in de zalen. Het was een totaal 
verouderd complex met een afvoersysteem 
van open goten waarin elke nacht kanjers   
van zwarte ratten hun weg naar de keukens zochten, dwars door de slaapzalen. Het stikte er 
ook van de kakkerlakken en wandluizen die onuitroeibaar bleken. Van de dakspanten hingen 
zwarte slierten spinrag omlaag. Ze kwamen elke dag in vlokken naar beneden. 
[Nieuwenhuys] 

 
Rechts hoog gebouw; links: schuin-lopende scheiding tussen de twee kazerne complexen, die 
voormalige loop van de Kali Lio. Plattegrond 1 
 

 

Van G.G. Mossel dateert de eigenlijke beteekenis van het land 
Weltevreden. Hij begon met een sloot te graven, de Kali Lio of 
Steenbakkerijsloot, uit de Groote Rivier naar de zoogenaamde 
noksloot langs den Grooten Zuiderweg [Jl Gunung Sahari]. 
Daardoor werd zoowel de toegang per prauw naar zijn pasar 
vergemakkelijkt als de bouw van het groote huis op het schiereiland 
in de rivierbocht. Bovendien zou men er een kampement maken en 
den benoodigden grond van den eigenaar koopen. Aldus werd nu 
voor 10.000 Rds. het deel van Weltevreden benoorden de Kali Lio 
door het Gouvernement aangekocht. 

 
Links: Mako Pasmar II. (Artilleriekazerne Afdeeling Houwitsers). 
Ga met de weg mee naar links: Jl Kwini II (Nieuwe weg). 
Ga rechtsaf: Jl Senen Raya (Senen). 
 

 

Er staat dus wel eens op Senen een wonderdokter, die er ook 
lustig op los staat te prikken met kalkwater of zo. Maar dat mag 
niet van de politie. Deze kwakzalver heeft dus aan beide kanten 
van de straat een manneke, dat met tekens waarschuwt voor 
de naderende heilige Hermandad, bergt dan plechtstatig zijn 
spuit op en verkoopt alleen maar drankjes. Is het gevaar 
voorbij, dan komt de spuit weer tevoorschijn om zich als een 
nikkelen reuzenmuskiet likkebaardend op ontblote onderarmen 
te storten. [Robinson] 
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Ga ter hoogte van links Jl Senen III, rechtsaf:  Plattegrond 2 
 

 

Naar het heerenhuis leidde van uit 
den tegenwoordigen tramweg langs 
Senèn eene breede en statige laan 
van geschoren tamarinde- en 
kanariboomen, wier begin (waar 
tegenwoordig de toegang is tot het 
kampement) door eene groote 
poort werd gevormd.   

Nog heden staan er enkele zware boomen van deze majestueuse allee.… langs den Grooten 
Zuiderweg werden officiershuizen gezet en bezijden de oprijlaan andere militaire gebouwen, zoodat 
de luister van het heerenhuis aanmerkelijk was getaand. 

 
Links en rechts: Akademi Kebidanan (Subsistentenkader). 
 

Bij het Subsistentenkader worden tijdelijk geplaatst de pas uit Europa gekomen, zoowel als de 
doortrekkenden militairen; daarbij zijn voorts administratief ingedeeld die militairen, welke niet tot 
een corps behooren, zoals het lagere personeel van den Topographischen Dienst. 
Een andere historische anecdote is die van een soldaat, die van Semarang naar Batavia was 
overgeplaatst en zich daar moest melden bij het subsistenten-kader. De soldaat kwam nog al 
laat in de avond met zijn zwikje op de plaats van bestemming en meldde zich bij de sergeant-
majoor, die hem peinzend aankeek en zei: “We weten van niks." [Brandt] 
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Recht vooruit: Rumah Sakit Gatot Subroto (Militair Hospitaal). 
  

Eenmaal binnen het hospitaal voelde ik me 
helemaal ongelukkig. Het rook er naar lysol, 
naar jodium en naar die medicijn voor 
mijnwormkuren. Er liepen verplegers en 
verpleegsters in lange witte jassen. Iedereen 
liep geruisloos en als men sprak of lachte 
gebeurde dat voorzichter dan buiten het 
hospitaal. De gangen waren schoon en 
glimmend, de tuinen netjes onderhouden en 
schoongeveegd. De vensters waren van 
onderen wit geschilderd en alles was 
onnatuurlijk vredig. [Mahieu] Militair Hospitaal, Hospitaalweg. 

Hoewel het bouwwerk niet meer bestaat, willen wij toch een oogenblik stil staan bij het Huis 
Weltevreden, dat omstreeks 1750 door Gouverneur-Generaal Mossel werd gebouwd en door diens 
opvolger Van der Parra belangrijk vergroot en verfraaid. De naam Weltevreden is overgegaan eerst 
op een bepaald stadsgedeelte en daarna op de geheele [Boven]stad. Dit paleisachtige gebouw, dat 
met eere de vergelijking kon doorstaan met de prachtigste buitenverblijven in het moederland, is 
feitelijk geen buitenhuis meer te noemen. 

 
Ga linksaf en volg de weg naar rechts en daarna naar links: Jl Abdul Rachman Saleh 
(Hospitaalweg). 
Links: 49, 50, en 51 (Officiershuizen). 
 

 

En zij kwam tot de concluzie, dat zij een kleine plaats in het 
binnenland, met enkele beschaafde, gezellige, Europese 
elementen – zo zij harmonieerden en niet te veel kibbelden in 
hun nauwe samen-zijn – toch nog voortrok boven het 
pretentieuze, laatdunkende en sombere Batavia. Alleen in het 
militaire element was leven. Alleen de huizen van officieren 
waren des avonds verlicht. Verder doodste de stad weg, de 
gehele lange warme dag, met hare onzichtbare bevolking van 
naar de toekomst uitziende mensen: de toekomst van geld, de 
toekomst misschien meer nog van rust, in Europa. [Couperus] 

 
Rechts: Museum Kebangkitan Nasional – Open: di-zo: 8.30-3 uur. 
(Algemeene Middelbare School Afd. B.; 1e Gouvernements Muloschool. Voordien, tot 1920, School 
tot Opleiding van Inlandse Artsen: Stovia). Plattegrond 3 
 

 

Tot dokter wordt men – tenminste jongens – vrouwelijke 
leerlingen zijn er nooit geweest – geheel kosteIoos opgeleid. 
De studie voor dokter geschiedt geheel op ’s lands kosten. De 
leerlingen genieten vrije woning, eene maandelijksche sub-
sidie, waarmede de kosten van voeding en kleeding bestreden 
worden, en vrije geneeskundige behandeling. [Kartini] 
De best ontwikkelde Inlanders zijn de dokters djawa; 
langdurige studie en training gaan vooraf vóór ze hun diensten 
presteeren. Het is een sympathiek corps èn het zijn 
sympathieke menschen. [Gonggrijp] 

 

[Tijdens het laatste bezoek van de samensteller aan het ‘Museum van het Nationaal Bewustzijn’ 
was men bezig met een renovatie. Daardoor was niet mogelijk de rondleiding door het museum 
samen te stellen. 
De betreffende informatie is verdeeld in een historisch gedeelte waarin o.a. de geschiedenis van de 
school en van de vereniging Boedi Oetomo aan de orde komen en een aantal teksten bij enkelen 
van de helden uit de geschiedenis van Indonesië.] 
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Spreker begon met een schets van het medisch onderwijs voor inlanders, 
zooals het zich van 1851 tot nu toe heeft ontwikkeld en ging daarbij na de 
in dit jaar opgerichte dokterdjawaschool met 13 leerlingen, waarvan het 
voornaamste doel was de opleiding van goede vaccinateurs, de 
reorganisatie van de school in 1864, in 1875, in 1902 en de laatste 
reorganisatie in 1914. 
←Tot directeur werd toen benoemd de latere Utrechtsche hoogleeraar Dr. 
C. Eykman. [ontdekte de eerste vitamine in het zilvervliesje van rijst; kreeg 
daarvoor de Nobelprijs in 1929]. 

Geneeskundig onderwijs werd te Weltevreden het eerst gegeven sedert 1851 in het Militair 
Hospitaal door militaire leerkrachten (officieren van gezondheid), oorspronkelijk in het Maleisch. 
Was deze oorspronkelijke opleiding slechts ingesteld op het afleveren van vaccinateurs, al spoedig 
bleek dat de afgeleverde personen als regel zelfstandig de geheele geneeskundige practijk 
moesten uitoefenen als gevolg van het bestaande gebrek aan geneeskundigen. 

 

 

In 1896 werd Dr. Eykman opgevolgd door Dr. H.F. Roll [←], van wien de 
belangrijke reorganisatie-voorstellen van Mei 1898 afkomstig zijn, die door 
de Regeering en het Opperbestuur onveranderd overgenomen, leidden 
tot: 1. Verbouwing en vergrooting der bestaande inrichting in het Militair 
Hospitaal, waardoor reeds dadelijk het aantal leerlingen kon worden 
opgevoerd tot 150. 2. Bouw van een nieuwe school, waarvoor een 
geschikt terrein werd gevonden aan den Hospitaalweg. De nieuwe 
inrichting, die aan 200 leerlingen ruime huisvesting kon verleenen, werd 
op 1 Maart 1902 feestelijk geopend. 

 

 

Het gebouw werd volgens een plan van de Genie opgericht met 
behulp van een vorstelijke financiëele bijdrage (f 178 000) van de 
Heeren P.W. Janssen, J. Nienhuys en H.C. Van den Honert. De 
stichting had plaats ‘ter herinnering aan de inhuldiging van Koningin 
Wilhelmina en tot heil der bevolking van Nederl.-Indië’. De jonge 
leerlingen werden op gemeenschappelijke, ruime slaapzalen 
vereenigd, de oudere kregen aparte kamertjes. De controle werd 
uitgeoefend door twee Europeesche suppoosten, terwijl een 
inwonend assistent-leeraar de leerlingen bij hun studie behulpzaam 
kon zijn en de medische verzorging op zich nam. 

 

 

De Javabode verneemt uit Den Haag dat het verlof verleend aan 
den heer A.F. Roll, directeur van de School tot opleiding van 
Inlandsche artsen, met een half jaar is verlengd. De heer Roll keert 
waarschijnlijk wegens gezondheidsredenen niet terug hetgeen een 
groot verlies voor de school zou zijn. 

 

Het Bat. Nbld. deelt mede dat de heeren Salie en Radjiman, 
docters-djawa, met gunstig gevolg te Amsterdam hebben afgelegd 
het theoretisch geneeskundig examen. 
In alle eenvoud is te Amsterdam ter aarde besteld het stoffelijk 
overschot van mas Asmaoen, arts, officier van gezondheid 1e 
klasse. De overledene was de eerste dokter-djawa, die in 1908, in 
Nederland den arts-titel behaalde. 
[1920] Door het studiefonds van Boedi Oetomo zullen dit jaar zes 
inlandsche jongelieden naar Holland worden gezonden.  
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De eerste inheemse vereniging die duidelijke algemene wensen 
aan het gouvernement kenbaar ging maken, werd in mei 1908 
opgericht, zulks vooral als gevolg van het feit dat de Indische 
Chinezen begonnen waren, op Java een organisatie op te bouwen 
die zich toelegde op de oprichting van eigen scholen. 
Op de 20ste mei 1908 werd te Batavia de vereniging Boedi 
Oetomo ('Het Schone Streven') opgericht. Promotors waren 
twee twintigjarige leerlingen van de STOVIA, R. Soetomo en R. 
Goenawan Mangoenkoesoemo. Doel van de organisatie, die 
snel groeide, was: verbetering van het onderwijs, stichting van 
een studiefonds voor Javaanse kinderen, ontwikkeling van 
techniek en industrie, herleving van de inheemse kunsten en 
wetenschappen. [Koch] 

 
Raden Adjeng Kartini (1879-1904). 
 

Als voorloopster van die vrouwen-emancipatie kan men de in 1879 geboren regentendochter Raden 
Adjeng Kartini beschouwen. Haar vader was een verlicht regent, ‘die’, aldus Nieuwenhuys, ‘zelfs 
zijn dochters (iets ongehoords!) naar de Hollandse school’ (een school voor Europees lager 
onderwijs) ‘stuurde. 

 

De verschijning van de brieven, door Raden Adjeng Kartini gericht aan hare 
Europeesche vrienden tusschen 1899 en1904, heeft gewerkt als een 
electrische schok, niet alleen in Indië, maar ook hier te Lande. Het leed door 
haar gedragen, is gevoeld door duizenden, die zich tot plicht hebben gesteld 
verbetering te brengen in de toekomst der jongere en oudere meisjes 
behoorende tot de inheemsche maatschappij van Indië. Het wachtwoord voor 
die verbetering was door Kartini zelve aangegeven: opvoeding en onderwijs, 
ontwikkeling van geest en gemoed, medewerking der vrouw aan de belangen 
van het algemeen, eerbiediging der persoonlijke vrijheid in het huwelijksleven. 
Vóór alles scholen, waar de meisjes de noodige kennis zouden kunnen 
verwerven; zij vooral die krachtens den wil harer ouders niet gezamenlijk met 
jongens mogen schoolgaan. 

 

    
 

↑ De zussen Kardinah, Kartini en Roekmini. 
Pogingen, in 1900 en 1901 in het werk gesteld om Inlandsche meisjesscholen op te richten hadden 
schipbreuk geleden. Niemand betreurde dit meer dan Kartini. Zij wanhoopte echter niet aan den 
eindtriomf. En zelve sloeg zij de handen aan het werk, eerst te Japara met hare zusters, later te 
Rembang, nadat zij gehuwd was met den Regent aldaar, om jonge meisjes om zich te verzamelen 
en haar de eerste beginselen van kunde bij te brengen. 
Lang heeft dit niet mogen duren. Helaas reeds in 1904, nu juist 12 jaren geleden, stierf Kartini 
plotseling, vijf dagen nadat zij het leven had geschonken aan haar eerste kind. 
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Ernest Douwes Dekker / Dr. Danudirja Setiabudi (1879-1950). 
 

 

In Bandung woonde en werkte lange tijd E. F. E. Douwes Dekker, 
Multatuli's achterneef, die zoveel heeft bijgedragen tot de 
ontwikkeling van het vakonderwijs, en tot de bewustwording van 
Indonesische intellectuelen. [Haasse] 
Het Comité ’Autonomie voor Indië’ organiseerde een Al-Indië-
Congres dat op 3, 4 en 5 Juni 1922 te Bandoeng plaatshad. Het werd 
een evenement. Afgevaardigden van alle delen van Indië waren 
aanwezig: er heerste een laaiend enthousiasme, zoals wij daar 
sindsdien zelden of nooit hebben waargenomen. Het Comité 
‘Autonomie voor Indië’ besloot te ageren voor invoering van hetgeen 
door de Herzieningscommissie was voorgesteld. Gouverneur-
generaal mr. D. Fock ontdekte in de actie een ‘revolutionair’ element 
en van de zijde der regering werd effectieve tegenwerking 
ondervonden. [Koch] 

In 1918 werd het verbanningsbesluit ten aanzien van D.D en 
Soewardi Soerjaningrat opgeheven en ze kwamen in 
Nederlands-Indië terug; dr. Tjipto was in verband met diens 
gezondheidstoestand al vroeger vergund terug te keren. De 
partij werd heropgericht onder de naam Nationaal-Indische 
Partij. D.D. vestigde zich te Semarang en deed een weekblad 
De Beweging en kort daarna opnieuw het dagblad De Expres 
verschijnen. [Koch]  

 

 

Haji Umar Said Cokroaminoto (1883-1934). 
 

De Sarekat Islam, de Islamitische Nationale Beweging (omstreeks 1912 in Solo opgericht, 
met de bedoeling de belangen van de Javaanse batikhandelaren te beschermen tegen de 
toenemende concurrentie van kooplieden uit China en India), groeide onder leiding van 
Umar Said Tjokroaminoto aanvankelijk uit tot een beweging ter bevordering van de sociale 
belangen van de kleine man. [Haasse] 
Op de conferentie werd met verscheidene afgoden der Inlandsche beweging gebroken. Zoo werd 
van Tjokro Aminoto gezegd, dat hij een aartsdobbelaar was, enz., terwijl ook omtrent Tjipto, en 
anderen verschillende staaltjes werden gemeld. De landvoogd [Van Limburg Stirum] maakte o.a. de 
opmerking: ‘Is dat alles nu wel waar?’ De algemeene indruk , dat de landvoogd inzake de 
Inlandsche vereenigingen, ondanks de duidelijke taal van de residenten toch zijn eigen inzicht blijft 
handhaven.’ 
Diens opvolger, jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, hoopte het vertrouwen, dat G.G. Van Limburg 
Stirum in zo ruime mate genoten had, te herwinnen en benoemde Tjokroaminoto en Soetomo 
tot leden van de Volksraad. Eerstgenoemde kon die benoeming niet aanvaarden omdat de 
Sarekat Islam, waarvan hij voorzitter was, in overgrote meerderheld het non-
coöperatiebeginsel aanvaard had. Soetomo riep zijn Studieclub bijeen om haar over 
aanneming of verwerping van het aanbod te laten beslissen. [Koch] 

 

Haji Agus Salim (1884-1954). 
 

 

Hadji Agoes Salim werd ongeveer terzelfdertijd hoofdredacteur van 
de ‘Neratja’, een Maleis dagblad, bij de uitgifte waarvan de regering 
financieel geïnteresseerd was. Beide bladen werden als 
spreekbuizen van de regering beschouwd: de G.G. hechtte er waarde 
aan, dat zijn maatregelen en bedoelingen zowel aan het 
Indonesische als aan het Nederlandse publiek duidelijk gemaakt 
zouden worden. [Koch] 
Zijn oordeel was altijd wel overwogen: en als hij, met zijn levendige 
geest en scherp intellect, een vraagstuk besprak, dan viel op hoe hij 
het van alle kanten bekeek en elke mogelijkheid van oplossing 
proefde. Hij was een man van grote, nobele verdraagzaamheid, een 
wijsgeer in de beste, ruimste zin van het woord. [Koch] 

Juist zijn woorden maakten een diepe indruk en wekten onder het grootste deel van het uit 
Nederlanders bestaande publiek, dat nooit een Indonesisch spreker had aangehoord, 
verbazing: dat ‘een inlander' zó spreken kon had men niet verwacht.... [Koch] 
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Raden Dewi Sartika (1884-1947). 
 

 

Als voorbeeld kan strekken de reeds sedert 1903 bestaande Raden Dewi-
School te Bandoeng en de onlangs door den Regent en de Raden-Ajoe te 
Tegal opgerichte huishoudschool. 
Geen schoolkennis alleen wilde zij daar onderwijzen, neen, meisjes 
moesten worden uitgerust met al die kundigheden, welke haar te pas 
konden komen in haar huwelijk, welke haar in staat zouden stellen betere 
huismoeders te zijn. De resultaten van dit – eerst zeer bescheiden – 
pogen waren zóó gunstig, dat de school weldra een groote vermaardheid 
kreeg; niet alleen in Bandoeng en de Preanger, maar ook ver daar buiten. 
←Te Bandoeng werd de Zilveren Ster van Verdienste uitgereikt aan 
Raden Dewi Sartika, hoofd van de Sekolah Kaoetamaän Istri. 

 
Cipto Mangunkusumo (1886-1943). 
 

 

Tjipto was een der oprechtste figuren uit de nationalistische 
beweging, een door en door eerlijk man, die de reputatie genoot niet 
te kunnen liegen. Een idealist, die zich door het leed van zijn volk bij 
de keel gegrepen voelde en zijn medische kennis beschouwde als 
een middel om zijn landgenoten te helpen. Hij was uiterst 
bescheiden en vrij van alle eerzucht. Hij leefde in bijna armoedige 
omstandigheden: bemiddeld is hij nooit geweest. Tjipto werd in April 
1927 verbannen en op Banda Neira geïnterneerd. [Koch] 
Tjipto had een in het Nederlands gestelde brochure geschreven over 
de oorzaken van de opstandspoging, die hij, terecht, toeschreef aan 
de reactionaire onderdrukkingspolitiek van G.G. Fock, in het 
bijzonder aan diens onmatige verzwaring van de belastingen der 
inheemsen, en hij voerde een uitvoerige polemiek daarover met de 
hoofdredacteur van de Preangerbode, de heer Craye. [Koch] 

 
Dr Sutomo (1888-1938). 
 

 

Om doelgericht actie te kunnen voeren was kennis en begrip voor de 
vraagstukken waarmee geworsteld moest worden, onontbeerlijk. 
Soetomo richtte zijn Indonesische Studieclub op, die open stond 
voor ieder die tot medewerking bereid was, ook voor leden van 
Boedi Oetomo, de Sarekat Islam en de communistische partij. Hij 
werd voorzitter, en onder zijn energieke leiding werd de club een van 
de belangrijkste centra van politiek-sociaal leven in Oost-Java. 
[Koch] 
Soetomo was trouwens geen man voor het fijnere politieke spel met 
zijn knepen en intriges. Voor zijn gemoedsrust was het goed dat hij 
zich tot zijn opbouwende sociale arbeid te Soerabaia en zijn 
pogingen om eenheid te brengen in het nationale streven kon 
bepalen. Daarmee had hij succes. 

Opgericht werd in 1930 de Persatoean Bangsa Indonesia, die een gematigde politiek voerde 
en zich vooral op sociaaleconomisch gebied bewoog: zij stichtte een vrouwentehuis, een 
weefschool, een polikliniek, studententehuizen, kredietcoöperaties. In 1932 ontstond een 
overkappend orgaan, de Kahoeripan, een Indonesische Kamer van Koophandel en 
Nijverheid, een Bank Nasional Indonesia, een coöperatie van prauwenvoerders, 
inkoopcentrales voor verkoopcoöperaties, boerenbonden, die aangesloten werden bij de 
Roekoen Tani. Dit was werk naar zijn hart; hij was de ziel van dit alles. [Koch] 
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Ki Hajar Dewantara (1889-1959). 
 

 

De gewezen Soewardi, die eens met E.F.E. Douwes Dekker werd 
verbannen. Onder de naam Ki Hadjar (wat zoiets betekent als geleerde 
vader) Dewantoro staat hij thans aan het hoofd van de Taman Siswo-
scholen die een onderwijs beogen, niet op westerse maar op oud-javaanse 
grondslag. [Du Perron] 
De Indonesiërs die, als dr Tjipto Mangoenkoesoemo en de heer Soewardi 
Soerjaningrat, tot de partij van Douwes Dekker toetraden behoorden tot de 
verst zienden. Maar de Sarekat Islam van Raden Oemar Tjokroaminoto 
kreeg onmiddellijk na haar oprichting, medio 1913, in Midden-Java een 
groot aantal leden. [Koch] 

Dat ik vergelijkingen trek tussen een Gouvernementsschool en een Pergoeroean Kebangsaan-
school (‘het Nationaal Onderwijs’) is logisch, ook dat de donkere zijde op het Gouvernement 
valt. Honderd en tachtig Hollands-Inlandse lagere scholen voor een bevolking van 60 miljoen. 
Zegt u eerlijk, vindt u het zelf niet treurig. Ki Hadjar Dewantara heeft in tien jaar tijds evenveel 
scholen opgericht, en dat zonder enig kapitaal dan zijn enthousiasme en zijn ernstige wil het 
volk op te heffen. [Djojopoespito] 

 
Dr. Mohammad Hatta (1902-1980). 
 

 

Het bestuur van de Perhimpoenan Indonesia – foto uit + 1930. 2
de

 
van links Hatta. 
 

Hoewel de vereeniging aanvankelijk vooral een 
gezelligheidsvereniging was, kan de oprichting in 1908 als 
beginpunt gelden van Indonesische politieke organisatie in Europa. 
De organisatie was niet alleen van belang voor de ontwikkeling van 
antikoloniaal denken in Nederland maar ook voor de vorming van 
de nationalistische beweging in Nederlands-Indië zelf. 

De bewoners van Banda, die de hand van het binnenlands bestuur vreesden, meden de 
geïnterneerde Tjipto. Intellectueel contact had hij niet. Eerst zeven jaar later kwamen drs. 
Hatta, Sjahrir en mr. Iwa Koesoema Soemantri, die tevoren als bannelingen op Digoel 
gezeten hadden, en toen kreeg Tjipto de conversatie die hij zo lang gemist had. [Koch] 
11-7-42 – Soekarno is met een motorprauw uit Palembang in Batavia aangekomen. Zijn 
vriend Hatta had gezorgd, dat zijn komst bekend was geworden, zoodat duizenden 
menschen naar Pasar Ikan gingen om hem te verwelkomen, zooals ook duizenden de 
volksheld Soekarno naar 't station brachten, toen hij geïnterneerd werd. Soekarno is typisch 
volksleider, terwijl Hatta de denker van de twee is. [Jansen] 
Sinds 17 augustus 1945, toen Sukarno en Mohammed Hatta in een huis op Pegangsaän-Oost 
de Republik Indonesia uitriepen, was Djakarta strijdtoneel. [Haasse] 

 
Ga bij het verlaten van het museum rechtsaf en volg de Jl Abdul Rachman Saleh (Hospitaalweg). 
Steek de Jl Prapatan over en ook de Jl Kwitang. 
 

 

Zoo herinnert de Defensielijn van den Bosch aan een 
hersenschimmig plan van zekeren bewierookten Gouverneur-
Generaal, die thans, evenals nagenoeg elk ander Landvoogd te 
Batavia zoo volkomen vergeten is, dat slechts enkelen de 
beteekenis dier benaming begrijpen. Zijn plan was, om van 
Weltevreden een versterkt kampement te maken. Wij noemen dit 
plan eene hersenschim, omdat de reusachtige omvang dezer 
versterkte linie onmogelijk had kunnen worden bezet of verdedigd. 
De in dat traject op deze plaats aangelegde verdedigingsgracht 
werd gedempt in 1919-1920 en is nog te herkennen aan het midden 
plantsoen van deze weg. 
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Links: GKI: Gereja Kristen Indonesia Kwitang. (Gereformeerde Kerk Kwitang – 1925 verbouwd, 
Wiemans-Abel-Pichel). 
 

In het jaar 1873 zond de Christelijk Gereformeerde 
Zendingsvereeeniging in Nederland den zendeling E. Haan naar 
Indië, met de opdracht aldaar uit te zien naar een voor hem 
passend arbeidsveld. Haan vestigde zich voorloopig te Batavia en 
knoopte connecties aan met Europeanen en Indo-Europeanen en 
hield des Zondags voor dezen een kerkdienst. Zoodoende ontstond 
de Gereformeerde zendings-gemeentete Kwitang. 
Groot was ook het aantal huwelijken, dat in de Kwitangkerk werd 
bevestigd. Het paartje was dan met de handschoen getrouwd en de   
bruidegom wachtte zijn bruid af te Priok om van daar met haar naar de een of andere woonplaats 
(soms de rimboe) te gaan. Het huwelijk werd dan kerkelijk in Batavia bevestigd. Er moesten ook 
vaak tranen gedroogd worden, als de bruid daar, wildvreemd, zonder ouders of vrienden, in de kerk 
zat met een minimum aan publiek. 

 
Ga terug: steek weer over en ga linksaf Jl Prapatan (Parapattan). 
Rechts: 26 (Paul Krugerschool I). Plattegrond 4 
 

 

[…] maar wel werd op 1 juli 1903 een Christelijke Europese school 
in gebruik genomen in een verbouwd woonhuis tegenover de kerk 
aan Parapattan. De nieuwe school werd genoemd naar de door 
Wijers zo hoog vereerde [streng gereformeerde] Paul Kruger, die 
door de “Britse luipaard” zo gemeen was behandeld. Op de 
openingsdag hield de praeses van de kerkeraad (de school ging uit 
van de Kwitangkerk) een geestdriftige rede, waarin Paul Kruger 
vooral aan zijn trekken kwam. Ieder die een rijksdaalder wilde 
storten, mocht mee het telegram aan de oude balling tekenen. Aan  

het slot van zijn rede, die in haar geheel in een feestnummer van “De Getuige” werd opgenomen, 
verrichtte hij de officiële opening met de woorden, die ik weergeef zoals ik ze vond. IN DE NAAM 
VAN HEM DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMEN ZAL OP DE WOLKEN DES HEMELS HEM DIE 
DAAR RIJDT OP HET WITTE PEERD OVERWINNENDE EN OPDAT HIJ OVERWON VERKLAAR 
IK DE PAUL–KRUGER –SCHOOL TE BATAVIA GEOPEND. 

 
Links 
 

 

Donderdag, 16 maart [1944] 
 
De berichten over de ongeregeldheden in het gebied van Tasikmalaja 
zijn ook tot de hoofdstad doorgedrongen en hebben daar – volgens 
berichten van reizigers – onder de bevolking opzien gebaard. Enige 
nachten geleden plakten onbekende Indonesiërs de volgende leuze op 
de ruiten van de electrische klok tegenover Toko Delice op 
Parapattan: 'Nippon mesti mati, kita lapar!', (Nippon moet dood. Wij 
lijden honger!). Hoewel de opruiende affiches natuurlijk direkt door de 
Kenpeitai werden verwijderd, zijn zij toch door velen gelezen. 
[Bouwer] 
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Rechts: 40 – Militer Korps Marinir. (Commandant der Zeemacht en Hoofd van het Dept. der Marine, 
viceadmiraal C. Helfrich.)  Plattegrond 5 
 

 

Elke familie, welke daarvoor in de termen viel, werd 
aangeklampt om requisieten ter leen af te staan voor een in 
studie genomen tooneelstuk. Het heugt me nog als den dag 
van gisteren, hoe, om slechts een voorbeeld te noemen 
Mevrouw S.J. Dunlop-van Oosterzee mij toe stond, al wat ik 
noodig had voor de aankleeding van ‘De Muis’ uit haar 
schitterend ingerichte woning (thans het huis van den vice-
admiraal) op Parapatan weg te halen.  

Zij was juist uit Parijs teruggekeerd en had kostbare nouveautés in style fin de siècle mee-
gebracht, waarvan de Parijsenaar George de Feure de uitvinder was. Spottenderwijs werd 
deze stijl in meubelen, stoffen, bijoux en nijverheidsartikelen vermecellistijl genoemd. [Ido] 

 
Ga de brug over de Kali Ciliwung over. 
 

 

Wat is er reeds lang veranderd en wat is bezig te veranderen? 
Er zijn nieuwe, dure hotels aan het oude Molenvliet verrezen en 
bij de Berlagebrug op Kwitang wonen bedelaars als 
holbewoners. Er zijn onofficiële asylen in loods A van Pasar 
Senen, onder de bruggen van Tanah Abang en in de 
voorgalerij van de Harmonie. [Robinson] 
Een weg waarvan het jaartal vaststaat, is nog die van Tanahabang 
door Kamponglima over de Parapatanbrug naar Senèn, die in 1735 
samen met die brug en de beide pasar’s aan zijne uiteinden werd  

ontworpen door Justinus Vinck, wiens naam daaraan echter nooit verbonden is gebleven. De 
Parapatanbrug schijnt in 1818 de “brug van Panjerang” te heeten. 

 
Links: Standbeeld. 
 

 

Hoog oprijzende monumenten, die Russisch aandoen in hun 
verheerlijking van ideaal menselijk fysiek. Atletische vrijheidsstrijders, 
waarin men nauwelijks meer de tenger gebouwde Javaan herkent, 
stormen hemelwaarts of krijgen van een nederig dienende Sarina de 
welverdiende schaal rijst gereikt. [Fabricius] 
Hij kwam tot de conclusie, dat bij alle verschillen in sociale proporties 
de mentaliteit van de Javaanse tani en die van de Hollandse boer in 
wezen, ondanks nuances van onderscheid, overeenkomst vertoonden. 
[Koch] 
Een Westjavaanse landbouwer zou bijvoorbeeld heel goed gezet 
kunnen worden naast zijn vakgenoot in Brabant: gemakkelijk, 
goedlachs en kleurig. [Alberts] 

 
Steek de Jl Ridwan Rais over (Parapatan Gambir). 
Ga rechtdoor: Jl Kebon Sirih (Kebon Sirih). 
 

Van een oude buurt trokken wij naar een nieuwe, om tenslotte terecht te komen in een 
omgeving waar de ruimte en de bomen-schaduw van een vroegere tijd verenigd waren met 
modern comfort. Maar wat deden de huizen ertoe? De onregelmatige reeks kamers en 
galerijen op Kebon Sirih met dat enigszins verwilderde achtererf, beplant met djeroek- en 
pisangbomen, en het grasveld vóór, door een verzakt, witgepleisterd muurtje gescheiden 
van de schaduwrijke weg; of het nieuwe, [Haasse] 
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Rechts: (Het is moeilijk aan te geven waar het oude nr. 24 heeft gelegen). 
 

Vóór WO II was Hotel Hoving v/h Hoekstra gevestigd op nr. 24. 
De Overseas Broadcasting Service begon haar activiteiten in een kantoor op Kebon Sirih 24 
te Djakarta. Na verloop van tijd werden binnen deze dienst twee afdelingen zichtbaar, een 
monitor- of luisterdienst die berichten van buitenlandse tenders opving en redigeerde en een 
programma-afdeling waar uitzendingen werden voorbereid. De laatste afdeling werd nog in 
1942 geleidelijk overgeplaatst van Kebon Sirih 24 naar Tanah Abang West 24. In maart en 
april 1943 moest het Europese personeel ervan in een kamp bij het Tanah Abang-kantoor 
gaan wonen. [Jansen] 

 
Rechts: no. 40 (Flatgebouw van de Nederlandse Ambassade (1956). Voordien Algemeen Secretaris 
van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië.)     Plattegrond 6 
 

 

In 1952 was het me niet mogelijk het zware meubelstuk zelf 
mee te nemen naar Nederland. Ik liet het bij Non achter, 
ingepakt voor verzending per schip. Nooit ben ik erin geslaagd 
te achterhalen aan welk toeval of misverstand het te danken is 
geweest dat die kist na jaren van verbroken postverbindingen 
met Nederland (hij bleek ook een tijdlang als zoek geraakt 
beschouwd te zijn) tenslotte in 1963 terecht kwam bij de toen 
herstelde Nederlandse vertegenwoordiging in Jakarta. Vandaar 
is hij me toen toegestuurd. Heeft iemand hem ooit uitgepakt en 
geopend? De sleutel zat, in een zakje, vastgenaaid aan de 
omhulling van jute. [Haasse] 

 
Rechts: no. 46 (Eind jaren dertig was hier Uitgeversmaatschappij Noordhoff-Kolff gevestigd.) 
 

 

Een dag vol emoties. De huiszoeking in de mess op nr. 46 was 
vanmorgen in alle vroegte begonnen. Toen ik er langs fietste 
zaten alle bewoners in pijama's en badjassen voor de deur en 
meer dan 30 armen wuifden de hoogte in. […] De menschen 
mochten niet in de keuken en lieten in de tuin eten van Thay 
Thong komen. Er werd gezocht naar wapens. Zakmessen 
werden meegenomen, maar keukenmessen niet aangeraakt. 
Veel brieven werden meegenomen. Omdat iedereen vooruit 
gewaarschuwd was ten slotte niets compromitteerends, in  

hoofdzaak oude familiebrieven en foto's, die nu door Indonesische jongens 'onderzocht' 
zullen worden en natuurlijk nooit teruggegeven. Het duurde tot 5 uur 's middags voordat 
alles klaar was. [Jansen] 

 
Ga terug en bij 31A, Restaurant Senayan, rechtsaf: Jl Jaksa (Gang Djaksa) 
 

 

Toen ik de Jalan Jaksa betrad dankte ik de hemel hier niet te 
zijn terechtgekomen voor mijn eerste onderdak. Een smalle 
straat met aan weerszijden een diepe goot waarover blokken 
cement waren gelegd, hetgeen moest dienen als trottoir voor 
de voetganger. Maar tussen de blokken gaapten hiaten 
waardoor je drabbig stilstaand water zag met allerlei eng vuil 
erin, en in het cement zelf zaten ook grote en kleine gaten, het 
was erg voorzichtig lopen. [Ferguson] 

Als Amat ’s avonds op het trottoir wandelend plotseling in een openstaand riool dondert (elk 
ander woord is per sé misplaatst), kruipt hij kreunend weer op God’s eigen straat en prevelt 
enkele koranspreuken tot dank voor het genadig behoud van zijn botten. [Robinson] 
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Ga linksaf: Jl Wahid Hasyim (Oude Tamarindelaan) 
 

 

Vinck’s moeder Sara Heck hertrouwde met den Raad Extraordinair 
van Indië Hans Frederik Bergman. Alzoo werd Vinck in 1735 
Landdrost. Hetzelfde jaar kreeg hij van de Regeering vergunning 
om pasars aan te leggen op zijne landen Tanahabang en 
Weltevreden, en deze met elkaar te verbinden door een weg en 
eene brug over de kali, namelijk den tegenwoordigen weg 
Kampong Lima [Jl Wahid Hasyim], de Parapatanbrug en den weg 
van hier tot de Kramatbrug, waar hij den Grooten Zuiderweg 
bereikte (Goenoengsari-Pasar Senen.). 

 
Kruispunt Jl Wahid Hasyim, Jl Cokroaminoto en Jl Johar (Oude Tamarindelaan, Javaweg en 
Djoharlaan). 
 

Ik zag laatst om een uur of twee een loodzware handkar vol bamboes’s tot staan komen bij 
het knooppunt van Javaweg, Oude Tamarindelaan en Djoharlaan. In de schaduw van de 
sengons was geen plaats meer. Dus stonden ze in de smeulende zon. De twee kerels dropen 
van zweet en één ging op zoek naar een billijke hap eten en een koele dronk .Het geluk 
scheen op hen te hebben zitten wachten: een waroenghoudster had een halve bakoel rijst 
van de vorige avond over, basi al, maar voor de twee magere scharminkels van de 
bamboekar was dit een portie manna uit de hemel. De rijst werd op twee pisangblaren onder 
de kar uitgestort en maakte daar een torentje van een paar handbreedten hoog. De eters 
zetten zich tegenover elkaar aan dit torentje neer met een oud en gebutst Bug-a-boo-blik met 
drinkwater en begonnen dan te eten. Niet schrokkerig of onmatig, maar met bedaarde, 
zorgvuldige ‘soeaps’ in één ruk door tot de bladeren schoon waren. Ja juist, rijst met rijst en 
nul couverts. Met het laatste restje water werden de vingertoppen gewassen, de bladeren 
werden weggeworpen en voldaan en verzadigd strekten de heren zich in hun volle lengte 
onder de kar uit, schoven de kopiah over de ogen, en vielen in slaap. [Robinson] 

 
Ga rechtdoor: Jl Johar (Djoharlaan). 
Ga rechtsaf: Jl Kemiri (Kenarilaan). 
Links: 13  (Hier was vóór WO II het Secretariaat van het Java-Instituut gevestigd.) 
 

Op Java valt eene bijzondere opleving te boekstaven. Begonnen met het congres voor Taal-, Land- 
en Volkenkunde in 1910, voortgezet met het Cultuurcongres, beide in Solo gehouden, ontstond uit 
deze beweging het Java-instituut, dat zich ten doel stelt de inheemsche cultuur te doen herleven. 
[Maart 1921] Voortbrengselen van batikkunst en vlechtarbeid bijvoorbeeld werden herhaaldelijk in 
boeken besproken of op tentoonstellingen bijeengebracht, doch over Java’s houtsnijkunst schreef 
bijna niemand noch zag men er een goedgeordende verzameling van. Het onlangs opgerichte 
Java-Instituut nu heeft gemeend in dit gemis eenigszins te kunnen voorzien door aan het Java 
congres in Juni a.s. te Bandoeng te houden, een tentoonstelling van Soendaneesch, Javaansch, 
Madoereesch en Balisch draai- en houtsnijwerk te verbinden. 
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