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De stad vervult met de openbaarmaking van haar geschiedenis een eereplicht ten opzichte van haar verleden.
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I ^ I E T groote voldoening zie ik terug op de jaren aan het schrijven van
„Oud-Soerabaia" besteed.
Met voldoening, omdat door het bestudeeren van den ontwikkelingsgang — van een onaanzienlijke nederzetting tot Indië's eerste handelsstad —
mijn liefde voor onze oude veste is gegroeid! Moge de lezing van mijn boek
een sprankje sympathie doen ontvonken en de belangstelling van velen wekken voor deze bloeiende plaats!
Bij de samenstelling van „Oud-Soerabaia" is er naar gestreefd de historie
onzer stad van de oudste tijden tot ongeveer aan de instelling van den
Gemeenteraad (1906) vast te leggen. In verband met de beschikbare plaatsruimte moest de stof beknopt en overzichtelijk behandeld worden. Slechts
de hoofdlijnen werden getrokken en hier en daar een lichte arceering aangebracht om het tijdbeeld beter te doen uitkomen.
Dat dit boek niet zonder feilen is, daarvan ben ik overtuigd. Men
bedenke echter dat pioniersarbeid verricht en vaak groote moeilijkheden overwonnen moesten worden bij het verzamelen van het feiten- en illustratiemateriaal.
Voor gegronde op- en aanmerkingen, waarmee rekening zal gehouden
worden bij een eventueelen herdruk, houd ik mij aanbevolen.
Gaarne richt ik een woord van dank tot allen, die mij op de een of andere
wijze behulpzaam waren bij de totstandkoming van dit werk. In de eerste
plaats noem ik de Gemeente Soerabaia, die door haar financieele garantie
deze uitgave mogelijk maakte.
Voorts herdenk ik dankbaar den daadwerkelijken steun en welwillende
voorlichting van de volgende lichamen, verzamelingen en hun staven:
Het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage;
's Lands Archief te Batavia;
Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia;
Het Departement van Oorlog te Bandoeng;
Den Artillerie-Constructie-Winkel te Bandoeng en
Den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst te Bandoeng.
Bijzonder erkentelijk ben ik tenslotte de Heeren H. J. Osten en C. P . J.
van Koetsveld voor het critisch doorlezen van het manuscript; den Heer W .
Melis voor het vervaardigen van talrijke goed geslaagde foto's; den Heer
M. A. Verhulst voor de eindrevisie der drukproeven en de vele Soerabaianen
en oud-Soerabaianen, die elk op hun wijze een steentje bijdroegen tot het
bereiken van mijn doel.
Ben ik erin geslaagd den lezer een denkbeeld te geven van het leven en
streven van vroegere geslachten ter plaatse en van de groote verbeteringen,
welke in Soerabaia werden aangebracht, dank zij de energie-ontplooiing en
het doorzettingsvermogen van de „voortrekkers" hier op verschillend gebied,
dan acht ik mijn arbeid uit een ideëel oogpunt ruimschoots beloond.
De Samensteller.
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Het wapen van Soerabaia, voorstellende: op een blauw schild een zilveren haai en een dito
krokodil; het schild geflankeerd door twee rood-getongde en genagelde gouden leeuwen; daarboven een stedekroon en er onder de spreuk; ,,Soero-ing-bojo".
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De oudste naamsvermelding. — Verschillende naamsafleidingen. — De legende van den
haai en den krokodil. — De „Roode Brug". — Hageman's protest tegen de legendarische
naamsafleiding. — Verschillende spellingen van den naam Soerabaia. — Het ontstaan van het
stadswapen en de officieele vaststelling daarvan. — Breeman's uitleg der legende.

I ^ E oudste vermelding van den naam Soerabaia moet, volgens Prof. Dr. J. H. C. Kern, die
het lofdicht vertaalde, te vinden zijn in de Nagarakretagama.
In dit gedicht bezong Prapantja een reis, die
Hajam Woeroek (1350-1389), de vierde vorst uit
het geslacht van Modjopahit in 1359 door den
Oosthoek maakte.
De tocht ving aan bij het tegenwoordige Modjokerto en ging via Pasoeroean, over het
zadel van Klakah naar de Zuidkust. Vandaar werd
de reis voortgezet tusschen de hellingen van het
Jang-gebergte en den Goenoeng Argapoera aan de
eene en die van den Idjèn aan de andere zijde naar
het Noorderzeestrand, waar Hajam Woeroek met
een groot deel van zijn hofhouding een poos vertoefde.
W a a r de machtige vorst, wiens komst langs den
hoofdweg met gongslag en klaroengeschal werd
bekend gemaakt, zich vertoonde, hurkten zijn van
heinde en verre in groote drommen toegesnelde
onderdanen met diepen eerbied en in stil ontzag
voor hem neer.
De terugtocht had plaats in Westelijke richting
langs de kust. Op de benedenhelling van den Lamongan werd de Sjiwaïetische kluizenaarsplaats
Segara bezocht.
N a nog eenigen tijd te Singosari te hebben vertoefd, waar 's konings jachtdomein lag en onder
meer een groote drijfjacht werd gehouden, keerde
men naar Modjopahit terug.
In het gedicht over dezen tocht, dat Prapantja in 1365 op schrift stelde, is in zang 17 (5de strofe, laatsten regel) te lezen
yan ring Janggala

lot sabha nrpati ring Surabhaya manulus marinq
Buwun ", hetgeen, volgens Prof. Kern, letterlijk
vertaald, beteekent: ,,Wanneer de Vorst in Janggala is, houdt hij steeds hof te Surabhaya, van
waar hij de reis voortzet naar Buwun".
Janggala is de oude benaming van de landstreek,
gelegen binnen de grenzen van de tegenwoordige
regentschappen Sidoardjo en Soerabaia.
Laten wij nu eens nagaan, hoe men in den loop
der tijden den naam Soerabaia heeft trachten te
verklaren. Zoo gaf de heer C. V. omstreeks 1880
in het voormalige Bataviaasch Handelsblad, de volgende toelichting van die naamsafleiding:
,,Gedurende de oorlogen tegen Soerapati, den
gewezen Balineeschen slaaf ,,Si Oentoeng", die
zich heeft kunnen opwerpen tot onafhankelijk
vorst in het Oosten van Java, en zich tal van jaren
tegen de Oost-Indische Compagnie en de vorsten
van Mataram wist te handhaven, werd als maatregel tegen de stoutmoedige aanvallen van zijn
benden, die tot aan zee, en zoo mogelijk tot Madoera wilden doordringen, aan de vereeniging van
de Kali Mas en de Kali Pegirian, eene versterking gebouwd, van waaruit men dikwijls met goed
gevolg den vijand kon weren.
Het behaalde succes tegen zulke gevreesde
vijanden, bracht er toe de versterking ,,Soera-ingbaia" te noemen, dat „Dapper in Gevaar" beteekent, en afgeleid is van de Sanskritische woorden: ,,sjoera" (held) en ,,bhaja" (vrees, of
gevaar)".
J. Hageman verklaarde de naamsafleiding weer
anders, en wel als volgt:

,,westi" de beteekenis van ,,gevaar", of ,,moeite"
gemeen is".
De Java Government Gazette, de Regeeringskrant, die in de periode van het Engelsche tusschenbestuur verscheen, nam de spelling ,,Soerabaja" als de juiste aan en vertaalde ,,Soera" met
,,stoutmoedig" en „Boyo" met ,,moeilijkheid", ,,verlegenheid".
Naast al deze naamsafleidingen, die min of meer
op h i s t o r i s c h e feiten berusten, bestaat er
ook een afleiding, waaraan een l e g e n d e ten
grondslag ligt. Deze luidt als volgt:

Prof. Dr. J. H. C. Kern, de vertaler van het lofdicht
„Nagarakretagama", waarin Prapantja in 1365 een reis van
den vorst Hajam Woeroek van Modjopahit door den Oosthoek bezong en de oudste naamsvermelding van Soerabaia
voorkomt.

,,De plek van het tegenwoordige Soerabaia heette
in het Hindoetijdperk Ngampel Dhento, en werd
door den laatsten Hindoe-vorst geschonken aan
den Islam-apostel Raden Rachmat (Soesoehoenan Ngampel). Diens uitvaart werd door de voornaamste Mohammedaansche opperhoofden van
Java bijgewoond, en hier kwam het plan tot rijpheid, om Modjopahit te veroveren".
,,Nadat het groote Hindoe-rijk gevallen was
(1483) — zoo vervolgde Hageman zijn uiteenzetting — verzamelden de overwinnaars zich te
Ngampel Dhento, en aangezien op dien naam de
smet van Hindoeïsme kleefde, werd die veranderd
in ,,Soero-Boyo", of ,,Negoro Soeroboyo", d.i.
,,Het Verblijf der Vermoeide Overwinnaars".
De bekende Prof. Dr. P. J. Veth — het is wel
aardig om dit feit even te memoreeren, omdat
daaruit blijkt, op welke uiteenloopende wijzen men
de afleiding van den naam Soerabaia heeft trachten uit te leggen — wraakt de verklaring van een
Nederlandschen aardrijkskundige, die ,,Sura Bahia"
voor een naam van Portugeesche afkomst hield,
en dien verklaarde met ,.Veilige Haven". ,,Dan
zou het ,,Segura Bayia" moeten wezen", weerlegde
deze geleerde, en teekende hierbij aan:
,,De naam van dit gewest heeft in het Javaansch,
naar het verschil der taaisoort, onderscheidene
vormen, t.w. ,,Soerabaja", ,,Soerapringgi", ,,Soerabanggi" en ,,Soerawesti". ,,Soera", dat in al deze
namen terugkeert, schijnt het begrip van heldhaftigheid, of stoutmoedigheid uit te drukken, terwijl
aan de woorden „baja", ,,pringgi", ,,banggi" en

In oude tijden kregen een haai (soero) en een
krokodil (bojo) het om een haverklap met elkaar
te kwaad, wanneer zij, beide op buit uitgaande,
in eikaars nabijheid kwamen. Geen van beide deed
voor den ander onder in kracht, moed, vlugheid,
slimheid en vraatzucht.
Om aan die vele vechtpartijen een einde te maken, stelde de krokodil het volgende aan den haai
voor: ,,Haai, in de wereld is meer water dan land.
Jij kunt beter zwemmen dan ik. Zoowel in het
water als op het land vinden wij buit. Laten wij
overeenkomen, dat jouw rijk voortaan het water
is en het mijne het land, met alles, wat tot ieders
rijk behoort. Verder zullen wij vaststellen, dat de
grens van jouw rijk is, daar waar bij eb jouw rijk
eindigt".
Dit voorstel werd door den haai aangenomen
en zoolang ieder zich aan de overeenkomst hield,
heerschte er vrede.
Op een dag echter, toen de haai over de overeenkomst nadacnt, herinnerde hij zich, hoe alleen
sprake was van water en niet van zee; de rivieren
— zoo was zijn redeneering — bevatten eveneens water en zij lagen bij eb niet droog, zoodat
hij ook in de rivieren zwemmen kon.
Het gebeurde eens, dat de krokodil, die van één
van zijn strooptochten bovenstrooms terugkwam,
den haai in de rivier — het gebied van den krokodil, omdat het immers tot het land behoorde —
tegenkwam. Hij verweet den haai, dat hij zich
niet aan de afspraak had gehouden. De haai deelde zijn opvatting mee, maar de krokodil kon daar
geen genoegen mee nemen.
Hij wenschte zijn goed recht geëerbiedigd te
zien en verklaarde dat recht desnoods te zullen verdedigen, waarop de haai den krokodil aanviel, zoodat een verwoede strijd ontstond. Het water kleurde
zich rood van al het bloed. Later kreeg de brug,

T

Hoe koning Hajam Woeroek, die van 1350-1389 over Modjopahit regeerde, op 2ijn reizen door zijn uitgestrekt gebied ook Soerabaia bezocht
Het oorspronkelijke schilderij, waarvan de hierboven afgebeelde illustratie een reproductie IS, werd vervaardigd door den lithograaf en schilder J. J. van der Heijden, die in 1928
te Meester-Cornelis overleed.

welke op die plaats over de rivier werd gelegd, den
naam van ,,Roode Brug". In werkelijkheid kwam
bedoelde, volgens oud-vaderlandsch model gebouwde ophaalbrug aan haar naam, omdat zij met
menie was bestreken.
De krokodil kreeg bij dat legendarische gevecht
een knauw in zijn rechterzijde, daar waar de staart
begint, zoodat deze voortaan steeds naar links gebogen gehouden moest worden, maar hij bleef in
zijn ri]k en de haai werd naar de zee, de mondingen der rivieren en de kusten teruggedreven.
Ter herinnering aan dien strijd tusschen den
haai (gebieder van het water) en den krokodil
(gebieder van het land), werd aan de stad de
naam ,,Soera-baia" gegeven.
Bovengenoemde J. Hageman, die voor goed
een einde wilde maken aan het voortbestaan van
die dwaze legende, schreef: ,,Nog nimmer heeft
men op Java, voor zoover bekend, den naam van
,,soera" afgeleid van een visch, bijvoorbeeld die
van Soerakarta, Kartasoera, Soera in de Preanger, Soerajen in Soerakarta, de namen van per-

sonen: Soerapati, Soeramengolo, Soeradilogo, Soeradinigrat, enz. en den naam van den Javaanschen
godenhemel: ,,Soeroloyo".
,,Het vertelseltje van een gevecht tusschen een
visch en een krokodil is zóó nietig, dat het denkbeeld, om hieruit den naam van Soerabaja af te leiden en een wapen of embleem voor eene stad van
60 a 70.000 inwoners te smeden, géén aandacht
waard zou zijn, ware het niet al te onwelvoegehjk
te achten, dat men, terwijl de ware oorsprong ervan niet zal verholen blijven, intusschen een visch
en een krokodil als symbool en emblema voor
Schutterij en Burgerij zou moeten aanschouwen".
Die ,,onwelvoegeli]kheid" zou intusschen nog al
eens voorkomen, want visch en krokodil stonden
reeds in 1849 op een vignet, dat op de titelpagina
van het toenmalige Soerabajasch Weekblad was
afgedrukt. En in De Navorscher van 1855 komt
deze aanteekening voor:
,,Op een zeer zeldzame penning, welke geslagen werd naar aanleiding van en ter herinnering

van het Kasteel Batavia, waarin de volgende
schrijfwijzen werden aangetroffen: ,,Surabaja",
,,Surrabayoe", ,,Serrebay", ,,Surabahia", ,,Soribaja", ,,Soerobojo", enz.
In dit boek zal de meer moderne spelling ,,Soerabaia" worden gebezigd.
W a t de legende, in verband met de naamsafleiding betreft, men moge daarover denken, wat men
wil, doch een feit is het, dat zij tenslotte den grondslag vormde voor de officieele vaststelling van het
gemeentelijke wapen.
De meergenoemde Hageman stelde in het midden van de vorige eeuw voor, om het wapen der
stad te doen bestaan uit een krijgsman in gevaar
verkeerend, aldus verzinnebeeldend den naam
,,Soero-boyo", ,,Dapper in Gevaar".

Prof. Dr. P. J. Vcth, die door zijn boek „Java geographisch, ethnologisch, historisch" terecht een grooten naam
als kenner van ons tropisch land verwierf, waar hij nooit
geweest was, verklaarde de afleiding van den naam Soerabaia
alsvolgt; „soera" ^ heldhaftig, of stoutmoedig en „baja" =
gevaar, of moeite, dus „Soerabaia" beteekent „moedig in het
gevaar".

aan de viering van het tienjarig bestaan van het mtizijkgenootschap St. Caeciha (1848-'58) te Soerabaja komt een wapen voor: langwerpig schild van
blauw, waarin een naar den rechterkant zwemmende visch (?) met spitsen bek, en een naar de
linkerzijde kruipend dier met wijden, geopenden
bek (krokodil). Daarboven een krans als boven
het wapen van Batavia, doch daar tusschen de
tinnen een trap (?) van een Oostersch gebouw.
Is dit het wapen van Soerabaja? En is de omschrijving juist?" vroeg het blad.

Verder zouden, volgens hem, op het wapen dienen voor te komen: een stedelijke kroon, het beeld
van Ceres, den God van den Landbouw en de
Beschaving, dat van Mercurius, den God van den
Handel en bovendien de zinspreuk: ,,Houdt niet op
voorwaarts te streven".
In 1918 opperde de heer L. C. R. Breeman het
denkbeeld, om het wapen van Soerabaia officieel
vast te stellen.
Over de bekende legende schreef genoemde heer
onder meer: ,,Zij komt, wat den inhoud betreft,
overeen èn met hetgeen ik reeds als kleine jongen
meermalen door verschillende oude Inlanders heb
hooren vertellen, èn met hetgeen ik later op diverse
tijdstippen in dag- en weekbladen en tijdschriften
heb gelezen".

Het denkbeeld, om een visch en een krokodil
in het stedelijk wapen te voeren, kon aan de Hollandsche bevolking van Soerabaia uit het midden
der vorige eeuw alleszins gemeenzaam wezen. Het
kon een herinnering aan het vaderland zijn, want
daar waren zulke wapendieren als uithangteekens
zeker niet zeldzaam.
De naam Soerabaia is in den loop der jaren op
verschillende manieren gespeld geworden. De Regeeringscommissaris W . H. van IJsseldijk, die in
1799 een lijvig rapport bij de Indische Regeering
indiende over de gesteldheid van Java's Oosthoek, schreef op zijn Engelsch ,,Sourabaya ".
Hij moet echter geweten hebben, dat ook andere
spellingen voorkwamen, vooral in het Daghregister

De „Roode Brug", vroeger een ophaalbrug, welke haar
naam ontleende aan het feit, dat zij met menie was bestreken.
Volgens een legende moet op die plaats in de Kali Mas het
hevige gevecht hebben plaats gehad tusschen een haai (soero) en een krokodil (bojo). Ter herinnering aan dien strijd,
waardoor het water van de Kali Mas rood werd gekleurd, zou
men de brug welke er later verrees, „Roode Brug" hebben
genoemd, terwijl de stad naar de beide vechtersbazen ,,Soero-bojo", Soerabaia zou zijn gedoopt.

i.

ro". De beteekenis is: dapper, strijdvaardig, of
moedig".
,,Met ,,bojo" heeft men een dergelijk geval. Het
beteekent: strijd, strijder, held, dappere. Volgens
de beteekenissen hierboven weergegeven, beduidt:
,,Soero-Westi", Dappere Ratoe; ,,Soero-Pringgo",
Dappere Held, ,,Soero-ing-bojo", Dappere Strijder".

Het wapen van Soerabaia, zcoals dit in zijn oudstbekenden vorm o.a. voorkwam op een oude penning, geslagen
ter herinnering aan de viering van het 10-jarig bestaan van
het voormalige muziekgenootschap St. Caecilia (1848-58) en
in den kop van de „Soerabayasche Courant" van 1858.

Zijns inziens moet de weergegeven legende een
diepere beteekenis hebben, dan het memoreeren
van dien eenen, hevigen strijd tusschen de beide
roofdieren.
„Zij kan namehjk slaan — zoo veronderstelde
hij — op den voortdurenden strijd tusschen het
water en het land, wordende de dieren als de gebieders op den voorgrond gesteld, in welken strijd
te Soerabaia het land inderdaad het water terugdrijft (aanslibbingen aan de mondingen onzer rivieren). De vloed is dan het overschrijden van
zijn gebied door den haai, terwijl de eb weergeeft de terugkomst van den krokodil van zijn
strooptocht bovenstrooms; de eb drijft dan het
water terug".
Over het door genoemden journalist ontworpen
wapen voor Soerabaia merkte hij nog op: ,,Dat die
redacteur het wapen gefantaseerd heeft, lijkt mij
onwaarschijnlijk; het wapen bestaat zeker meer dan
35 jaar (dus van 1883). Bovendien — zoo ging
de heer Breeman voort — om het even, hoe het
ontstaan is, het is door verloop van tijd als h e t
wapen van Soerabaia in die voorstelling bekend en
het prijkt o.a. ook op onze bankbiljetten van
ƒ 100.— waarde". ')
Het verband tusschen de naamsafleiding en de
legende trachtte de heer Breem.an op de volgende
wijze te verklaren: ,,Merkwaardig is, dat het woord
,,soero" in zoovele samenstellingen voorkomt.
,,Soero" moet met haai niets te maken hebben in die
samenstellingen, al noemt men een haai ook ,,soe1)

O p de nieuwe bankbiljetten niet meer.

,,Daar de ,,soero", een dapper dier, op onze reede veel voorkwam en de bevolking hem dus kent,
terwijl hetzelfde gezegd kan worden van den
,,bojo", lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat men voor
de legende een, wellicht inderdaad tusschen die
beide dieren gevoerd gevecht heeft gekozen voor
den symbolischen, eeuwigdurenden strijd tusschen land en water, omdat de voorstelling belangwekkender, dus niet zoo spoedig vergeten zou
worden. De ,,soero" en de ,,bojo" bleken èn wat
hun hoedanigheden èn wat hun namen betreft, geknipt voor de legende".
Aan genoemden heer Breeman komt de eer toe
den stoot te hebben gegeven aan de officieele
vaststelling van het wapen van Soerabaia. In 1918
(zie: gemeenteblad No. 50 van dat jaar, blz.
221-238) kwam hij met een uitgewerkt voorstel
voor den dag. De daarin vastgelegde heraldische
gegevens werden later door het bestuur van het
Genealogisch-Heraldisch Genootschap ,,De Ncderlandsche Leeuw" geverifieerd en hier en daar
wat gewijzigd.
Bij de vaststelling van het gemeentelijk wapen in
1920 (zie: gemeenteblad No. 167, blz. 762-774)
werd in hoofdzaak het voorstel van den heer Breeman gevolgd.
Het wapen werd op de volgende wijze heraldisch omschreven: ,,Van azuur (blauw) met een
haai van zilver, de kop omlaag en de staart naar
rechts opgebogen, waaronder een omgewende krokodil van hetzelfde, de kop naar rechts omhoog en
de staart naar boven gekruld; stedekroon van goud;
schildhouders: twee rood-getongde en genagelde
gouden leeuwen; spreuk: Soero-ing-bojo".-)
2) O p het Bureau van den Dienst van Publieke Werken
is dezer dagen — begin December 1930 — het nieuwe wapen van Soerabaia, ontworpen volgens de aanwijzingen van
den Hoogen Raad van Adel, gereed gekomen. De aangebrachte veranderingen bestaan hierin, dat de vroegere stedenkroon, welke ons wapen sierde, vervangen is door een
bladerkroon, bestaande uit drie bladeren en twee parelen.
Onder het wapen windt zich een azuren lint, waarop de
woorden Soero-Ing-Bojo in gulden letters zijn aangebracht.
De teekening zal, ter nadere goedkeuring, worden voorgelegd aan den gemeenteraad en aan den Hoogen Raad van
Adel in Nederland, waarna Soerabaia een definitief stadswapen zal hebben.
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SOERABAIA IN DE 17E EEUW.
De Portugeezen bezoeken in het begin der 16e eeuw het eerst het Oostelijk deel van Java. — De Hollanders volgen aan het einde der eeuw. — D e oudste beschrijving van Soerabaia.
— D e verdeel- en heerschpolitiek van de Compagnie ten opzichte van den vorst van Mataram en dien van Soerabaia. — De strijd tegen Troenodjojo. — Het graf van Poolman.

V A N de Huropeesche volken waren het de
Portugeezen, die het eerst het Oostehjk deel van
Java bezochten. In 1511 zond namelijk Alfonso
de Albuquerque, een der meest vermaarde Portugeesche onderkoningen van Indië, eenige scheper»
onder bevel van Antonio d'Abreu naar het Oosten
van den Archipel.
O p Java werd Gresik (Grisee) aangedaan,
dat toen een druk bezochte handelsplaats was.
Hier liet D'Abreu een steenen zuil oprichten,

waarin het wapen van koning Emanuel van Portugal werd gehouwen. Dergelijke zuilen verrezen
later ook op de eilanden Banda en Ambon, waarheen de vlootvoogd koers liet zetten.
Tien jaar later verschenen opnieuw voor Grisee
eenige Portugeesche schepen met Antonio de Brito
als bevelhebber. Ook hij was van Malakka op weg
naar de Molukken, maar ,,omdat het saisoen, wegens het sterk doorwaayen van den oostenwind,
verloopen was en hem dus het verder reizen niet
toeliet", moest hij maanden lang te Grisee blijven liggen en het werd 1522, voor hij zijn reis
kon voortzetten.
Eerst later kwamen de Engelschen en daarna
de Hollanders in het Oostelijk deel van Java.
Onze landgencoten, die in 1596 onder bevel van Cornells Houtman niet al te vriendelijk in
Bantam en wat beter te Jacatra waren ontvangen,
voeren na de geleden ellende en den ondervonden
tegenspoed, Java's Noordkust langs tot Sidajoe.
De ,,Coninck " van die plaats liet zich tot
een bezoek op het admiraalschip uitnoodigen. Toen
hij echter den volgenden dag met een talrijke vloot
van Inlandsche prauwen kwam opdagen, stuurde
hij niet op de Mauritius, het admiraalschip, maar
op de Amsterdam aan. Honderden Javanen klommen aan boord en vielen, met moordtuig in de
hand, de verraste blanken aan.

Model van een schip, waarmede de Portugeezen in het
begin der 16e eeuw het eerst het Oostelijk deel van Java
bezochten.

De Hollanders waren echter spoedig van hun
schrik bekomen. De aanvallers werden met zware
verliezen teruggeslagen, doch hun verraad had aan
de reeds sterk gedunde bemanning 12 dooden gekost, onder wie de schipper van de Amsterdam.

del; verboden handel voor eigen rekening) verboden was.
Brouwer geraakte hierdoor op een gespannen voet men den inheemschen vorst, die m het
herdoopte Toem-Ampel regeerde. De verhouding
werd eerst beter, nadat Brouwer den vorst, in opdracht van den eersten Gouverneur-Generaal, Pieter Both, een ijzeren goteling (kanon) had aangeboden. Het geschenk werd gaarne aanvaard en
als contra-beleefdheid beloofde de vorst den Hollandschen commandeur eenige handelsfaciliteiten te
zullen geven, doch dit waren slechts ,,beloftenissen van Mooren", zooals de menschkundige Brouwer het uitdrukte.
Vijf jaar later, m 1617, stichtte Jan Pieterszoon Coen een ,,loge" te Soerabaia, van waaruit
met de kooplieden uit de omliggende plaatsen handel werd gedreven.
Reeds in dien tijd schijnt onze stad van groote
beteekenis te zijn geweest, want in een oud verhaal
over eenige oorlogen m Indié, waarin een beschrijving voorkomt — de oudste, die ik ken —

Alfonso de Albuquerque, die in 1511 eenige schepen naar
het Oosten van den Archipel zond, op welke reis Grisee
werd aangedaan.

,,Wat echter het meest te deeren was", zoo leest
men in het journaal van Franck van der Does,
,,is gheweest de dood van eenen jonghe van 10 oft
11 jaren, cosijn van den schipper, die deze wreede
menschen wel 13 steken na zijn doot ghegeven
hebben, welck ons tot alsulck leet heeft verweckt,
dat wij de ghevanghenen ook deden doodsteken".
De eerste ontvangst van de Hollanders in
dit deel van Java was dus minder vriendelijk geweest en ook de tweede viel niet mee, want toen
Jacob van Heemskerck in 1598 als vice-admiraal
van een nieuwe vloot hier aankwam en de handelsplaatsen Jourtan, Toeban en Grisee bezocht,
werden weliswaar met de Inlandsche vorsten vriendelijke woorden gewisseld, maar lading was er niet
te vinden en zoo moest hij onverrichterzake zijn
reis voortzetten.
In 1612 bezocht Hendrik Brouwer deze kust. Hij
trof hier vele Portugeesche kooplieden aan, die
specerijen kochten van de bevolking. Deze had het
sterkriekend gewas, heimelijk van Banda aangevoerd, ondanks de bestaande contracten met de
Oost-Indische Compagnie, waarin aan de Bandaneezen dien morshandel (morshandel = sluikhan-

Cornells Houtman, de eerste Hollander, die m 1596 het
Oostelijk deel van Java bezocht.

je als een vijand, dien hij spoedig hoopte te overwinnen, als de Westersche ka[ir zich maar niet met
de zaak bemoeide.

De „Mauritius' , het admiraalschip van Houtman, tot een
bezoek aan het welk de „Coninck " van Sidajoe, die verraad
pleegde, werd uitgenoodigd.

van het Soerabaia uit het begin der zeventiende
eeuw, treft men de mededeehng aan, dat meer dan
30.000 gewapende mannen waren opgetrokken tegen den ,,Mattaram, Keyser van Java", die de
stad wilde belegeren ,,ende noch kende men qualick
sien, dat een mensch in de stadt gebrack, anders dan dat men meer vrouwen als mans sach".
W a t het aspect van het oude Soerabaia betrof, daarvan gaf de opgetogen beoordeelaar dit
beeld:
,,Dese stadt was ouer 5 mylen int ronde,
de helft met een muer ende de rest met een
wall, rontsomme met een schoone gracht voorsien. Onder aen de voet van de wall ende
muyr eenen bequamen barm, voordat alle halff
canon eenen recht vierkanten poinct, daer op
de sommige 10,12 en meer stucken geschut
kosten leggen, heel defensabel. De murage
was op sommige plaatsen meer als twee piecklenckten hooch, ende meer als twee treden
dick onder by de aerde wall flackerensgewijs gemaeckt, in vougen of 't trappen waeren. Een groote rivier loopt langhs de stadt,
meer als een myl, alwaer men omtrent een
groote steenworp een waterpoortgen heeft.
Voorder alle quartier uyrs een lantpoort, in
vougen als onse poorten, daer behoorlicke
wacht in wort gehouden van 15 off twintich
man; oock soo hebben sy by dese poorten
haer tolmeesters, nemende van alles 10 par
cente".
In 1619 zonden de bewindvoerders te Batavia
den opperkoopman Wouter Houten met een brief
en twee kanonnen naar den vorst van Soerabaia.
Daarmede werd de machtige Panembahan van
Mataram, zooals diens titel toen nog luidde, zwaar
beleedigd, want deze beschouwde het strandkonink-

|. P. Coen bood den kleinen vorst, als strijdmiddel tegen den grooten tegenstander, een paar Hollandsche schepen aan en ofschoon eerstbedoelde
voor die hulp bedankte, vond Coen toch, dat ,,de
presentatie aengenaem was geweest", want aan
de Compagnie waren eenige handelsvoordeelen
verleend en daarom was het toch maar te doen
geweest.
O p den duur werd het voor de Compagnie echter
voordeehger de wassende macht van Mataram aan
haar zijde te hebben, dan bevriend te blijven met
den vorst van een kuststaatje als Soerabaia, dat
nog niet de staatkundige beteekenis had van Bantam. Mataram beheerschte namelijk de rijsthavens
en rijstgebrek was vaak van grooten invloed op
de handelingen der Compagnie.
Eerst liet de Panembahan van Mataram aan de
bewindvoerders verzoeken om Soerabaia hun hulp
te onthouden en daarna, onder de roos, om hem
nu eens van dienst te zijn tegen Soerabaia; de Compagnie bezat immers genoeg schepen om een kustplaats te blokkeeren.

Jacob van Heemskerck, die m 1598 als vice-admiraal van
een nieuwe Hollandsche vloot verscheidene handelsplaatsen
in den Oosthoek bezocht.

De opperkoopman Vos, wien de vorst van Mataram dit verzoek deed, oordeelde, dat Zijne Hoogheid maar eens rechtstreeks een gezant naar Batavia moest zenden, doch zooiets vond de ,,presumptieuse grootsheyd" van den Panembahan beneden haar waardigheid. Eerder vorderde hij een
gezantschap van de Compagnie in zijn hoofdplaats,
want al had zijn leger bij het beleg voor de loge te
Jacatra een nederlaag geleden, hij bleef er niet
minder de eerste vorst van het land om. En wanneer de Compagnie nu meende bij monde van een
opperkoopman met zulk een vernederende voorwaarde voor den dag te kunnen komen, dan zou
hij het alleen wel klaar spelen. Daar zag hij best
kans toe, ook al in verband met het feit, dat de
vorsten van Madoera reeds in 1623 voor zijn legers waren gezwicht.
De oorlog tusschen het machtige Mataram
en het kleine, maar dappere Soerabaia brak uit.
Met afwisselend geluk werd gestreden. In Januari
1625 schreef Coen's opvolger, Pieter de Carpentier, aan de bewindhebbers der Compagnie: ,,Surabaya heeft het uytgehouden", doch in October
van hetzelfde jaar moest hun worden meegedeeld:

Pieter Both, de eerste Gouverneur-Generaal (1610-1614),
die door Hendrik Brouwer een kanon het aanbieden aan
den vorst van Toem-Ampel, om hem ten opzichte van de
Compagnie goedgunstig te stemmen.

,,Dese soomer heeft sich Surabaya in handen van den Mataram opgegeven, sonder
slach of stoot, alleen door verloop van volck
en hongersnoodt, soo dat oock nae wij verstaen, van 50 a 60 duysend sielen, welcke
in Surabaya plachten te wesen, niet booven
de duysend overgebleven waren. Die van Giry
off de Bouckit, sijnde wel soo sterck van volck
als Surabaya was, lijden mede grooten hongersnoodt, vermits de landbouw door den
oorlogh vermindert, en den toevoer te water
beleth wordt, soo dat 't volck met duysenden
van selffs verloopen ende den Paus van Giry
sich eerlangh sonder volck sal vinden, waerna
den Mataram alleen tracht".
Dit is wel een treffend staaltje van de krijgstactiek, welke door de Inlandsche vorsten uit dien tijd
werd gevolgd. Eerst bracht men hongersnood in
het land, tengevolge waarvan de bewoners als ratten stierven of vluchtten en dan werd de strijd
beëindigd [aute de combattants. De ,,presumptieuse grootsheyd " werd er echter niet minder om,
want uit den Panembahan groeide eerlang een Soesoehoenan, een ,,Aanbiddelijke".
Hoe machtig de ,,Choechoenan", gelijk De Carpentier schreef, ook mocht zijn, tegen de Makassaarsche zeeroovers kon hij met op. Deze schuimden de zeeën af en zochten naar een vast punt
op den wal van Java of Madoera. Dat punt vonden zij in Domong, waar zij zich vestigden.
Met zeventig vaartuigen, bemand met gewapende lieden, zwierven zij over de Java-Zee en door
Straat Madoera en bestookten de strandnegorijen.
Pasoeroean, Padjarakan, Gorongan, Gombong,
Djaoertan (Jourtan) en Grisee werden geplunderd
en verwoest; eindelijk ook Soerabaia.

Jan Pieterszoon Coen, die in 1617 te Soerabaia een ,,loge '
stichtte

Gouverneur-Generaal Mr. Joan Maetsuycker
schreef hierover in 1676 naar Nederland:
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lAVA
M A I OR
De oudste kaart van het eiland Java, waarop de naam „Surabaia" (Soerabaia) voorkomt.
Zij dateert uit het begin der 17e eeuw en werd overgenomen uit „Begin ende Voortgangh
van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyecrde Oost-Indische Compagnie".

,,Soo is ons van den resident tot Japara —
het hoofdkwartier van de Compagnie voor
Midden- en Oost-Java — Jacob Couper, een
nader brief geworden, dat de uytgeweken Macassaren, met haer roven en stropen voortvarende en hoe langer hoe stouter wordende,
nu oock de groote coopstadt Surbaya hadden
ingenomen en in de assche geleyt, nevens verscheyde mindere plaetsen, 't welck oock tot
Japara soo groten verslagenheydt had gegeven, dat de grooten en andere bemiddelde ingesetenen haer goederen al gepackt hadden".
De strandbevolking vluchtte landwaarts in en
het gerucht der rooftochten drong door tot de hofplaats van Mataram, maar de Inlandsche keizer
trok zich van het Makassaarsche gevaar weinig
aan. Hij moet volgens Couper gezegd hebben: ,,De
Hollanders hebben met het innemen van Macasser
oorsaeck gegeven tot die stroperijen en dat most
hij nu ontgelden; alsof hij wilde seggen, dat wij
hem daervan weder schuldig waren te bevrijden".
Het was in dezen tijd, dat voor het eerst
de later zoo gevreesde naam van Troenodjojo, een
leenman van Mataram, die tegen den Soesoehoenan
in verzet was gekomen, werd gehoord. Troenodjojo, een eerzuchtige en moedige Madoereesche

prins, wist een grooten aanhang te krijgen. De
krachtigste hulp ontving hij van de Makassaarsche
zeeroovers onder bevel van Montemarano. Door
zijn toedoen wist Troenodjojo zich eerst van Madoera en later van Soerabaia meester te maken.
De ,,groote coopstadt", die de ontvolking door
den voormaligen Panembahan van Mataram te boven was gekomen, was ook uit de asch van den
Makassaarschen brand herrezen. Zij was transitohaven en stapelplaats van een gezegend achterland, de delta van Soerabaia, één der vruchtbaarste, wellicht ook één der meest bevolkte gedeelten
van Java. Haar gunstige ligging bracht er het
zeevarende volk van Oost en West bijeen. De
,,Kali M a s " werd voor haar metterdaad een
Goudrivier en voerde uit het binnenland schatten
aan. De scheepvaart en de handel maakten de
stad groot.
T e Batavia begreep men, dat het voor het
prestige van de Compagnie wenschelijk was, om
Troenodjojo's macht te knotten. In 1677 werd dan
ook Cornells Speelman met een aanzienlijke krijgsmacht Oostwaarts gezonden.
Weldra was Soerabaia opnieuw het tooneel van
krijgsverrichtingen.

Schetskaart van Soerabaia en omstreken uit het Rijksarchief te Den Haag.
O p deze kaart, welke in de 17e eeuw werd vervaardigd en waarvan het manuscript voorkomt in de atlas
Amsterdam van O. I. Compagnie, is de situatie aangegeven van de strijdende legermachten van Cornells Speelman
en Troenodjojo ten tijde van het beleg van eerstgenoemde
in 1677 voor Soerabaia.
De kaart, die op een schaal van een halve Duitsche mijl
werd geschetst, is niet geheel zuiver geteekend, hetgeen echter, de toenmalige primitieve landmeters-instrumenten in aanmerking genomen, niet behoeft te verwonderen.
De oorspronkelijke legenda, welke bij deze kaart behoort,
luidt als volgt:
1. De Afpaggering in de R. Sourabaja.
2. ditto in de R. Ampel.
3. ditto van de Ren Palasse en Booko.
4. ditto van de R. Caliwato in de spruit Calisosok.
5. ditto in de Calianak.
6. ditto van de R. Cregis.
7. Een out Herbou van de tijden van den ouden Pangeran
voor den tijdt eer het onder de gehoorsaamheit van den
Zousouhounam is gekomen.
8. De oude Passebaan, die, van de oude Tronejajas bemuurt, regte voort onder de voet lagh.
9. Vijf Batterijen van Tronejaja.
10. Onse werken tegen Tronejajas aan.
11. Tronejajaas werken tegen onse aan.
12. De Hollantse gemaakte batterijen.
13. De hoogte, daar hem Tronejaja vastgemaakt hadde.

14. Twee batterijen van hem in de R. Sourabaja.
15. Een batterij van Tronejaja in de hooghte.
16. Daar den Admiraal Cornells Speelman eerst voet aan
Lant geset heeft.
17. De Nieuwe Pareerbaan van Tronejaja.
18. Begin van de R. Calianak uit de Sourabaja.
19. De Avontpasser op Sourabaja.
20. De Gracht rontom Sourabay, welke in de Oostermousson droogh en in de Wt-mousson vol water is.
21. De woning van Cornelis Speelman.
22. De plaats, alwaar Speelman met sijn Leeger weder na
boort is vertrocken.
23. Een Dam in de R. Palasse, die het water leit door de
aldaar bijleggende straal in de Rijsvelden achter Ampel
en Ponty om.
24. Aldaar heeft Speelman voor de eerste maal met sijn leeger vernacht, dicht onder Ampel.
25. Een dijk of weg van Ampel na Sourabaja.
26. Een Spruit in de R. Palasse en loopt doot bij Ponti.
27. Een Eilant, dat in de R. Sourabaja boven de kleine Passer dicht bewoont wordt.
Altemaal moerassig en met Creupelbosch dicht bewassen, loopende ook met het hoogste waater onder.
N. B. De dieptens sijn genomen met het laagste
water, die met Roode cyfergetallen uytgedrukt staan,
beteekenen voeten, met swarte, vademen. (Dit verschil
komt natuurlijk op bovenstaande kaart, welke slechts in
één kleur — zwart — is afgedrukt, niet tot zijn recht).
28. Daar ter plaatse valt en wast het water met springtijd 5 a 5J^ voet; met doodt tijd 3 a 33^ voet.
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Speelman ontscheepte zijn troepen ongeveer bij
het tegenwoordige Semampir en bezette den histonschen kampong Ngampel, waar hij stelling nam
bij een ouden tempel, ,,vol hondert schuylhoecken".

'%

Troenodjojo van zijn kant maakte het hem lastig
door de rivier bovenstrooms af te dammen, waardoor de troepen der Compagnie slechts brak en
vervuild water konden krijgen.
Deze krijgstactiek ontstak de woede van
den dichterlijk aangelegden kroniekschrijver Jan de
Marre , Daar brand hij op uw erf" (dat eigenlijk een andermans erf was), zoo zong hij van den
, snooden keizer'
,,.. .

daar kluistert hij de stroomen.

Weerstaat den waterloop door ingeheide boomen.
Werpt dijk en dammen op, ja strooit vergif m
't nat,
't Geen door het heilloos bloed der muiteren
bespat.
En walgend van den last der ingezwolgen
lijken.
Beangstigd naar zijn bron terugge schijnt te
wijken .

G G Pieter de Carpentier (1623-1627), die m October
1625 aan de Hoogmogende Heeren van de Compagnie moest
meedeelen, dat Soerabaia in handen was gevallen van den
vorst van Mataram

Speelman's krijgsoperaties werden door deze Inlandsche waterstaatspraktijken wel belemmerd,
maar niet verijdeld Troenodjojo had zijn versterkingen m de nabijheid der stad en hield die bezet
met een leger van ongeveer 10 000 man en 70
a 80 kanonnen, doch gelijk de geschiedenis het sedert dien nog zoo vaak zou bewijzen, was de Oostersche krijgskunst niet opgewassen tegen de W e s tersche.
Na een heftigen strijd werden de bentengs
van Troenodjojo genomen en zijn troepen door die
van Speelman op de vlucht gedreven Het was, volgens laatstgenoemde, een overwinning, ,,zoo noodig als brood in den mond, omdat 's Compagnie's
troepen van zware koortsen, persing en buikloop
schier ondragelijk veel te lijden hadden '.

G G Mr Joan Maetsuycker (1653-78), onder wiens be
wind tusschen Troenodjojo en den vorst van Mataram een
strijd ontbrandde, van welken Soerabaia zeer te lijden had

BIJ den buit waren vier vlaggen Op één van die
vlaggen was een afgrijselijke figuur afgebeeld,
waarvan Troenodjojo het Inlandsche volk zooveel
fabelen had verteld als men nauwelijks kon bedenken Een andere vlag was met klatergoud versierd.

Speelman nam de stad in, zoodra de vijandelijke stelling, de sleutel van Soerabaia, veroverd
was. Hij liet haar met een palisadeering omgeven
en versterken.
Voor de bewindhebbers van de Compagnie te
Batavia was deze overwinning een aanleiding om
weer eens een dankdag uit te schrijven, waarop
,.openbare vertooning van vreugde met veel eereschoten gedaan wierd".
De door Troenodjojo op de passeerbaan van
Soerabaia opgerichte versterking het Speelman
slechten. Onderwijl legden de Inlandsche hoofden
uit den omtrek aan hem, als gevolmachtigde van
den keizer van Mataram, den eed van trouw af.
Daarna trok het leger van de Compagnie naar
het binnenland om den staat van zaken in Mataram, welke hoofdplaats te zamen met een aanzienlijken buit in handen was gevallen van den stoutmoedigen Madoerees, te herstellen en de kwestie
der troonsopvolging te regelen. Amangkoerat I was
namelijk tijdens zijn vlucht uit de door zijn aartsvijand veroverde hofstad overleden en bij Tegalwangi begraven.
Soerabaia was inmiddels van troepen ontbloot
en de gevolgen konden dan ook niet uitblijven. Het

Jan de Marre, de Hollandsche dichter, die in gloedvolle
verzen het beleg van Soerabaia bezong.

verkrijgen van gemeenschap rnet de zee was Troenodjojo wat waard. Soerabaia moest voor het nieuwe, door hem gestichte rijk Kediri worden, wat Se
marang voor Mataram was.
Zijn ongeregelde troepen vertoonden zich weldra opnieuw in de vruchtbare delta tusschen de
beide monden van de Brantas. Weliswaar had
Speelman nieuwe ,,oemboels" over de stad aangesteld, die hem den eed van trouw hadden afgelegd, maar wat beteekende die eed voor hen?
In het laatst van 1677 gaven zij Soerabaia zonder slag of stoot aan den nieuwbakken sultan van
Kediri over.
Speelman ontstak in hevige woede, toen
hem dit bekend werd. Eerst het vorstelijk
Kartasoera en nu de ,,groote coopstadt" aan zee,
beide vermeesterd door een Madoereeschen avonturier, die, al had zijn volk hem tot sultan gepromoveerd, bij de Compagnie slechts als rebel
bekend stond.

Cornells Speelman, die in 1677 met een aanzienlijke krijgsmacht naar Oost-Java werd gezonden.

,,Hierbij gelieft UEd. te zien", zoo schreef hij
aan Couper, ,,hoe schandelijk dit verwijfde volck
die schoone stad Sourabaya, die UEd. zooveel onvermoeyden arbeyd gekost heeft, schier in een
oogenblik hebben verlaten en aan den vijand ten
beste gegeven. Met Grissee en Giri staat het niet

betel' af te loopen, nademaal de Madureesen haar
nu genoechsaem de keele toebinden kan ". Achtereenvolgens vielen ook Pati, Joana, Koedoes,
Grobogan, enz. weer in handen van de opstandelingen.
Troenodjojo hield den strijd nog een tijdlang vol,
doch de Compagnie, gesteund door den dapperen
Bonischen vriend, Aroe Palakka en zijn Boegineezen, bracht hem steeds meer in het nauw. Ten slotte was Troenodjojo genoodzaakt om zich in zijn
roofnest Kediri terug te trekken en Soerabaia werd
kort daarop door Couper zonder tegenstand weer
onder het gezag van Mataram gebracht.
Troenodjojo zelf had zich, na den val van zijn
bolwerk Kediri, naar het gebergte van Malang begeven en, ook daar vervolgd, zich eindelijk in handen gesteld van den bekenden Amboneeschen kapitein Jonker. Er was hem lijfsbehoud verzekerd,
maar door den naijverigen Couper, die aan Jonker
de eer der gevangenneming niet gunde, werd hij
ter beschikking gesteld van den Inlandschen keizer,
wiens hoofdstad hij had ingenomen en wiens kroonsieraden hij had gedragen. Zijn lot was toen niet
twijfelachtig meer; hij werd 's nachts gekrist.
In 1680 keerde de expeditie te Soerabaia terug.

Zij had o.m. het leven gekost aan den verdienstelijken Christiaan Poolman, die overleed aan de gevolgen van een val van zijn paard, en wiens lijk in
de Pagar (vesting) te Soerabaia werd bijgezet.
,,In een fraei graf', teekent Valentijn aan, die ook
het vers vermeldt, dat in zijn grafzerk werd gebeiteld:
Hier rust en legt, wie rust en legt? Het puik
der Helden,
Dat India ontfing in zijnen bruinen schoot;
Van d'een tot d'ander Pool men nooit zoo'n
Poolman meldde
W a a r door dees staat van 't land zoo goeden
dienst genoot
Javaan en Makassaar, Madrees, en deze landen
Zoo wel door hem geperst, geveld, als 't lijf
vereerd,
Offren hier aard en plaats aan hem, die door
zijn handen
W e l eer heeft stad en strand, van hen in vuur
gekeerd.
Een vers in den zuiver Valentijnschen stijl. Het
,,puik der helden" had beter verdiend, dan in zulk
voorzangers-Nederduitsch bezongen te worden.
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SOERABAIA IN DE 18E EEUW.
De expeditie onder Govert Knol tegen Soerapati. — Valentijn's beschrijving van Soerabaia in den aanvang der 18c eeuw. — Soerabaia komt in 1743 formeel aan de Compagnie.
— De stad in V a n Imhoff's tijd. — Gezagsondermijning der Compagnie door onbetrouwbaarheid der Inlandsche vorsten.

l > ^ E N uitgebreide beschrijving van Soerabaia
in den aanvang der 18e eeuw hebben wij te danken aan dominee Valentijn, die deelnam aan de
zware en gevaarvolle tochten in het binnenland
van Java van het leger der Compagnie onder
Govert Knol tegen Soerapati.
Deze Soerapati, oorspronkelijk een Balineesche
slaaf, was als soldaat in dienst der Compagnie getreden en had het tot luitenant van een afdeeling
Balineezen gebracht. Tengevolge van een beleediging keerde hij zich tegen de Compagnie en vond
steun bij den Soenan van Mataram, Amangkoerat
II; doch deze ondervond kort daarop zelf overlast
van Soerapati, die zich een grooten aanhang had
verworven en een onafhankelijk rijk te Pasoeroean
had gesticht, van waaruit hij Mataram meermalen
bestreed en zijn macht tot zelfs over Malang en
Kediri uitbreidde.

steden van het rijk met wel 10.000 huisgezinnen,
waarover de prins van Soerabaia, die onder zijn
onderdanen ook den vorst van Soekadana en de
koningin van Landak (Borneo) telde, het opperbewind voerde.
De prins, tevens tweede strandheer van het rijk
van Mataram, woonde in een zeer fraaien dalem of
hof, voerde een prachtigen staat en had een mooien
stal voor zijn olifanten. Men zag hem dan ook vaak

Amangkoerat II stierf in 1703 en werd opgevolgd door zijn zoon Amangkoerat III, die met
Soerapati een verbond tegen de Compagnie sloot.
Een groot leger onder Knol, door de Compagnie
op hen afgezonden, werd in 1706 te Soerabaia ontscheept, bij welke gelegenheid Valentijn zijn eerste
indrukken omtrent onze stad opdeed.
Knol maakte, na veel tegenspoed, zich meester
van Bangil, de hoofdvesting van Soerapati, waarbij deze wist te ontkomen, maar zóó zwaar gewond werd, dat hij na enkele dagen overleed. In
1707 werd het leger van de zonen van Soerapati
bij Pasoeroean vernietigd en in het volgend jaar
de rust hersteld.
Valentijn beschrijft ons de stad Soerabaia
uit zijn tijd als één der voornaamste en grootste

Ds. Francois Valentijn, die aan de tochten onder
Govert Knol tegen Soerapati (1706-'08) deelnam en een uitgebreide beschrijving gaf van Soerabaia uit dien tijd.

men de beschikking over eenige pantjalangs of Inlandsche vaartuigen.
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De titelpagina van het vierde deel van het boek, waarin Ds. F. Valentijn Soerabaia in het begin der 18e eeuw
beschrijft als een stad van niet geringe beteekenis.

door Soerabaia's straten rijden met één van zijn
broeders op een groeten olifant, waarop een getraliede zitting voor twee personen was aangebracht.
De straten der stad waren breed en de paseban (aloon-aloon), waar geregeld spiegelgevechten werden gehouden, was keurig aangelegd. Tusschen den dalem en de vesting der Edele Compagnie lag een uitgestrekte marktplaats, waar men
van alles goedkoop kon krijgen.
De rijsthandel was zeer belangrijk en werd voornamelijk door Chineezen gedreven, wier hoofd Tan
Ke Ko, in de wandeling Kenio genaamd, een fraai
steenen huis bewoonde. De kapitein van de bezetting had eveneens een mooie woning buiten de
vesting.
De bezetting bestond uit 100 soldaten, van wie
er 20 voor Grisee bestemd waren. Bovendien had

De prinsen, die te Soerabaia het gezag van den
keizer van Mataram moesten handhaven, waren
Javaansche grands seigneurs. Soms namen zij tegenover den leenheer een tamelijk onafhankelijke
houding aan, zelfs in die mate, dat zij het niet
meer hun plicht rekenden, om de jaarlijksche hofreis naar het vorstelijke Kartasoera te ondernemen.
De Realia van 1714 bevatten althans de aanteekening: ,,Het verzoek der princen van Sourabaya,
om van den jaarlijxen optogt naar Cartasoera bevrijd te weezen, werd gedeclineerd, als zijnde buiten 't vermogen van de Compagnie, en tot krenking van het regt van den Soesoehoenang".
Het was overigens verklaarbaar, dat deze ,,princen" hun souverein maar half vertrouwden, daar
het weleens gebeurde, dat een strandheer na zoon
hofreis niet weer levend uit den kraton was gekomen. De keizers van Mataram maakten met de
rijksgrooten, die aan hun aanzien afbreuk deden,
of om een andere reden met een zwarte kool stonden aangeschreven, zeer weinig omslag.
In het begin der 18e eeuw leefde men in Soerabaia als op een vulkaan. N a een korte poos van
rust, brak er weer een tijdperk van woelingen aan
en het duurde tot 1743, voordat Soerabaia formeel
aan de Compagnie werd afgestaan. Het traktaat,
in dat jaar onder het bestuur van den GouverneurGeneraal Van Imhoff met den soesoehoenan gesloten, hield onder meer in: afstand van den geheelen Oosthoek beoosten Pasoeroen, en van Soerabaia met alle daaraan onderhoorige regentschappen en districten. Maar zelfs toen werd het nog
niet geheel rustig in het land, mede door het optreden van den vorst van Madoera.
Als vergelding voor zijn in den oorlog aan de
Compagnie bewezen diensten verlangde deze Soerabaia als regentschap voor zijn zoon, iets wat in
het geheel met in de bedoeling van de bewindhebbers lag. Hun weigering prikkelde tot verzet; vandaar nieuwe verwikkelingen. Van Imhoff gewaagde van deze voortdurende gisting in het Daghregister, dat hij liet samenstellen van zijn reis over
Java in 1746. Dit register bevat hier en daar een
bijdrage tot de kennis van de toestanden in en om
het oude Soerabaia.
Den H e n April 1746 stapte V a n Imhoff te
Soerabaia aan wal en reeds den volgenden dag
maakte hij langs de Kali Mas een wandelrit naar
,,Capoetram" (Kepoetran). Hij vond hier een weibebouwde en welbevolkte streek; overal waren

vruchtbare rijstvelden, bloeiende tuinen, volkrijke
gehuchten.
De toekomst beloofde nog veel, zoowel voor
de bevolking als voor de Edele Compagnie. „Zoo
maar eenmaal door Gods genade konde worden verkreegen eene bestendige rust voor dezen
Oosthoek, en de Compagnie het geluk hadde,
gedient te worden van menschen, die, in steede
van hare presente loomheid en onverschilligheid,
voortkomende of uit eene natuurlijke vadsigheid,
die op afgelegen oorden, daar weinig te doen is, de
menschen ligt bekruipt, óf uit een verkeerd denkbeeld, dat op Java al lange schijnt geregeert te
hebben, alsof de residenten op de comptoiren maar
geplaatst wierden, om haar fortuin te maken, haar
eere daarin moge stellen, om het district, haar toevertrout, meer en meer te verbeteren".

soldaten en op de tweede lag de ammunitie opgestapeld. Het garnizoen behoefde dus niet eens
den oorlog af te wachten, om zich tusschen twee
vuren te bevinden. Het kon door het eerste het
beste toeval in de lucht vliegen en daarvoor had
de Compagnie haar ,,mennekes" toch te duur betaald!
Niet ver van het ,,Huis op den Berg" had
men een tweede fort aangelegd, dat dienst deed als
kortegaard, logement, gevangenis, enz., ,,alles zeer
klein en bekrompen". Er kon hier wel wat verbeterd worden, indien men maar eerst een bruikbare
situatiekaart en plattegrond der omgeving had.
Daarom werd ingenieur Muller belast met het
opmaken van het plan van Soerabaia, ,,onder eenige reproche over zoo groote inattentie, dat men niet
eens een kaart in gereedheid hadde van de plaats.

De klacht klonk als een aanklacht, en daar was
reden voor. Traagheid, nalatigheid en winstbejag
vond hij bij de civiele ambtenaren en in het militaire was de toestand niet veel beter, ,,zijnde de
subordinantie sober, de inbeelding groot en de attentie van de meeste veel meer op het vergaderen
van het eene of andere, waartoe de troubelen goede gelegenheid geven, als om zig in zijn dienst te
cvertueeren".
Ongeveer vijf dagen bleef Van Imhoff te Soerabaia. De ontscheping van zijn talrijk gevolg en
allerlei bagage had veel beslommering veroorzaakt;
voor het transport waren niet minder dan
110 tambangans noodig. Het eerbetoon bij deze
gelegenheid had zich voornamelijk bepaald tot saluutschoten van een kustbatterij en van de schepen ter reede. Bij het opvaren van de Kali Mas
stonden Inlandsche troepen, naar schatting een
paar duizend man, langs de oevers geschaard; de
dragonder-lijfwacht, die tevoren was gedebarkeerd,
vormde het escorte, zoodra het hooge gezelschap
,,agter den thuin" aan wal was gestapt. Van daar
ging het verder naar de woning van den gezaghebber Keyser, terwijl de militie langs den weg
en haie was opgesteld. Er werden drie salvo's gelost en het kanon werd „rondom losgebrand".
Daarmee was de intocht afgeloopen.
Den volgenden dag bezichtigde Van Imhoff het eerst een redoute, welke men het ,,Huis
op den Berg" noemde. Vroeger had de gezaghebber daarbinnen zijn woning gehad, ,,dog zeer bekrompen en slegt"; later was ze tot kazerne hervormd. Deze was echter op gevaarlijke wijze ingericht: in den kelder bevond zich namelijk de
kruitvoorraad, op de eerste verdieping shepen de

Een kaart van ,,'t Eyland Madura, 't Prinsdom Soerabaja en Passaroewan ', dateerend uit 1708, uit het boek
van den zielenherder-auteur Valentijn

Een schetskaarc „van het Fort, Retranchement, en omleggende Cituatie van Sourabaya",
vervaardigd op een schaal van 100 Rijnlandsche roeden in 1719.
Het fort, hetzelfde, waarvan Valentijn in zijn werk een schets opnam, lag nabij de Kali
Mas, ongeveer ter hoogte van den lateren grooten Boom (thans ingeruimd voor de provinciale kantoren). Ten Zuiden daarvan, omgeven door schansen en een deel der Kali Mas (Soerabaya Rivier), lag ,,'t Dorp". T e n Noord-Oosten van het fort, aan de overzijde der rivier,
bevond zich te midden van rijstvelden en bosschen het „geruïneerde ampel", de bakermat van
den Islam in den Oosthoek.

alwaar men nu circa één jaar dienst gedaan hadde".
Allerlei officieele besognes moesten nu hun beslag krijgen. Daar waren de mutaties onder de Inlandsche hoofden, zooals zij reeds door den commissaris Veryssel waren geregeld; de rijstleveringen, welke elk district voor de Compagnie moest
opbrengen; de indeeling van troepen voor den
Oosthoek, voornamelijk om de Inlandsche regenten onder den duim te houden en den morshandel van Engelschen en anderen te weren. Ook
moesten die troepen voor een deel dienen, om de
zwervende opstandelingen in het binnenland te
achtervolgen.
Van Imhoff stelde tijdens zijn verblijf te
Soerabaia vast, dat er te Pasoeroean één
compagnie dragonders onder een ritmeester
gelegerd zou worden en detachementen ruiterij op eenige kustplaatsen, zoowel op den
Java-, als op den Madoerawal. Eveneens zouden
daar eenige ,,kruisbooten", of pantjalangs, worden
gestationneerd. De geheele macht voor den Oosthoek werd bepaald op 350 Europeanen verdeeld
over verschillende wapens, een halve compagnie artillerie en een paar honderd Inlanders.
Het garnizoen te Soerabaia was beperkt tot nog
geen honderd Europeanen onder een kapitein of
majoor, en twee Inlandsche compagnieën van 50
man.

W a t het civiel gezag betrof: er moest hier nu
een opperkoopman wezen, in plaats van, zooals
tot dusver het geval was, een ambtenaar met den
rang van koopman. De grootere ,,ommeslag" en het
verblijf van officieren, wier rang boven dien van
koopman stond, maakten dit raadzaam, maar nu
deed zich de kwestie voor, wie den voorrang zou
genieten. Het vraagstuk werd aldus opgelost, dat,
volgens een besluit in het N. I. Plakaatboek, „majoors de rang moesten cedeeren aan den secunde
in het commandement Java en aan den opperkoopman, opperhoofd van Soerabaya, ten allen tijden
en op alle plaatsen van dat commandement". De
tabberd voor den degen! En sedert bleef het
zoo, maar niet zonder gedurige wrijving tusschen het civiele en het militaire gezag.
Omtrent justitieele aangelegenheden bepaalde
Van Imhoff, dat kleine geschillen en delicten in
loco berecht konden worden. Zaken van gewicht
vielen echter onder het ressort van den Raad van
Justitie te Semarang.
Voor de belangen der religie had men een predikant te Soerabaia willen plaatsen met nog een
krankenbezoeker, doch zoover kwam het niet, daar
er in Indië dikwijls een tekort aan godgeleerden
bestond. Het zou nog lang duren, vóór dat Soerabaia een eigen predikant kreeg. Zoolang moest
men zich behelpen met de ,,vliegende predikanten",
waarvan de eerwaarde ds. Stroke er één was. Deze

keerde met Van Imhoff naar Batavia terug, waar
hij het volgend jaar overleed.

het garnizoen,
stuk.

Tot de verdere beschikkingen van den Gouverneur-Generaal behoorde nog de aanstelling van
een fiskaal voor den Oosthoek, en van een chirurgijn-majoor voor het hospitaal ter hoofdplaats. Later werd er ook een soldij-kantoor opgericht, ,,ter
voorkoming van alle abuysen omtrent het soldijwerk in den Oosthoek."

Ook moesten de regenten éénmaal 's jaars bij
den Gouverneur te Semarang, eventueel bij de bewindhebbers te Batavia ,,in persoon hommage komen doen", en verschillende bepalingen nakomen
inzake jurisdictie, smokkelarij, tolbelasting, enz. Op
die voorwaarden waren zij te voren in hun ambt
bevestigd geworden, en na de bekrachtiging daarvan door den Gouverneur-Generaal, ontvingen zij
een geschenk, zooals een schooljongen een prijs.
Tevens werd hun op het hart gedrukt, dat zij
voortaan ,,hare eenigste studie dienden te maken
van de goede bebouwing harer landen, zorgdragende, dat alle Javaanse nuttelose staathoudingen en lediggangerijen, tenminste voor het zoo
nodige rijstplanten agterstonden".

Met de persoonlijke vrijheid en de faciliteiten
voor den handel was het toen sobertjes gesteld.
De Regeering vond het niet wenschelijk, dat andere oogen dan ambtelijke, hier het binnenland
zouden bekijken. Het werd den burgers tenminste
verboden, om ,,ter zake, of onder pretext van handel of uytstaande penningen het land te doorkruyssen". Daarvoor moesten zij eerst een vergunning
hebben van den Politieken Raad, en deze laatste
zou dan moeten instaan voor ,,de quade gevolgen uyt diergelijke omswervingen voortkomende".
Nadat alle aanhangige zaken waren afgedaan,
had de Gouverneur-Generaal over land naar Grisee willen gaan, maar dit plan kwam te vervallen,
omdat er geen
weg was. Er waren alleen
voetpaden door de rijstvelden, terwijl het traject
werd geraamd op 6 a 7 uur loopen, voor welke
excursie blijkbaar niemand iets scheen te voelen.
In de plaats daarvan werd een uitstapje naar ,,Coupang" (Koepang) ondernomen. Daar was men
midden in de rijstvelden, ,,dewelke alhier van zulke uitgestrektheid zijn, dat men zig daarover wonderen moet".

tegen een Spaanschen reaal per

Ook de Europeesche bestuurders ontvingen van
Van Imhoff een vermaning. Zij waren het, die de
Inlandsche hoofden moesten aansporen en hun daden nagaan. Het land had er anders kunnen uitzien, wanneer die controle niet zoo verslapt was,
,,waaromtrent ook het opperhoofd Keyser en verdere bediendens de nodige erinnering kregen". In
1747 werd hieraan nog de last toegevoegd, ge-

Koepang zelf werd beschreven als een hoogte,
bijna rondom ingesloten door het groene padi-gewas. Bij zulke onoverzienbare rijstvelden zouden de
regenten van Soerabaia ook best kunnen voldoen
aan de levering van de hun opgelegde hoeveelheid
rijst voor de Compagnie. Men moet namelijk weten, dat men toentertijd in rijst handel dreef, zooals later het geval zou zijn in gouvernementskoffie. Het product werd te Batavia publiek verkocht en de koopers moesten dan maar zelf voor
scheepsgelegenheid zorgen, om hun kavelingen af
te halen in de rijsthavens langs de kust.
Soerabaia moest 700 kojangs opbrengen, „als
revenuen van het land der Compagnie als opperheer van hetzelve competeerende". De beide regenten waren hiervoor aansprakelijk, evenals voor
de leverantie, zonder betaling, van 60 ,,battoors '
(koelies) per dag voor de openbare werken, en
van een zeker aantal koebeesten, ten behoeve van

Gouverneur-Generaal Gustaaf Willeem Baron van Jmhoff (1743-'50), die op 11 April 1746 Soerabaia bezocht
en er belangrijke wijzigingen aanbracht in het bestuur o\ er
de stad en den Oosthoek.

controleeren, veel hoofdbrekens. Daarbij kwam
nog, dat die regenten prat gingen op hun vorstelijke afkomst.
De aanmatiging van de regenten van Soerabaia
zou nog vaak tot allerlei moeilijkheden aanleiding
geven. Nog in 1799 schreef de commissaris Van
Ysseldijk aan de Regeering, dat het hun niet wel
bij te brengen was, dat Soerabaia toen reeds meer
dan een halve eeuw Compagnie's domein was.
Voornamelijk door den grooten staat en de vele
familieleden, die zij hadden te onderhouden, zaten
die regenten diep in de schuld. Een talrijke berooide dalem-bevolking teerde op den zak der beide potentaatjes, en deze hadden zich niet anders
weten te redden, dan door hun beste negorijen
aan Chineezen te verpachten, doch daardoor geraakten de opgezetenen dier negorijen niet weinig
in verdrukking, want de Chinees was een harde
meester.
De ,,ingewortelde kwale", zooals Van Ysseldijk
dit misbruik noemde, had zooveel moeilijkheden
veroorzaakt, dat hij aan de bewindvoerders adviseerde, om tusschenbeiden te komen en die verpachte negorijen weer in te lossen. Er zat niets
anders op dan dat de Compagnie weer in de bocht
sprong. In 1803 ging men tot den terugkoop der
verpachte landerijen over; de Chinees kreeg zijn
geld en de bevolking haar grond terug.
Een schetskaart van „'s Comps. vastigheit Provindentie
tot Sourabaja met kiate Pallissaden Beset", de oudst-bekende
kaart van de eerste versterking van de Hollanders te Soerabaia, welke versterking „de Pagar" (Pagger), of ook wel
„'t Huis op den Berg " werd genoemd. De kaart, waarvan
het manuscript zich bevindt in de „Atlas Amsterdam, O. I.
Compagnie ", werd in de 17e eeuw vervaardigd op een schaal
van 8 roeden. Het fortje werd in 1678 gebouwd.
De aanteekeningen, welke op de oorspronkelijke schetskaart voorkomen, zijn de volgende: ,,Het Canon in dese Pagg;r bestaat in 22 stux; als 10 metaale en 12 ijsere; sijn verdeelt als bij de nevenstaande letteren wert aangeweesen. —
A. vier Metaale stukken, geen van een pond balt. — B. vier
Metaale, ieder van 1 pond. — C. twee Metaale, ieder van
3 pond. — D . vier ijsere stukken van 6 pond ieder. — E. ses
ijsere 4 ponders. — F. twee ijsere 3 ponders. — (De letter G
komt niet op het kaartje voor). — H. De Poort".

richt tot het opperhoofd en den Politieken Raad,
om zich ,.eerlijk met de bekende, onder het comptoir Soerabaya sorteerende strandregentschappen,
en geensints met de bovenlanden te bemoeyen".
Het was niet overbodig geweest, dat de Gouverneur-Generaal bij de regenten van Soerabaia het
besef had verlevendigd, dat zij ,,afhangelingen" waren van de Edele Compagnie, want deze voormalige strandheeren van den keizer van Mataram beschouwden zich gaarne als kleine zelfstandige potentaatjes en veroorzaakten den gezaghebber van
den Oosthoek, die hen van Soerabaia uit moest

Uit 'Valentijn's Groot Djava: „Kaarte van de Vesting — (de tweede, welke in de plaats kwam voor ,,'t Huis
op den Berg ") — op Soerabaya, gemeeten den 20. Majus
1708. V. Broekhuysen".
De bij deze kaart behoorende legenda luidt: 1. Admini.".t.rateurs Kamer. — 2. Comptoir. — 3. Pakhuys. — 4. Ambagsluyden. — 5. Smids Winkel. — 6. 't Oud Siekenhuys. —
7. 't Kleyn Pakhuys. — 8. 't Pakhuys Huys. — 9. V/apen
Kamer. — 10. 'Wachthuys. — 11. Secreet. — 12. Donker
Gat. — 13. De Poort. — 14. Magazijn en Kruyt Kelder. —
15. Corps du Guarde. — 16. Constapels Kamer. — 17. Sergeants Kamer. — 18. 'Water Poort. — 19. Den Binnen
Barm. — 20. Den Buy ten Barm. — 21. De Gragt.

Tengevolge van hun positie en hun invloed op
het volk, moesten de regenten van Soerabaia door
het Europeesche bestuur ontzien worden. Dat zij
het gezag en de overheersching van den Westerling in stilte haatten, wist men; het bleef daarom
aan het beleid van den gezaghebber overgelaten,
om de ijzeren vuist met een fluweelen handschoen
te bekleeden, om tegelijk forsch en rechtvaardig op
te treden.
Met zulke moeilijke personen moest men wel
steeds op zijn hoede zijn en het gezaghebberschap
over den Oosthoek was onder dergelijke omstandigheden zeker geen sinecure. Tevens was het,
door de uitgestrektheid van het gebied, een drukke
post, maar ook een voordeelige post. De emolu-

menten en de stille winsten vloeiden hier van de
vier windstreken van het kompas den bevoordeelde toe.
Dat wist men te Batavia wel, en men hield er
rekening mee. Toen de directeur-generaal (later
Gouverneur-Generaal) Siberg een ambtenaar, die
bij hem in het krijt stond, in staat wilde stellen
die schuld te betalen, trachtte hij hem door zijn
invloed te doen benoemen tot gezaghebber te Soerabaia, namelijk als opvolger van Barkey, wien een
zetel in den Raad van Indië was aangeboden. Niettegenstaande deze bemoeiingen, verkreeg echter in
1794 Dirk van Hogendorp, een protégé van het
Oranje-huis, den post.
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SOERABAIA ONDER DIRK V A N
(1794-1798).

HOGENDORP

Van Hogendorp's levensgeschiedenis. — Zijn optreden tegen een Chineeschen rijst-monopolist — Soerabaia wordt weerbaar gemaakt tegen een buitenlandschen vijand. — Van
Hogendorp's privé-zaakjes. — Zijn sensationeele gevangenneming en vlucht naar Holland^

I O E N Dirk van Hogendorp in 1794 te Soerabaia aankwam, om hier als <;;e2aghebber var,
Java's Oostkust op te treden, had hij reeds een
vrij bewogen leven achter den rug en dat zijn
voorspoedige carrière enkele jaren later een abrupt
einde zou hebben, was bezwaarlijk te voorzien.
Hij stamde uit een toonaangevende Haagsche
familie, welke tengevolge van een financieel onheil
uit elkaar ging. Zijn vader, Willem van Hogendorp, vertrok naar Indië om er zijn geluk te beproeven; hij zag zijn vaderland echter nooit weer
terug. Dirk en zijn broer, Gijsbert Karel, werden,
op voorspraak van de Prinses van Oranje, waarmede hun moeder in goede relatie stond, op de
kadettenschool van Frederik den Grooten te Berlijn geplaatst.
Dirk was lang geen ,,heilig boontje" en had,
toen hij in 1782 ontslag vroeg uit den Pruisischen
militairen dienst, reeds zoovele duels en geruchtmakende zaken op zijn boekje staan, dat men hem
gaarne dat ontslag verleende.
Dirk, die in het vrome, fatsoenlijke Holland dier
dagen, met zijn horretjes-gepraat, het niet lang
kon bolwerken, ging naar Indië om er iets van zijn
leven te maken. Als jongeling van adel kwam hij
hier in het betrekkelijk kleine kringetje van vooraanstaande personen ook in kennis met den Gouverneur-Generaal Mr. Willem Arnold Alting en
wat hem misschien nog aangenamer zal zijn geweest, met diens dochter. Hij hoopte haar te trouwen en dan met steun van zijn schoonvader een
schitterende carrière in den Indischen dienst te
maken. Maar hoe zeer hij, als gewezen Duitsch
garde-luitenant, poogde bij haar in de gra-

tie te komen, zij was hem niet genegen en liet hem
voor een ander ,,zitten".
Dit maakte hem echter in het geheel niet moedeloos en hij beproefde zijn charmes op de dochter
van den vice-president der Schepenbank, Bartlo.
Bij haar had hij meer succes en na zijn huwelijk
in 1786, vertrok hij met haar naar Patna in Bengalen, om op te treden als tweeden resident, welke
functie hij ongeveer drie jaar vervulde. Daarna
keerde hij weer naar Indië terug en bekleedde hier
achtereenvolgens de functies van administrateur op
Onrust (1789) en resident te Japara (1791), om
tenslotte in 1794 als gezaghebber van Java's Oostkust, met standplaats Soerabaia, te worden aangesteld.
Van Hogendorp, die in verband met de omwenteling in Nederland, waarbij vroeg of laat het
koloniale vraagstuk ter oplossing aan de orde zou
worden gesteld, bijtijds de aandacht op zijn naam
gevestigd wilde zien, begon in onze stad al spoedig met ingrijpende veranderingen in de bestaande
toestanden aan te brengen.
In zijn voordeel moet gezegd worden, dat niet
alleen eigen belang hem zoo deed handelen, want
het was zijn heilige overtuiging, dat de Compagnie
zich met haar bestuur op den verkeerden weg bevond. Te Patna had hij het Engelsche systeem in
de praktijk leeren kennen en waardeeren. De Engelsche Compagnie had zich, in tegenstelling met
de V. O. C , uit den handel teruggetrokken en zich
uitsluitend tot de bestuursaangelegenheden van
het land bepaald, waartoe zij uit de door haar
genaaste Bengaalsche landsinkomsten de middelen
vond.

Daar had men reeds leeren inzien, dat de functies van koopman en landsbestuurder onvereenigbaar waren en daarom den handel vrijgelaten, terwijl de V. O. C. hier te kampen had tegen wanbestuur en corruptie. Alle ambtenaren der Compagnie,
bijna zonder uitzondering, trachtten bij te verdienen,
daar zi) er van hun sober traktement onmogelijk
konden komen. Zoo verdiende een gezaghebber in
Van Imhoff's tijd slechts
ƒ 80 's maands en
zelfs hierop werd nog beknibbeld, want onder
het bestuur van Van der Parra werd dat schamel
loon teruggebracht op ƒ 60 per maand en tevens bepaald, ,,den gezaghebber over den Oosthoek, van geen hooger qualiteyt als die van opperkoopman, te laten jouisseeren, met de daartoe gewoone gagie, kostgeld en emolumenten ".
Dat bijverdienen geschiedde op verschillende
manieren; men richtte eigen handelszaakjes op, ontving retour-commissies, of liet zich omkoopen. Zoo
was het gewoonte, dat de gezaghebber voor den
Oosthoek jaarlijks van den kapitein-Chinees van
Soerabaia een gift kreeg van
25.000 rijksdaalders, echter niet bij wijze van een captatio benevolentiae, want die Chinees gaf natuurlijk niet iets
voor niets. Die betaling geschiedde tegen ,,waarde in rekening" en de kapitein kreeg daarvoor het
monopolie van den rijstopkoop in den Oosthoek.
Daardoor beheerschte hij de markt.
Bij Van Hogendorp's optreden wenschte de
Chinees de ,,goede oude " gewoonte voort te zetten,
doch de nieuwe gezaghebber begreep maar al te
goed, wie die 25.000 rijksdaalders eigenlijk betaalde
natuurlijk de ,.kleine man ", want, daar de
grootste rijstvoorraad in de pakhuizen van den
kapitein-Chinees lag opgeschuurd, kon deze ook
den marktprijs vaststellen en zoodoende de smalle
gemeente knijpen. Die prijs bedroeg het buitensporig hooge bedrag van 80 rijksdaalders per kojang
van 4.000 pond.
Van Hogendorp gebood den Chinees dien prijs
oogenblikkelijk te verlagen tot 25 rijksdaalders. De
ander verhoogde zijn bod. Vorige gezaghebbers
hadden deze transactie altijd zeer natuurlijk gevonden, maar aan hem, Van Hogendorp, wilde hij nu
wel iets meer geven dan die 25.000 rijksdaalders,
indien
Doch de wind blies uit een anderen
hoek. De nieuwe gezaghebber wilde niet, dat, zoolang hij in functie zou zijn, de prijs van het voornaamste volksvoedsel hooger zou stijgen dan 25
rijksdaalders per kojang. Daarvoor had de ander
te zorgen en anders zou hij als gevangene met de
stukken van aanklacht naar Batavia worden opgezonden.

Dirk van Hogendorp, die van 12 Februari 1794 tot 1 Januari 1798 gezaghebber in den Oosthoek was, en te Soerabaia verbeteringen aanbracht in bestaande wantoestanden,
doch tevens zijn eigen belang niet uit het oog verloor. Hij
maakte zich door zijn optreden vele vijanden en werd tenslotte als arrestant naar Batavia gezonden.

Van dat oogenblik af kreeg de bevolking te Soerabaia de beschikking over goedkoope rijst.
Het kwam er nu voor den gedupeerden groothandelaar op aan, om te trachten een dergelijken
gezaghebber zoo spoedig mogelijk beentje te lichten en de omstandigheden waren hem daarbij gunstig, want toen later Van Hogendorp's vijanden
te Batavia bemerkten, dat er commissarissen naar
Soerabaia zouden worden gezonden, om een geheim onderzoek in te stellen en gegevens te verzamelen over zijn bestuursmaatregelen, was de kapitein-Chinees één der eersten, bij wien men terecht
kwam. Spoedig had men voldoende punten van
beschuldiging bijeen en ten slotte was het niet de
Chinees, maar van Hogendorp zélf, die in arrest
naar Batavia u'erd gezonden, maar zoover was het
in 1795 nog niet gekomen.
Een tweede belangrijke maatregel, na het
aanvaarden van zijn functie als gezaghebber, was
Soerabaia weerbaar te maken tegen een buitenlandschen vijand, en van de Inlandsche hulptroepen
iets meer te maken dan afgerichte koelies.
De dagen van gevaar braken nu aan. Het verbond tusschen Frankrijk en de Bataafsche Republiek, en de lastgeving van den naar Engeland ge-

vluchten stadhouder Willem V om de koloniën
onder Britsch protectoraat te stellen, waren oorzaak, dat er spoedig Engelsche schepen in de Indische wateren verschenen. Ettelijke Nederlandsche koloniën w^erden de Engelschen overgegeven; ook de Molukken. Java kon nu spoedig aan
de beurt komen, en daarom had Van Hogendorp
de hoofdplaats Soerabaia in staat van verdediging
gebracht, voor zoover de geringe strijdkrachten dit
mogelijk maakten.
De Europeesche soldaten waren gering in aantal. Hun corps maakte deel uit van het bekende
Wurtembergsche regiment en stond onder bevel
van kapitein Von Franquemont, een natuurlijken zoon van den hertog van Wurtemberg. De
Inlandsche hulptroepen van de regenten van Soerabaia en de vorsten van Madoera beteekenden uit
militair oogpunt weinig. Zij bestonden grootendeels
uit gepreste orang tani en orang menoempang, die
geneigd Avaren om bij het eerste treffen hun hielen
te lichten. Doch Van Hogendorp, gewezen officier
van het Pruisische leger, en onder hem Von Franquemont namen op zich, om van dit allegaartje een
weerbaar corps te vormen.
De beste Europeesche officieren en onderofficieren werden tot instructeurs benoemd en exerceeren werd dagelijksch werk. Van Hogendorp stelde
zijn verwachtingen vrij hoog; men leest namelijk in
zijn Mémoires: ,,Au bout de quelques mois je me
trouvais avoir une douzaine de bataillons de quatre
a cinq cents hommes avec des armes a feu et Ie
double armes de piques. J'avois su leur inspirer
cette confiance en eux-même qui est Ie veritable
source du courage et je crois que si j'eusse été
attaque dans ce moment, j'aurois oblige l'ennemi a
se rembarquer".
Van dit element moest de weerbaarheid komen,
want dezelfde bron vermeldt, dat ,,presque tous les
soldats Européens avoient péri de maladie". Voor
een gezonde plaats stond Soerabaia met zijn ,,slappen" grond, slecht drinkwater en vervuilde, overbevolkte kampongs trouwens niet te boek. Zonder
moeite, zonder verzet was de schepping van dit
legertje echter niet in haar werk gegaan.
In het rapport van den commissaris Van "Vsseldijk, die hier in 1798 op last van Mr. Nederburgh een onderzoek naar den toestand kwam instellen, werden Van Hojendorp's goede diensteiT,
en vooral die van Von Franquemont in dit opzicht erkend, doch aan deze erkenning werd toegevoegd, dat de corveeën voor het opwerpen van
kustbatterijen, het oproepen van zooveel recruten
— al werden zij door de Compagnie gekleed, ge-

voed en betaald — het oprichten van verschansingen en verdere militaire diensten zwaar gedrukt
hadden op de bevolking. In die mate zelfs, dat zij
aanleiding waren voor verloop van volk. Een ,,reguliere Inlandsche krijgsmacht" behoorde niet tot
de tradities van Javaansche rijstplanters en neringdoenden.
Dit „volksverloop" zou later één der punten van
de tegen Van Hogendorp opgestelde aanklacht
uitmaken, maar toen hij met de reorganisatie aanving, lag het slechts in zijn bedoeling om gereed te
zijn, als de Engelschen zich in de Indische wateren
zouden vertoonen. De Inlandsche regenten en vorsten, die zich aanvankelijk tegen de reorganisatie
hadden verzet, zagen later zelf het nut en voordeel
in van het bezit van geoefende en gedisciplineerde
troepen. Daarmee viel iets aan te vangen en al
was dat dan niet tegen een buitenlandschen vijand,
dan toch tegen een binnenlandschen, bijvoorbeeld:
,,om de zoogenaamde cramans of opwerpelingen,
die sich in deesen Oosthoek om de zware wildernissen, die men er noch vindt, wel eens willen vertonen, tegen te gaan en fnuiken, eer zij iets reëels
beginnen kunnen".
Behalve de zaken voor de Compagnie, behartigde Van Hogendorp ook die van zich zelf. ,,Hij
had niets gedaan, dan zich voegen naar den lagen
standaard van moraal, die in Indië voor ambtenaren gold; — een zware zonde voor iemand, die beter wist en beter wilde, maar een zonde tegenover
het eigen geweten", zoo schreef Dr. H. T. Colenbrander in zijn Koloniale Geschiedenis, en liet
daarop volgen: ,,Tegenover de Compagnie had hij
zich aan niets schuldig gemaakt, dan wat oud gebruik te wettigen scheen in de oogen der Hooge
Regeering zelve, die immers van de ,,emolumenten
belastingsobject had gemaakt".
Van Hogendorp's voorgangers hadden immers
ook eigen zaakjes gedreven en waarom zou hij
het dan niet doen? Daar was bijvoorbeeld Hendrik
Breton, die in 1763 gezaghebber van den Oosthoek
was en drie handelsvaartuigen in de vaart had,
terwijl hij op de hoofdplaats zelf een im- en exportzaak dreef, d.w.z. hij liet haar drijven door een
Chineeschen kassier, die op zijn vorige standplaats
Rembang één van zijn panakawans was geweest.
Deze man, Moksin genaamd, werkte fortuinlijk voor
zijn patroon en had het geluk, dat Breton, die als
lid van den Raad van Indië stierf, hem zijn fortuin naliet.
Van Hogendorp zelf had te Japara een houtzaagmolen en zaagde daarmee vlijtig planken, die
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Kaart van Soerabaia en omgeving vervaardigd in 1787
op een schaal van 300 Rijnlandsche roeden Het origineel
bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te s Gravenhage
BIJ bestudeering van deze kaart in vergelijking met de plattegronden van Soerabaia van meer recenten datum, welke

achter in dit boek zijn opgenomen kan men
juist beeld vormen van de geleidelijke ontwikkeling
stad
Ik wijs er op dat waar men op bovenstaande
Noorden zou zoeken in werkelijkheid het Zuiden

zich een
van onze
kaart het
ligt

hij aan de Compagnie leverde. Te Soerabaia bevrachtte hij drie schepen met koloniale producten,
voornamelijk suiker, en zond ze naar Maskate aan
de Golf van Perzië.
In zijn Memoires teekende hij daarover aan: ,,Si
ce plan reussisois, ma fortune étoit faite, et je
retournois dans ma patrie". Maar de zaak kwam
verkeerd uit. Doordat intusschen de oorlog met
Engeland uitbrak, en de schepen dus veel kans
liepen, om door zwervende Britsche kapers te worden buit gemaakt, zond hij ze onder neutrale vlag
naar Isle de France (Mauritius); twee van de
drie vaartuigen werden in de wateren van dat
eiland, terwijl zij reeds dicht bij hun bestemming
waren, door de Engelschen vermeesterd. In plaats
dat zij den ondernemer een fortuintje bezorgden,
hielpen zij Britsche matrozen aan buitgeld.
Alleen het derde schip bereikte Isle de France
en werd daar met de lading voordeelig verkocht.
Het verlies der beide andere zou daarmee gedekt
zijn geweest, doch kort daarop werd Van Hogendorp gevangen genomen en op zijn boedel beslag
gelegd. De zaak raakte in vreemde handen en gaf
aanleiding tot een langdurig proces met den kooper
van het schip, hetwelk niet in het voordeel van den
eischer werd uitgewezen.
Ook zijn affaire met een salpetermakerij nabij Soerabaia bracht hem geen voordeel. Dirk van
Hogendorp teekende daarover later in zijn Betigt
van den tegenivoordigen toestand der Bataafsche
bezittingen aan: ,,Ik heb, niet zonder aanzienlijke
kosten, by Sourabaja (later bij Grisee) eene zeer
uitgebreide salpetermakerij aangelegd, die in der
tijd zooveel salpeter zal kunnen opleveren als voor
het vertier van onze O. I. bezittingen zal noodig
zijn. Echter, zoo dezelve goedkoop en in menigte
konde aangemaakt worden, zoude het zeker ook
een goed artikel van handel en vervoer naar Europa kunnen zijn, schoon het moeiyelijk zal wezen
dezelve zoo goedkoop als de Bengaalsche te maaken; want wat de hoedanigheid betreft, zoo is die
van mijne fabriek te Soerabaja ruim zoo goed bevonden bij ondervinding als die van Bengalen. Zooveel echter als ons Vaderland voor eigen gebruik,
zoo voor de Zee-, als Landmagt, nodig zal hebben,
denke ik, dat zeker altijd met voordeel op Java zal
kunnen vervaardigd worden".
Nadat hij gearresteerd en opgezonden was, werd
zijn boedel van rechtswege onder bewaring gesteld en de administrateur daarvan gemachtigd, om
de salpeterfabriek te Goenoeng Sarie en een tweede
te Sido Goero, in het openbaar te verkoopen. De

onderneming had een goudmijntje moeten zijn, doch
zij werd een bankroet.
Van Hogendorp, die de aandacht van de bewindhebbers in Holland op zich wilde vestigen, stelde te hunnen behoeve een rapport op,
dat voor het geldende Compagnies systeem
lang niet malsch was. In dat stuk spaarde
hij niets en niemand. Vóór dat het rapport echter
Holland bereikte, viel het in handen van de bewindhebbers te Batavia en het spreekt vanzelf, dat
toen plotseling wanbeheer werd ontdekt op Van
Hogendorp's post te Soerabaia. De commissarisgeneraal Mr. S. C. Nederburgh zond twee commissarissen naar Soerabaia om Van Hogendorp
gevangen te nemen en het noodige materiaal
te verzamelen, dat tegen hem gebruikt zou kunnen worden.
Die gevangenneming had als volgt plaats. Het
was in die dagen de gewoonte, dat de gezaghebber op nieuwjaarsdag de gelukwenschen in ontvangst nam van de buigende gemeente. Die plechtigheid had plaats in de receptiezaal van het gezaghebbershuis, later het residentiekantoor in de
benedenstad.
Daar deze woning Van Hogendorp niet beviel liet hij zich ergens op Simpang, aan den kant
van de rivier, een knap ,,tuinhuis" bouwen voor
niet minder van 14.000 rijksdaalders. Dit ,,tuinhuis"
werd later door Daendels voltooid. Het diende
sedert als woonhuis voor de residenten van
Soerabaia en thans wordt het door den Gouverneur
van Oost-Java bewoond.
Bij zoon nieuwjaarsreceptie was Dirk van Hogendorp steeds in pontificaal gekleed: het hoofd
was bedekt met een gepluimden steekhoed op een
gepoederde kri
uik; het bovenlijf getooid, eerst
met een fijn hemd, met langen gelobden jabot;
daarover een rood damasten vest of kamizool met
wijkende panden; daarover een lichtblauwen satijnen rok met goudborduursel, gouden knoopen en
ronde panden, staanden kraag en geborduurde zakkleppen; om tzn hals een fijn batisten doek met
lange slippen en met een diamanten speld opgestoken; het onderlijf gestoken in een geelzijden
korten broek met gouden kuitgespen, witte lange
zijden kousen, vaderlandsche leeren gespelschoenen, met die vierkante gouden raamgespen, die onze bet-overgrootvaders eertijds droegen; de handen waren bedekt met handlobben van fijne kant,
breed en lang uithangend; in de rechterhand een
wandelstok met gouden knop; in de linkerhand de
fijne kantrijke zakdoek.
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Een detailkaart van Soerabaia, vervaardigd in 1787, waarvan het origineel zich in het
Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage bevindt.
Z o o zag de stad er ongeveer uit in den tijd, dat V a n Hogendorp gezaghebber van Java s Oostkust was
Deze kaart en die van ,,Sourabaya en omleggende landerijen uit hetzelfde jaar behooren bij elkaar.

had doen opstellen op het jaagpad te Semampir
en bij Tjantian. Hij dacht waarschijnlijk, dat er
onraad was en de Engelschen in aantocht waren.
Van Hogendorp moet niet weinig verwonderd gekeken hebben, toen één van de beide woidd-be matrozen een papier uit zijn wambuis haalde en dit
aan den glorieuzen gezaghebber overhandigde, terwijl hij zeide:
,,Ik ben de secretaris van den commissaris-generaal Keizer, en mijn makker is het opperhoofd
van Djokjakarta, Van IJsseldijk. Wij komen in
naam van commissaris-generaal Nederburgh U
arresteeren en zullen U naar Batavia overbrengen".
Dit was de nieuwjaarsgroet voor Dirk van Hogendorp. En toen de gevierde ,,toean kezakkèber"
eenmaal van Soerabaia verwijderd ^was, begonnen
de tongen over hem los te raken. Geen boosaardiger man dan hij, vond men. Men liep met alle
klachten naar Van IJsseldijk, die alles noteerde en
in nog geen zes maanden een lijst van
121
verklaringen tegen van Hogendorp bij elkaar
kreeg.

Mr. S. C. Nederburgh, die twee commissarissen naar
Soerabaia zond om Van Hogendorp gevangen te nemen en
er zijn beheer na te pluizen.

Zoo uitgedost reed Dirk van Hogendorp op
den morgen van den eersten Januari 1798 van
zijn „tuinhuis" op Simpang naar de gezaghebberswoning in de stad. Hij zat in een ouderwetsche
karos, een hoogwiehg en geel geverfd rijtuig, dat
langzaam werd voortgetrokken, door vier paarden,
terwijl de wagen door een half dozijn dragonders
werd begeleid. Bij den afrit op Simpang begon het
orkest, bestaande uit 24 slaven-huismuzikanten,
een lustig wijsje te spelen en volgde later den stoet
over Kebangsren, Petoendjoengan, Gemblongan,
Tommongongan, Aloon-Aloon, Kromodjayan en
Djotangan naar de gezaghebberswoning.

Deze wist in Juni 1798 te Batavia zijn arrest te
verbreken, op een Deensch schip Benkoelen te bereiken en van daar via Bombay, Engeland en Hamburg naar het vaderland te vluchten, waar hij onder Lodewijk Napoleon tot lid van een staatscommissie werd benoemd. Hij had zelfs een tamelijk
goede kans om als Gouverneur-Generaal terug te
keeren naar de kolonie, die hij als vluchteling verlaten had, maar op het laatste oogenblik benoemde de koning Herman Willem Daendels tot landvoogd. Onderwijl was op 6 September 1799
Frederik Jacob Rothenbuhler hem als gezaghebber van den Oosthoek opgevolgd.

Juist toen Van Hogendorp op het punt stond,
om plechtstatig binnen te treden, werd hij door
twee, als matrozen verkleede personen, om een kort
onderhoud verzocht. Dat de deftige gezaghebber,
in volle glorie pralende, op dit oogenblik eenigszins gebelgd scheen, is wel te begrijpen.
— W a t moet jullie van me? W i e ben je? —
vroeg hij bits.
Nu moet men wel voor oogen houden, dat het
oorlogstijd was en dat Van Hogendorp batterijen

Een oude teekening van het „tuinhuis" in de eertijds
buiten de eigenlijke stad gelegen wijk Simpang, welk „tuinhuis" Van Hogendorp zich voor 14.000 rijksdaalders liet
bouwen in de plaats van de oude gezaghebberswoning in de
toenmalige stad. Later woonden in dat huis op Simpang de
residenten van Soerabaia en thans heeft de gouverneur van
Oost-Java er zijn intrek in genomen.
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S O E R A B A I A O N D E R F. J . R O T H E N B U H L E R

(1799-1809).

De vaccinatie ingevoerd. — Rothenbuhler's „emolumenten". — De fatale geschiedenis
met het Engelsche eskader onder Pellew. — De dolle handelwijze van Cowell. — De capitulatie op 3 December 1807. — De zondenbokken. — Rothenbuhler maakt carrière.

I ~ . J. R O T H E N B U H L E R , die op 6 September 1799 het gezaghebberschap over den Oosthoekaanvaardde, bekleedde voordien het ambt van
resident van Pekalongan. Zijn optreden te Soerabaia viel in een moeilijk overgangstijdperk.
De Compagnie was haar ondergang nabij en het
opperbestuur was overgegaan aan den „Raad van
Aziatische Bezittingen", die natuurlijk niet direct met een nieuw regeer-systeem gereed stond.
Zoo bleef voorloopig alles bij het oude. Het spreekt
vanzelf, dat van belangrijke verbeteringen in dien
tijd niets kon komen. Rothenbuhler kon niets anders
doen dan de zaken gaande houden, totdat de reorganisatieplannen vaste vormen zouden hebben
aangenomen.
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen, die
onder zijn bestuur plaats had, was de poging om
Soerabaia te behoeden voor de ,,grasseerende
sieckte" van de kinderpokken, door er de vaccine
in te voeren. Het was echter niet gemakkelijk, om
deze geneesmethode bij de inwoners onzer stad ingang te doen vinden. De Europeanen waren angstig, om hun kinderen als proefobjecten te laten
gebruiken. Men kon de nieuwe geneeswijze toch
wel eerst op Inlanders experimenteeren, zoo vonden zij. En de Inlanders
vertrouwden de
zaak al evenmin.
Het eenige argument, waarvoor zij tenslotte
zwichtten, was het ,,klinkende" argument, en daarmee kwam Rothenbuhler, waar hij wezen wilde.
Het gelukte hem om door den Franschen scheepsdokter Gauffre, die op weg naar Isle de France
(Mauritius) een korten tijd te Soerabaia vertoefde, vijftien Inlandsche kinderen te doen inenten.

Voor negen daarvan, die vrije Javaansche kinderen waren, had hij aan de ouders een premie van
20 tot 30 Spaansche matten per hoofd betaald.
Bij de overige zes kwam de operatie duurder te
staan; het waren namelijk slavenkinderen en die
had hij voor niet minder dan 1.000 Spaansche matten moeten
kóópen.
Evenals Van Hogendorp had ook Rothenbuhler
verschillende privé-zaakjes, waarmee hij zijn karige gage trachtte te „verbeteren". Hij exploiteerde
samen met den commandant van Banjoewangi vogelnestklippen en ook eenige parelvisscherijen.
Beide ondernemingen zouden meer voordeel afgeworpen hebben, wanneer zeeroovers niet telkens een ongevraagd bezoek aan zijn eigendommen hadden gebracht. Vaak waren de
parels reeds uit de schelp en de vogelnestjes
uit de grot, wanneer de firma Rothenbuhler en Co.
om haar deel kwam. (De Regeering had hem edelmoedig die voordeeltjes toegestaan, omdat ,,men
zich van het product der klippen toch slechts
gering voordeel kan belooven; meest te attribueeren
aan den moedwil en roof zucht der zeeroovers'.)
Rothenbuhler had echter meer ijzers in het vuur
liggen. Zoo trachtte hij in 1802 salpeter te puren uit mest van de vleermuizengrotten te Soetji bij
Grisee. Elke pikol salpeter zou hem door het Gouvernement met 12 rijksdaalders zilver betaald worden.
Het schijnt echter, dat de uitgaven al spoedig
met de winsten heenliepen. Bestuursmannen rapporteerden tenminste in ongunstigen zin over de kansen en vooruitzichten der exploitatie, bijvoorbeeld
Mr. Nederburgh, die uitrekende, dat het product

dorp was, zooals wij gezien hebben, begonnen met
de stad Soerabaia — voor zoover dat met betrekkelijk bekrompen middelen mogelijk was — in
weerbaren staat te brengen.
Voor de versterking van de stad aan den zeekant was wel wat gedaan, ofschoon lang niet genoeg. In 1800 was het voorstel goedgekeurd, om
in de Kali Mas te plaatsen ,,bij vijandelijke attacque, vaartuigen met geschut gearmeert, zoomede, om een aantal prauw-magangs met steenen gevuld in de monding te laten zinken". Het volgend
jaar was besloten, om een ,,nieuwen wapenwinkel te
erigeeren", en in 1803 had de schout-bij-nacht Dekker aan de Regeering de teekening gezonden van
een ,,kunst-klip", zooals die in 1799 te Nieuwediep bij Den Helder was opgericht. Tot den aanleg
van die ,,kunstklip" is het echter te Soerabaia nooit
gekomen.

Een oude kaart van een deel van Straat Madoera en
de aangrenzende landen op den Java-, en Madoera-wal.
Deze kaart, door de bestudeering waarvan men een goed
overzicht kan krijgen van het gebeurde bij de fatale geschiedenis met het Engelsche eskader onder Pellew in 1807, werd
overgenomen uit ,,Memoir of the Conquest of Java", geschreven door Ma|or William Thorn en uitgegeven te Londen in 1815.
Men ziet er onder meer op hggen Sembilangan (Zambilang) op het eiland Madoera, waar de resident van Soemenep het bevel voerde over een batterij. Vóór het eiland
Menarie (Pulo Manarie), op de plaats waar fort Lodewijk
(Ludowijck), later fort Erfprins genaamd, lag, was een drijvende batterij opgeworpen, welke echter onbruikbaar was.
Verder ziet men op de kaart den weg geteekend, welke van
Grisee, via Simo (Semo), het tegenwoordige ,,Spookhuis",
Kedonganjar en Kedongdoro naar de toenmalige stad Soerabaia leidde Langs dezen weg vluchtten de manschappen van
den dolzinnigen commandant van Grisee naar Soerabaia,
toen de Engelschen aanstalten maakten om bij eerstgenoemde
plaats te landen.
Hier ZIJ nog aangeteekend, dat de huidige weg van Soerabaia naar Grisee langs de kust toen nog niet bestond.

uit deze salpetermakerij tweemaal zooveel kostte
als de Bengaalsche salpeter. Later werden de
grotten met salpeteraarde teruggegeven aan de
vleermuizen, die er de oudste rechten op hadden.
Onder het bestuur van Rothenbuhler had
ook de fatale geschiedenis plaats met het Engelsche eskader van Pellew, uit welke historie blijken
zou, hoe weinig onze defensiemiddelen hier eigenlijk waard waren en hoe noodzakelijk het was, dat
in dien toestand zoo spoedig mogelijk verbetering
werd gebracht.
Sedert enkele jaren had de Britsche ,,Union
Jack" dreigend haar schaduw doen vallen over de
kustlanden dezer gewesten, en reeds Van Hogen-

De eerste kans om de versterkingen in de praktijk te beproeven, zou men onbenut voorbij laten
gaan. Die kans kwam op den laatsten November
1807, toen de Engelsche vice-admiraal Pellew met
8 oorlogsschepen, de Culloden, Power[ull, Fox,
Corlyn, Samarang, Victor, Seaflower en Diana,
samen voerende 270 kanonnen. Straat Madoera
binnenzeilde.
Pellew was een jaar tevoren uitgezonden met
den last, om de Bataafsche scheepsmacht in de Indische wateren te vernielen. Acht Nederlandsche
oorlogsschepen waren in dat jaar op de reede van
Batavia genomen en verbrand, zonder dat er een
enkele poging tot verdediging was gedaan. De
beide overige vaartuigen der vloot, die met groote
opoffering door het moederland was uitgezonden
om Java te beschermen, namelijk de linieschepen
Pluto en Revolutie, waren afgekeurd en lagen afgetakeld voor Grisee. Het eene zou voor afbraak
worden verkocht, en het andere had men willen
kalefateren.
Bovendien lagen op de reede van Grisee nog de
Kortenaar met 60 en de Bustaff met 40 kanonnen.
Op beide schepen bevond zich ongeveer niets,
dat bij een zeeoorlog gebruikt kon worden. Bovendien waren zij slecht bemand en ... buiten
staat om zee te kiezen.
Met het ,,maritiem gezag" in Grisee was een
zekere Cowell belast, een Amerikaansch avonturier, die, evenals de resident van genoemde plaats,
Carel van Naerssen, bij het zien naderen der Engelsche vloot overstuur raakte.
Cowell wilde zich ,.onsterfelijk" maken en heeft
zich door zijn onbezonnen gedragingen dan ook onsterfelijk belachelijk gemaakt. Hij wilde van alles

doen, hoewel de Hooge Regeering nadrukkelijk geboden had om bij de verschijning van een vijand,
,.superieur in macht", Grisee te verlaten en in elk
geval géén tegenstand te bieden.
De Regeering wist zeer goed wat zij deed, toen
zij dat bevel uitvaardigde, want zij kende de sterkte
van haar strijdmacht te Grisee en met die in het
nabijgelegen Soerabaia was het niet beter gesteld,
want daar lag toen slechts een zwak garnizoen,
bestaande uit enkele invalide Europeesche soldaten, eenige benden Madoereezen, Soemeneppers en
Javanen. Dit samenraapsel stond onder bevel van
10 infanterie-, en 3 artillerieofficieren. Overigens:
versterkingen waren er niet. Te Bangkalan op Madoera lag voorts nog een corps Madoereezen onder bevel van den Prins van Madoera.
Maar om tot Cowell terug te keeren. deze had
in allerijl op eigen gezag de Straat van Madoera
,,versterkt". Zoo had hij vóór het eiland Menarie,
op de plaats waar later het fort Erfpnns zou komen te liggen, een drijvende batterij opgeworpen.
Ook te Sembilangan op de Madoereesche kust en
te Grisee had hij versterkingen doen aanleggen.
Zijn bevelen waren gegeven en de strijd kon beginnen. Het zou echter een operette-oorlog worden.

ongelukken te voorkomen. Maar Cowell was een
doldriftig man en zou en moest vechten. De Raad
van Politie stelde hem toen, om der gevolgen wille,
in staat van arrest, maar daar trok hij zich niets
van aan.
Inmiddels waren de Engelsche schepen voor een
deel midden in het vaarwater en voor een ander
deel onder den wal voor Grisee gaan liggen. Eén
der vaartuigen wierp zijn anker voor de batterij.
Geheel Grisee kwam in rep en roer, daar men voor
een landing vreesde. Van het admiraalschip werd
een sloep gestreken, waarop zich eenige Engelsche
officieren bevonden, die onder de parlementaire
vlag naar Cowell werden gezonden, om hem een
brief te overhandigen, waarin de eischen der Engelschen vermeld stonden.
Cowell nam alle parlementairen gevangen en
zond ze naar Soerabaia, waar men niet vriendelijk
gekeken zal hebben bij het vernemen van den laatsten dommen zet van dien ontoerekenbaren Amerikaan. Deze verontschuldigde zich echter; hij had
— zei hij — de Engelschen de ree en het strand

Op 1 December 1807 opende Van Ligten. resident van Soemenep, die het bevel voerde over de
batterij te Sembilangan, met zijn Madoereezen het
vuur op de Engelsche oorlogsschepen. De ..gloeiende kogels" deden weinig kwaad, daar zij de oorlogsbodems niet eens bereikten. Het vuur werd van
Engelsche zijde beantwoord en had tot gevolg,
dat één of twee Madoereezen gedood en een aantal boomtakken afgeschoten werd. Toen de Sembilanganners zagen, dat de schietpartij niet geheel
zonder gevaar was, verlieten de verdedigers der
batterij hals over kop hun post.
De Engelschen zeilden door tot vóór Grisee.
W a t men met de drijvende batterij bij het eiland
Menarie heeft gedaan, is nooit precies bekend geworden. Waarschijnlijk was zij reeds onbruikbaar,
vóórdat er nog een enkel schot mee gelost
werd. De batterij te Grisee bestond uit een halfronden opgeworpen aardhoop. waarachter eenige
stukken stonden op ..rolpaarden", die bediend werden door een paar dozijn matrozen van onzeewaardige schepen.
Cowell was tijdens de algemeene consternatie
die er heerschte op het onzalige denkbeeld gekomen, om tóch met zijn schepen den vijand tegemoet
te varen, hetgeen hem door den Raad van Politie
te Soerabaia ten strengste verboden was, zulks om
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Gouverneur-Generaal Mr. Herman Willem Daendels,
die naar zondenbokken zocht voor de ..schandelijke" capitulatie van de Hollandsche strijdmachten bij Grisee en daarbij
nogal vrij willekeurig te werk ging.

gen van het volk hadden de geweren in de moerassen geworpen en kwamen bij hoopen, alsof ze kompleet geslagen waren, aan. V a n Cowell werd niets
gehoord of gezien". Dit geschiedde op den achtermiddag van den eersten December 1807.
De Engelsche admiraal Pellew landde te Grisee
met zijn staf en verzocht den resident Van Naerssen, om zijn functie te blijven waarnemen. Deze
onderwierp dit voorstel aan den Raad van Politie
te Soerabaia, die daarmee accoord ging. De admiraal deed de Engelsche vlag hijschen, om de
Inlanders, Chineezen en Arabieren ontzag in te
boezemen. Ook liet hij hevige bedreigingen hooren
over de ondervonden tegenweer en — wat zijns
inziens nog veel erger was — over de gevangenneming van zijn parlementairen.
De vervallen weg op Goenoeng Sarie, waarlangs eens
statige tamarinden stonden. Deze weg leidt naar het graf
van F. J. Rothenbuhler, die van 1799-1809 te Soerabaia
gezaghebber was.
Vroeger behoorde Goenoeng Sarie ( ^ Fraaie Berg) aan
de weduwe Steenkamp. Later raakte het land in handen van
een Chinees, die er een landhuisje liet neerzetten (zichtbaar
links op de foto), dat thans door de „Golfclub Soerabaja"
als vereenigingslokaal wordt gebezigd.

met verrekijkers zien opnemen, en maakte daaruit op, dat zij een punt kwamen zoeken voor de
ontscheping eener landingsdivisie
een vijandelijke daad, die gestraft diende te worden.
Pellew, die zijn officieren, onder wie zich zijn
eigen zestienjarige zoon bevond, niet zag terug keeren, werd het wachten moe, forceerde met zijn
strijdmacht het gat van Menarie en zeilde met al
zijn schepen — er konden 3.000 man aan wal
gezet worden — de reede van Grisee op. Cowell,
die den brief met de eischen onder zich had gehouden, streek bij de nadering dier overmacht
ijlings de vlag.
Onderwijl was de consternatie wel tot haar
hoogtepunt gestegen. De varensgezellen, die bij de
batterij stonden, liepen voor een deel weg. Ongeveer twintig kanonniers en matrozen meenden met
vuren te moeten beginnen, hetgeen hun verboden
werd. Een beschonken jonker loste tóch een schot.
De kogel vloog over een Engelsch schip. De bevelhebber ervan dreigde Grisee te bombardeeren,
wanneer er nog meer schoten vielen. Nu ontstond
er een panische schrik onder de batterij-bedienden.
Een ooggetuige vertelde later in een artikel in
het Tijdschrift i^oor Ned. Indië: ,,De toomelooze,
ongedisciplineerde bende van den kommandant (de
marine-matrozen van Cowell) retireerde naar den
berg Giri, en in plaats van daar post te vatten,
vluchtte zij, schoon er geen vijand was geland,
die haar vervolgen kon, naar Soerabaja. Sommi-

De Raad te Soerabaia haastte zich nu om een
afgevaardigde naar het Engelsche admiraalschip
te zenden, terwijl de gevangengenomen Engelsche
officieren, onder het betuigen van zeer veel verontschuldigingen voor den hun berokkenden overlast, werden vrijgelaten.
De vloot van de Molukken lag, rijkgeladen en
weerloos, op de ree van Soerabaia; Grisee was in
's vijands macht; de resident van die plaats. Van
Naerssen, had werk genoeg de Inlandsche regenten en verdere hoofden in toom te houden en
drieduizend man in Engelsche uniform stonden gereed om te debarkeeren. Het was dus geraden,
om bakzeil te halen.
Dit geschiedde dan ook en Pellew was lankmoedig genoeg om toe te staan, dat op 3 December
1807 een capitulatie werd gesloten, waarbij bedongen werd: t e n e e r s t e , dat de versterkingen
te Sembilangan en te Grisee vernield, de stukken
vernageld en de affuiten verbrand zouden worden
en t e n t w e e d e , dat de Engelschen zouden
worden voorzien van proviand. Aan deze overeenkomst werd getrouw voldaan, en daardoor werden
de onheilen voorkomen, die verdere vijandelijkheden veroorzaakt zouden kunnen hebben.
De Engelschen vergaten het doel van hun
komst voor Grisee niet; de daar op de reede liggende Hollandsche oorlogsschepen werden nog op
den zelfden dag van de onderteekening der capitulatie verbrand. Daarmee was de taak volbracht.
Het laatste oorlogsvaartuig van het Gouvernement
was vernield. Zonder verdere vijandelijkheden zeilde het Engelsche eskader Straat Madoera uit en
bleef langs de kust van Java kruisen.
Cowell werd wegens zijn onzaakkundig optreden terstond van zijn post vervallen verklaard. Het
schijnt, dat alleen een dolle Amerikaansche haat

tegen alles wat Engelsch was, hem tot zijn onberaden handelwijze gebracht had, en dat hij aanvankelijk met de drie Engelsche officieren heel iets
anders in den zin had dan ze als krijgsgevangenen
op te zenden.
De afgevaardigde van den Raad te Soerabaia,
de secunde Van Alphen, had veel moeite gehad,
om het zoover te brengen, en daarmee den zoon
van Pellew en zijn makkers uit zijn macht te krijgen. In 1814, toen Java reeds lang een Engelsch
wingewest was, schreef Pellew aan Van Alphen
een vriendschappelijken brief en memoreerde daarin het gevaar, dat zijn zoon toen boven het hoofd
had gehangen. De volgende passage uit het epistel
bewijst dit:
,,The truth of your statements — aldus Pellew — are fresh in my memory and it was only
a few weeks ago that my son, Mr. Lacher and
myself were recounting our obligations to you
for the exertions you made to reserve them from
the gripe of that wretch commander Cowell. I
never doubted the intentions of the man to put to
death both my son, Mr. Lacher and Mr. Burdett,
if you had not with so much firmness interferred
your authority to preserve them".
De heele zaak met het Engelsche eskader had
nog plaats gehad onder het bestuur van GouverneurGeneraal Wiese, en de autoriteiten te Soerabaia
hadden gemeend door de bewuste capitulatie alles
naar beste weten te hebben geregeld. Maar ondeiwijl kwam in 1808 een andere Gouverneur-Generaal ten tooneele, namelijk Mr. Herman Willem
Daendels.
Deze noemde de gesloten capitulatie ,,schandelijk", o.m. omdat er te Soerabaia een macht aanwezig was geweest, welke die van den vijand in getalsterkte overtrof, en omdat men den aanval niet
had afgewacht. (De Raad te Soerabaia was echter wijzer geweest, door de gewapende koelies van
de Inlandsche regenten en Cowell's dronken matrozen niet tegenover de Britsche zeesoldaten te
stellen.)
In zijn Memorie schreef Daendels: ,,Ik vond deze zaak in zoover 'afgedaan, dat ik van de verplichting ontslagen was, om dezelve aan een rechterlijk
onderzoek te onderwerpen. Ondertusschen mocht
ik mij niet onthouden, maatregelen te beramen, die
alle vrees voor soortgelijke schandelijke daden in
het vervolg geheellijk ophieven, en gelijktijdig de
energie ontwikkelden, waaruit de verandering van
den gang des bestuurders allerblijkbaarst kon wor-
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O p een heuveltop te Goenoeng Sane, dichtbij het terrein van de huidige „Golfclub Soerabaja", ligt het graf van
F. J. Rothenbuhler.
Voor het slecht-onderhouden graf (rechts op de foto),
waarbij Inlander-s af en toe „menjan" branden en offeren,
staat een granieten bank en een bronzen urn (links).

den opgemerkt". (Heel duidelijk was de officieele
stijl van den maarschalk niet.)
Hij liet de commandanten van Land- en Zeemacht, Von Franquemont, die de capitulatieacte
had onderteekend, en Cowell naar Batavia reizen,
om zich te verantwoorden en te beoordeelen ,,in
hoever zij nog voor den vervolge in 's lands dienst
konden gebruikt worden".
De eerste beriep zich op zijn afhankelijkheid van
den Raad van Politie te Soerabaia en kwam er
zonder kleerscheuren af. Daendels gelastte, dat die
Raad zich voortaan zou hebben te onthouden van
,,alle inzage en directie in militaire zaken".
Men zou zoo denken, dat voor Cowell een heet
potje te vuur hing, maar het schijnt, dat deze de
schuld wist te werpen op den civielen gezaghebber
te Grisee, resident Van Naerssen. Ook Cowell
wist zich vrij te spreken, en Daendels teekende in
zijn Memorie aan: ,,Het is mij aangenaam geweest
in hunne verantwoording te kunnen berusten".
De ongelukkige Van Naerssen werd uit den
dienst ontslagen, van zijn kinderen en bezittingen
weggerukt en op een klein vaartuig naar Trankebar gedeporteerd. Een tweede zondenbok was de
secunde, het tweede lid van den Politieken Raad,
V a n Alphen. Deze werd op ongracieuze wijze uit
zijn betrekking ontslagen en moest onder zijn gewezen ondergeschikten dienen, doch werd later gerehabiliteerd.
Ook Rothenbuhler, als gezaghebber van den
Oosthoek, had zich te verantwoorden. Deze had
een rekest bij de Regeering ingediend, ,,dat bij
decreet moge worden opgeheven de blaam van
vrees en lafhartigheid op hem, gezaghebber, en
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De steen met inschrift, welke m één der zijwanden
van de graftombe van F. J. Rothenbuhler werd gemetseld.

den Raad van Policie te Sourabaya gelegd door
eene aanschrijving van Z. Exc. den gewezen Gouv.Generaal Wiese over het gebeurde te Sourabaya
tijdens het aanwezen aldaar van een Engelsch
esquader onder de orders van den schout-bij-nacht
Pellew in de maand December a.p. ".
Daendels wenschte zich nu echter niet langer te bemoeien met de vuile wasch van zijn voorganger. Over diens bestuur dacht hij in het geheel
niet gunstig; zijn missives aan den minister van

Koloniën, Van der Heim, zouden ervan getuigen.
In de personen van Van Naerssen en Van Alphen
meende hij de schuldigen getroffen te hebben; wat
nu het rekest van Rothenbuhler betrof, die daarmee voor den geheelen ,,Raad van Policie" opkwam, zoo verwees hij hem naar het vrijsprekend
vonnis over Von Franquemont c.s. uitgesproken,
,,hetwelk hij (Rothenbuhler) en de overige leden
van den Raad zig kunnen aaneigenen en op zig
toepassen, en zulks nog met te meerder regt, daar
zij, geene militairen zijnde, minder inzien moeten
hebben, omtrent alle zodanige militaire, aangenomene beginselen van nationale eer als in de handelingen van de Oosthoeks bediendens zijn uit het
oog verloren, en hetgeen Z. E. de Maarschalk en
Gouv.-Generaal met regt heeft toegeschreven aan
den invloed van een gebrekkig bestuur".
De zaak deed aan de carrière van Rothenbuhler, die in 1809 door ridder |. A. van Middelkoop als gezaghebber en later als prefect en landdrost van Java's Oosthoek u^erd opgevolgd, niet het
minste nadeel. Hij stierf in 1836 als lid van den
Raad van Indië. Zijn massieve grafzerk ligt op een
heuvel bij Goenoeng Sarie.
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SOERABAIA ONDER DAENDELS BEWIND
(1808-1811).
Daendeis maakt schoonschip onder de knoeiende en intrigeerende ambtenaren. — Zijn verbeteringen op allerlei gebied. — D e verdediging van Java. — Soerabaia's garnizoen versterkt.
— Fort Lodewijk. — Daendeis en Cornelius. — Oprichting van een kazerne, hospitaall en'
een scheepstimmerwerf. — Onze stad in Daendeis' tijd. — Zijn einde.

I
I R . Herman Willem Daendeis is de krachs
figuur geweest, onder wiens kort, doch buitengewoon emotioneel bewind, Soerabaia's opbloei
van dorp tot kleine Europeesche stad plaats had
Zijn optreden hier als stichter van verschillende

belangrijke instellingen, had voor onze veste vérstrekkende gevolgen. Zijn wijzigingen op bestuursgebied vormden den grondslag voor een nieuwe
periode van gezag, die ongeveer een eeuw heeft
geduurd, waarna voor Soerabaia als moderne stad
de nieuwste geschiedenis aanving onder het gedecentraliseerde bestuur van een gemeenteraad.
Toen Daendeis op 5 Januari 1808 te Batavia
voet aan wal zette, was hij reeds bekend als iemand
die den moed zou bezitten, om zonder aanzien des
persoons opruiming te houden m het kleine Indische wereldje van knoeiende en intrigeerende ambtenaren, door wier gedrag elke vooruitgang van
deze gewesten in economisch opzicht werd tegengehouden.
Om schoonschip te kunnen maken zou een karwats noodig zijn, doch die stelde men hem gaarne
ter hand. Zijn instructie, waarin hem den rang van
maarschalk verleend was — vandaar later Daendeis' bijnaam van den ,,IJzeren Maarschalk" —
liet hem m vele opzichten de vrije hand. Tot ontsteltenis van de ingedommelde gemeente was zijn
eerste regeeringsdaad, den Raad van Indié te ontbinden en een nieuwen samen te stellen, geheel
naar eigen keus. Hij was nu feitelijk alleenheerscher in Indië, daar de verbinding met het moederland geheel verbroken was, doordat geen Hollandsch schip de blokkade der Engelschen, waarmee de Nederlanders voortdurend op voet van oorlog leefden, kon verbreken.

Oou\ crneur-Oencraal Mr. Herman Willem
de grondlegger van ,,Grooter Soerabaia .

Daendeis,

Hoe Daendeis kon straffen, hebben wij reeds in
het vorige hoofdstuk gezien. Hij deed dat meer
volgens de luim van een Oostersch potentaat, dan
volgens het inzicht van een wijs en bezadigd re-

gent. Hij had echter belangrijker zaken te regelen,
om veel tijd te verspillen aan een consciëntieuze
beoordeeling van een vergrijp, dat onder het régime
van zijn voorganger had plaats gehad.
Daendels zag zeer goed in, dat, wilde men een
einde maken aan de misbruiken en knevelarijen van
de ambtenaren ten opzichte der bevolking, men
de onvoldoende traktementen moest verhoogen. De
salarissen van de ambtenaren werden dan ook
belangrijk verbeterd, doch daartegenover stond, dat
alle zoogenaamde emolumenten, die de ambtenaren ten koste van de bevolking of het Gouvernement genoten, werden afgeschaft, terwijl een Algemeene Rekenkamer werd ingesteld om na te
gaan, of de ambtenaren der Regeering geen onwettige uitgaven in rekening brachten en of hun
boekhouding klopte.
Een andere maatregel, die Daendels trof om den
vastgeloopen regeeringswagen weer op den goeden weg te helpen, was het eiland )ava, volgens
Franschen trant, te verdeelen in prefecturen, na
afschaffing van alle aan de Compagnie herinnerende titels, als die van: opperkoopman. onderkoopman, enz. Soerabaia kreeg m ridder J. A. van
Middelkoop zijn eerste prefect en landdrost, die in
het najaar van 1810 door Petrus Adrianus Goldbach werd opgevolgd.
Ook stelde hij voor den Inlander een behoorlijke rechtspraak in. Naar gelang van de belangrijkheid der zaken, werden zij door een vredegericht of landgericht behandeld. Te Soerabai.i
werd voor de afdoening van de allerbelangrijkste
justitieele aangelegenheden een landraad in het
leven geroepen, waarbij de Inlander tevens van de
uitspraak van de lagere rechtbanken in hooger
beroep kon gaan. Ook de rechtspraak voor Europeanen werd verbeterd.
Daendels' voornaamste taak was echter het in
staat van verdediging brengen van Java. Een zoo
belangrijk strategisch punt als Soerabaia mocht
daarbij niet vergeten worden. Het gebeurde met
het Pellew-eskader was in dit opzicht een onaangename waarschuwing voor zijn voorganger geweest, maar wie kon zeggen, wat er onder zijn
eigen bestuur stond te gebeuren.
Het garnizoen van Soerabaia werd versterkt.
Onder Gouverneur-Generaal Wiese had dat bestaan uit één bataljon infanterie en drie compagnieën artillerie onder commando van een majoor.
Hij legde er het derde regiment infanterie in kwartier, waarvan twee compagnieën zouden bestaan uit
Ambonneezen. Het zou versterkt worden met 750
recruten van Bali.

Koning Lodewijk Napoleon, naar wien het fort Lodewijk werd genoemd, dat door Daendels op Poeloe Menane
werd gebouwd.

Om te verhinderen dat weer een vijandelijk eskader, zooals dat van Pellew, Straat Madoera ongehinderd zou binnen dringen en onder
Hollandsche schepen opruiming houden, liet hij
voor den ingang van het zoogenaamde ,,Nauw",
op het eilandje Poeloe Menarie het fort Lodewijk bouwen. Deze naamgeving geschiedde natuurlijk ter eere van Koning Lodewijk Napoleon, die
hem tot zijn post had verheven.
Het fort Lodewijk verrees door Daendels' machtwoord als uit de baren en dat in ongelooflijk
korcen tijd. Het lag voor den mond van de Solorivier in 18 voet water. Schepen, die de monding
van Straat Madoera binnenvoeren, moesten van
Oedjoeng Pangka recht op het fort varen, een derde van zijn omtrek omzeilen en zich dus geruimen tijd blootstellen aan het vuur van zijn batterijen, terwijl een enkel reddeloos geschoten schip
voldoende was, om den toegang voor andere schepen te versperren.
Daendels had hierbij echter een zeer grooten factor over het hoofd gezien. Zijn ondergeschikten
moesten hem in deze contreien gehoorzamen, maar
de natuur stelde zich boven zijn berekeningen
Zoo gebeurde het, dat reeds weinige jaren na den
aanleg van zijn fort, in den mond der Solo-rivier

zich een modderbank begon te vormen, die steeds
grootere afmetingen aannam.
Het eiland was bij laag water reeds met den
wal verbonden, en ook aan den Oostelijken kant
zag men de diepte van het vaarwater op onrustbarende wijze afnemen. In 1818 konden nog de
grootste schepen ter reede van boerabaia voor
anker komen; in 1825 was men reeds genoodzaakt, om voor schepen van grooteren diepgang op
hoog en laag tij acht te geven en in 1835 bespeurde men een sterke toeneming van den modderafvoer.
De eenmaal diepe geul, die van Oedjoeng Pangka naar het fort voerde, bleef slechts voor kleine
vaartuigen bruikbaar, en de modderbank nam dermate in afmeting toe, dat er slechts één oplossing
voor het vraagstuk der scheepvaart overbleef: verlegging van den mond der Solo-rivier. Daarmee
had het fort Lodewijk zijn strategische beteekenis
verloren; het werd in 1857 geslecht.
Nog door een anderen maatregel had Daendels
de hoofdplaats Soerabaia voor een bombardement
van een vijandelijke vloot willen beschermen, namelijk door steenstortingen, die, ten Oosten der
reede, Java met Madoera moesten verbinden en
slechts de hoognoodige ruimte voor de scheepvaart
vrijlieten. Doch zijn bestuur duurde te kort om
deze ,,karwei" haar beslag te geven.
W a t een streng meester Daendels was, kan
blijken uit het volgende voorval, dat plaats had bij
zijn bezoek aan Soerabaia in 1810.
Het bouwen van een steenen dam had plaats onder leiding van kolonel Cornelius, een deftig man.

Een oude prent, waardoor men een (eenigszins fantastisch) beeld krijgt van Soerabaia uit het begin der 19e eeuw.

die zich ter eere van Daendels in pontificaal had
gestoken, maar de ,,IJzeren Maarschalk" kon opgedirkte menschen niet uitstaan en had steeds neiging om ze een lesje te geven.
Bij het jaagpad stapte Daendels in een sloep,
waarmee hij langs het werk zou worden geroeid,
om het te inspecteeren. Het was hoogwater, maar
de inspectie duurde zóó lang, dat het onderwijl eb
was geworden. Aan het einde van het hoofd gekomen, beval Daendels aan Cornelius, om aan wal te
stappen en de opzieners bijeen te roepen. Het bevel
werd gemakkelijker gegeven dan uitgevoerd, want
het roosterhoutwerk van de kade was zeer modderig. De arme Cornelius moest er tegen opklimmen en toen hij even uitrustte, liet Daendels de
boot verder varen. Daar hing de kolonel, zich aan
een paar modderige balken vastklemmend. Eenige
koelies moesten hem op den wal trekken.
,,Zie zoo kolonel', zei Daendels, ,,nu kunt ge
zien, waar die paraderok goed voor is. Die is bij
zulk werk önnoodig'. En Daendels lachte hartelijk,
omdat hij een dienaar van de Compagnie zóó n
,,smerig koopje" had bezorgd.
Het behoorde tot de defensieplannen van Daendels ten aanzien van Soerabaia, om hier een fabriek van oorlogsmateriaal en krijgsbehoeften te
vestigen; hij wordt dan ook als de stichter genoemd van den Artillerie Constructie-Winkel.

Een prent, overgenomen uit: ,,Reis over Java, Madura en
Bali in het midden van 1847" door Dr. W . R. van Hoëvell,
voorstellende het Gezaghebbershuis op Simpang, in den staat,
zooals het op Daendels' last werd gebracht; behoudens kleine wijzigingen ziet de woning, welke thans door den Gouverneur van Oost-Java is betrokken, er nog net zoo uit.
O p den voorgrond een oude karos met vier paarden bespannen, waarin de bewoners van het voormalige Gezaghebbers (Residentie)-huis hun wandelritten door de stad en omgeving maakten.
De steenen muur, welke het erf afsloot, werd later door
een hekwerk vervangen.

Reeds in 1801 waren, volgens de Realia, ,,de
Javasche ministers gequalificeert, om te Sourabaya
een nieuwe wapenwinkel te laaten erigeeren", maar
ordonneeren en erigeeren waren in Indië van ouds
twee zeer verschillende dingen. Het duurde tot
Daendels' tijd, voordat zoo'n inrichting tot stand
kwam, of althans aan haar bestemming beantwoordde. Tot eersten directeur der instelling benoemde
hij kolonel De Frees.
Maar Daendels was nog lang niet tevreden.
Wel had hij nu de plaats versterkt en lag er een
flink garnizoen, maar zijn mannetjes moesten een

en men kan zeggen: nam het in bezit, want hij
gaf slechts te kennen, dat dit zijn wil was. Zoo
ontstond het groote Militaire Hospitaal, dat er nu
nog staat, al werd dan ook in den loop der tijden
veel bijgebouwd.
Verder moest er een scheepstimmerwerf worden
aangelegd, want — zoo redeneerde Daendels —
in oorlogstijd moesten alle oorlogsschepen in Indië
zelf hersteld kunnen worden en daarvoor niet eerst
een reis naar het moederland behoeven te maken.
De Panembahan van Madoera bezat een tuin
aan den benedenloop van de Kali Mas en die was
juist geschikt, om er een scheepstimmerwerf op te
richten. Daendels wist, hoe hij met hooge Inlandsche heeren moest omspringen. Hij liet den Panembahan bij zich komen, behandelde hem allervriendelijkst, gaf hem zelfs een fraaie kris ten geschenke
en toen de stemming, die met behulp van een koppig wijntje aan den vroolijken kant werd gehouden, haar hoogtepunt bereikte, kwam Daendels
met zijn verzoek voor den dag. De Panembahan
kon voor zijn fatsoen niet weigeren, maar zal wel
plotseling een nuchter gevoel gekregen hebben. Zoo
kwam de marinewerf — Inlanders spraken van
,,gedong banger" — tot stand.

Het poortje, dat toegang geeft tot de achterzijde van
het oude Gezaghebbershuis (later Residentie-kantoor) in de
(beneden-) stad.
In Daendels' tijd werd de voormahge Gezaghebberswoning
tegenover de „Roode Brug" voor verschillende doeleinden gebruikt.
Onder het poortje liet de „IJzeren Maarschalk" weleens
ten aanschouwe van het publiek misdadigers opknoopen.

goed onderdak hebben. Op de plaats, waar nu het
hoofdcommissariaat van politie staat, was in den
tijd van den ,,IJzeren Maarschalk" een groote Inlandsche slachterij gevestigd. Daendels keurde de
plaats goed voor het bouwen van een kazerne en
de slachter
kreeg een paar dagen tijd, om
zijn hebben en houden naar een andere tampat te
verhuizen. In acht maanden werd de Djotangankazerne als het ware uit den grond gestampt.
Er was meer, want de zieke soldaten moesten
in een gezonde omgeving verpleegd •worden en
genezing vinden, opdat zij weer hun plaats in
Daendels' regimenten konden innemen.
De majoor der Chineezen bezat op Simpang een
mooi stuk grond, waarop hij goedangs had doen
oprichten, om er zijn rijstvoorraad in op te schuren. Daendels zag het terrein, keurde het goed

Er was indertijd een walmuur opgeworpen en
een blokhuis, ,,loodji goenoeng", opgetrokken,
maar die waren voor Daendels nutteloos. Alles
werd omver gehaald.
Het gezaghebbershuis, dat Dirk van Hogendorp indertijd op Simpang had laten bouwen, zag er
naar zijn zin niet imposant genoeg uit. Het Gezag
moest vorstelijk gehuisvest zijn, vond Daendels,
en dus werd het bestaande gebouwencomplex in
een soort van paleis omgetooverd.
BIJ een beschrijving van de stad Soerabaia, zooals zij er in Daendels' tijd moet hebben uitgezien,
zullen wij gebruik maken van een ,,memorie ' en
een ,,rapport", door Rothenbuhler opgesteld. De
„memorie" werd ingediend bij Rothenbuhler's aftreden in 1809, terwijl het ,.rapport" dateert uit
1811, toen Daendels naar Holland vertrok.
Over de bouwwijze der stad was Rothenbuhler
niet te spreken. „De stad is weinig te roemen —
zoo vond hij in 1809 — daar dezelve zeer misbouwd
is en nauwelijks twee of drie groote straten heeft".
Zijn oordeel was twee jaar 'ater in het geheel
niet veranderd, daar hij toen schreef: ,,Het is te
beklagen, dat men in de opbouwing niet meerder
regelmatigheid heeft geobserveerd. De huizen liggen verspreid door elkaar en daardoor worden

meestal de kromme, nauwe straten geformeerd, die
aan de stad een niet zeer fraai voorkomen geven en
dezelve bovendien minder luchtig maken. En dit
inconvenient werd voorheen zelve noch vermeerderd door een rondsomgaande walmuur en een
klein hoog fortje even daarbuiten, doch welke beiden voor eenige jaren uit den weg zijn geruimd".
Rothenbuhler waarschuwde reeds in zijn tijd tegen het kris-kras door elkaar bouwen van huizen
zonder een vast plan. ,,Vermits thans — heette het
in zijn rapport — ook verscheidene stukjes grond
aan en bij de stad door Europeanen aangevraagd
worden, om daar woonhuizen te bouwen en het niet
onwaarschijnlijk is, dat dit voorbeeld van tijd tot
tijd zal gevolgd worden, zoo zal men zorg moeten
dragen, dat de opbouwing in dier voege geschiede,
dat er overal regelmatige straten komen". Men
heeft zich later aan deze waarschuwing weinig gelegen laten liggen, of misschien was zij toen reeds
vergeten.
Hoewel de bouwwijze veel te wenschen over liet,
was de ligging der stad en kampongs, aan de mooie,
breede en snelstroomende rivier, ,,fraai", maar liet
Rothenbuhler volgen: ,,Die rivier moet in vroeger
jaren vrij wat dieper zijn geweest, daar de vaartuigen alstoen met veel minder moeite over de bank
hebben kunnen komen, terwijl nu het hooge water
moet worden afgewacht".
Ook op de gezondheid in de stad had hij af te
geven. Dat zij niet te roemen was, schreef hij alleen toe aan het feit, dat ,,de vele poelen, kuilen
en stilstaande wateren, welke zich in en bij de omliggende kampongs bevinden, door hare vergiftige
uitwazemingen den dampkring besmetten".
Behalve de instellingen, die Daendels schiep en
die ik reeds de revue liet passeeren, bezat Soerabaia onder meer nog een kerkje, maar die ruimte
had men noodig gehad om er een duitenmunterij in
op te richten; de godsdienstoefeningen werden zoolang in het gezaghebbershuis gehouden, ,,dat groot,
royaal, doch tevens zoo laag, bedompt en oud"
was, dat Rothenbuhler het reeds lang had willen
doen veranderen en verbeteren, maar daartoe nog
niet had kunnen besluiten
pecunia causa.
Dat gezaghebbershuis, waarin Rothenbuhler
gedurende den oorlogstijd tot zijn verdriet verplicht
was geweest, om ,,bestendig verblijf te houden",
werd voor alles en nog wat gebruikt. Er werd.
zooals ik reeds opmerkte, gepreekt, maar ook
de vergaderingen van den Raad van Justitie werden er gehouden ,.uit gebrek aan een ander daartoe geschikt lokaal".

Tegenover het gezaghebbershuis lag een ophaalbrug over de Kali Mas, die het Europeesche deel
der stad van het Chineesche en Inlandsche scheidde. Eenige ,,schrijfcomptoiren" en pakhuizen, die in
Rothenbuhler's tijd reeds vrij oud waren, vormden
de rest der civiele gebouwen.
Dat Soerabaia in het begin der negentiende
eeuw in korten tijd zich sterk uitbreidde, mag opgemaakt worden uit hetgeen Major William Thorn
daaromtrent in zijn Memoir of the Conquest of
Java (1815) meedeelde. ,,In proportion Grissee has
fallen into decay — zoo verklaarde hij, maar —
the new town of Sourabaya has risen rapidly in
population and prosperity and the improvement
wich it has experienced within these few years is
astonishing".
Maar om tot Daendels terug te keeren: Het regende klachten over hem bij Lodewijk Napoleon.
,,Onze Maarschalk heeft hier vrienden, maar ook
zeer vele vijanden en onder de laatsten zijn de luiden van het oude licht, de verwaten, eigendunkelijke Opperheeren, de allerbitterste', heette het in

MKHOIU

C O X Q U E S T OF J A V A ;
I'm: B K i i i M i

K)iKr»

Cljr. ©riental arrfjtprlago.
Jl STATISTICAL

.J V/> HISTORICAL

SKETCH

Or

J A V A;
Al[Ol\T l)t n^

DE^'L^DF^tll.

liV M I J D R W I I . U A M
/>«/£ Diimli/tiiiintir-Afn^lFi'f.ninii/h'tfif

HlDliN.
Fi»ip^ )'rfttij

in Jtir,

ILLLSTRATri) »V IM. IN^, f II IHTs. l ' I t H S ,

IfilNTtD ÏOR T FOFBTON, Mi [ n \I!ï 1 IIIR ^ in, wmiFHALl
1815

De titel-pagina van het boek, waarin Thorn een beschrijving gaf van Soerabaia en verklaarde, dat de stad in
het begin der 19e eeuw in korten tijd in beteekenis en omvang was toegenomen.

een epistel en: ,,On écrit les choses les plus affreuses de Daendels; il a revoluté Ie pays par ses
atrocités ", in een ander.
Reeds in het voorjaar van 1810 had Lodewijk
Napoleon Daendels willen terugroepen, maar dit
werd uitgesteld, omdat het geheele koninkrijk ontredderd was en ook vanwege de onkosten. Ten
slotte werd de knoop toch doorgehakt. Uit brieven van Daendels aan zijn vrouw, die in handen
waren gevallen van Keizer Napoleon, bleek ten
duidelijkste zijn groote hebzucht. Er werd een
ernstig onderzoek ingesteld naar het optreden van
Daendels in Indië en het resultaat daarvan was van
dien aard, dat Napoleon — Nederland werd namelijk in 1810 bij Frankrijk ingelijfd — hem ,,uit
bezorgdheid voor de kolonie" ontsloeg met de opdracht het bestuur aan zijn opvolger over te dragen „binnen 24 uur na diens aankomst".
Als opvolger van Daendels werd tegen zijn zin
Janssens aangewezen, een dapper man, die zich in
1806 bij de Kaap had onderscheiden door de

plaats langen tijd tegen een groote overmacht te
verdedigen.
Janssens kwam 15 Mei 1811 te Buitenzorg aan en
nam den daarop volgenden dag het bestuur over.
Daendels vertrok 30 Juni uit
Soerabaia
naar Parijs, waar hij in het najaar aankwam. Napoleon eischte géén rekening en verantwoording
van Daendels' [aits et gestes, maar heeft hem ook
niet vriendelijk ontvangen.
Later nam de maarschalk deel aan den beruchten
tocht naar Rusland en bood, bij het herstel van
het bestuur in Nederland, Koning Willem I zijn
diensten aan, die na eenige aarzeling werden aanvaard. Maar, omdat men zijn plotselingen ommezwaai van revolutionnair naar koningsgezind niet
al te best vertrouwde, werd hij als gouverneur weggewerkt naar de Nederlandsche bezittingen
op de Westkust van Afrika, waar hij in 1817 overleed. Als Toean Besar Goentoer, de Donderende
Groote Heer, zou zijn naam echter nog jaren
bij het Javaansche volk in herinnering voortleven.
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DE STADSUITBREIDING.
Soerabaia in een keurslijf. — D e woningen en wegen. — D e woningnood. — De slechting van de vesfingwerken. — Verschillende verbeteringen. — De uittocht van de betergesitueerden naar de „bovenstad". — D e eerste systematische stadsuitbreiding. — D e jongste uitbreidingen.

L _ ^ E stad Soerabaia, waarvan het aspect omstreeks 1800 in het vorige hoofdstuk werd beschreven, werd in het midden der vorige eeuw
in haar uitbreiding belemmerd, daar de vestingwerken en grachten, welke tusschen 1830 en 1850
waren ontstaan, haar als in een keurslijf omsloten
hielden.
Het gevolg daarvan was, dat men slechts spaarzaam de beschikbare gronden kon gebruiken. Zelfs
de grootere woningen bezaten maar een kleinen, of
in het geheel geen voortuin. In den regel was een
benauwd binnenpleintje de eenige ventilatieruimte
in huis.
Daar de wegen in dien tijd nog smal waren,
omdat het verkeer zoo gering was, lagen de
voorgalerijen van de woningen aan weerszijden van
een straat op geringen afstand van elkaar, zoodat
men vaak het gevoel moet hebben gehad of men
voortdurend op visite zat. De bouwmeesters uit
dien tijd trachtten dit inconvenient op te heffen
door meer gesloten woningen te bouwen.

Langs den Griseeschen weg, waar vóór dien
modderpoelen lagen, verrees een nieuwe wijk, welke spoedig de fraaiste winkelstraat van Soerabaia
zou worden. Ook buiten de eigenlijke stad, aan
den weg welke van de Simpangsche poort aan
het begin van de huidige Sociëteitstraat naar de
Residentswoning leidde, zag men gebouw naast
gebouw optrekken en in het Chineesche en Arabische kamp bespeurde men den zelfden vooruitgang.
De grootste wijziging in het stadsbeeld van het
toenmalige Soerabaia werd aangebracht door de
slechting van de vestingwerken, met welken arbeid
op 19 April 1871 — een datum, welke vastgelegd
dient te worden — een aanvang werd gemaakt.

Men kan begrijpen, hoe ,,ba]semiek" het vroeger
moet zijn geweest in die smalle stegen en nauwe
straten van onze stad, \ooral als de ,,koperen
ploert" zijn zengende stralen ongetemperd naar
de aarde zond.
Omstreeks 1860 ontstond er een chronisch gebrek aan woningen. Hiervoor zijn twee redenen op
te geven: Ie nam het aantal inwoners sterker toe
dan de aanbouw van nieuwe huizen en 2e eischte
de steeds in omvang en beteekenis toenemende
Handel hoe langer hoe meer woningen voor kantoor- of goedangruimte op.

De voorzijde van eenige huizen in de ,,benedenstad ', die
in den loop der vorige eeuw gebouwd, aanvankehjk bewoond, doch later als kantoren of pakhuizen werden gebruikt.
Tuintjes bezaten deze woningen niet, daar men met den
grond m de door •wallen omsloten en zich steeds uitbreidende stad moest woekeren.

Het z g
Spookhuis aan den Reiniersz boulevard een
van de -weinige woningen in den 18en eeuuschen stijl opgetrokken welke hier nog voor slooping gespaard bleven
Ridder J A \ an Middelkoop gezaghebber later prefect
en landdrost van Java s Oosthoek (1809- 10) liet de woning
bouwen op een stuk grond dat hij van Daendels had gekocht
Of het in dit huis dat thans aan Dr Teng Sioe Hie behoort ooit werkelijk heeft gespookt' Ik heb er nergens iets
positiefs van opgeteekend kunnen vinden
Eens werd er een seance in gehouden door mevrouw
Monch een medium Gedurende die seance deden zich echter geen manifestaties voor, zoodat men daarna nog niet
wist wie eigenlijk het spook was
Er bestonden daaromtrent namelijk twee verschillende Ie
zingen Volgens de eene zou het spook de dochter zijn van
een vroegeren bewoner die haar onecht kind zou hebben
vermoord en volgens de andere was het een van de eigenaren die galeislaaf was geweest Deze zou namelijk een
brandmerk op zijn rug hebben gedragen Hij wenschte om
de een of andere reden die ik niet te weten ben kunnen
komen na zijn overlijden niet gewasschen te worden hetgeen toch geschied moet zijn Als gevolg hiervan zou hij
in het hiernamaals geen rust meer hebben kunnen vinden
Thans dient het huis nog slechts als verblijfplaats van
honderden zwaluwen die er haar nestjes bouwen Deze nestjes worden op gezette tijden
geplukt
en als lekkernii
verkocht

De woning van den landheer op het particuhere land Simo,
een tweede voorbeeld van een huis dat in den 18en eeuwschen stijl werd opgetrokken en nog bestaat
Daendels verkocht een deel van Simo
voor 5 320 rijksdaalders aan den gewezen
teur K Heijnis een ander stuk kocht de
voor 2 334 Spaansche dollars van Raffles

op 8 April 181!
hoofdadministraeigenaar er later
bij

De gedenkplaat met inscriptie die m een van de zijmuren
van het huis op het particuliere land Simo werd aangebracht
Uit het inschrift blijkt dat behalve Daendels ook Raffles
tot landverkoop aan particulieren overging
Onder Daendels bewind werden hier onder meer verkocht Boeboetan Kepoetran-kidoel Kepoetran-lor Pesawahan, Petoendjoengan Simo en Tegalsari onder het Engelsche tusschenbestuur Bagong Djagir (Ngagel), Embong
Malang, Goebeng Djepit Karah Ketabang Ketintang Manoekan Pandjoenan Pekendjeran en Simo en na Raffles
nog Dinojo Djagir Karang Pilang en Wonorengo

De sociëteit Concordia een der meest imposante bouwwerken uit oud-Soerabaia
Als hier in de vorige eeuw gebouwen van eenige beteekenis tot stand moesten komen dan droeg men het ontwerpen daarvan op aan officieren van de Genie Z o o is de
kapitein der Genie J P Ermeling die van zijn komst in
1859 met kleine onderbrekingen tot 1872 te Soerabaia verblijf hield, de ontwerper van verschillende belangrijke bouwwerken geweest bijvoorbeeld van de oude weezeninrichting
welke gelegen was aan de Weezenstraat tusschen Tambak
Grinsing en de Constructiestraat en van het eerste gebouw
der sociëteit , Concordia
welk gebouw in de Societeitstraat op de plaats stond waar later het kantoorpaleis der
B P M werd opgetrokken

De voormnlige uoning van een rijken Chinees, een gewezen opiumpachter Het huis bestaat nog en hgt tegenover de bureaux der S S in de benedenstad op den hoek
van Sambongan en Bongkaran

De stad onderging van lieverlede een gedaantewisseling. Zi] begon er coquetter uit te zien. Onooglijke aarden wallen, lompe steenklompen, modderachtige piemen verdwenen en de breede grachten werden gedempt Zelfs een sierlijk monumentje
was opgericht op het plein vóór de D]otangan-kazerne, dat omgeven was door altijd groene,
ruischende tjemara's.

Een typische doorkijk door een oud straatje in het Chineesche kamp
De foto is meer dan een halve eeuv. oud en werd genomen, toen Soerabaia s avonds nog door walmende petroleumlampen op lange palen (21e links op de foto) werd
verlicht

Later werd het terrein m perceelen verkocht voor
het bouwen van nieuwe woningen, waaraan immers zoo'n gebrek was
De kleine aloon-aloon, het huidige Missigit plein,
werd vergroot en bestemd voor exercitieveld.
Zoo ging het met de uitbreiding der stad gestadig voort. De voormalige vesting en de buitenwijken groeiden naar elkaar toe

In 1873 werd de groote aloon-aloon gelijk gemaakt, voornamelijk het gedeelte bij Passer Besar,
dat in den Westmoesson steeds onder water stond

Steeds weer werden nieuwe verbeteringen m
het stadsbeeld aangebracht In 1877 begon men een

Een groot woonhuis in de bovenstad (Kedongdoro),
omgeven door een flinken tuin
Voor deze woning betaalde men omstreeks 1890 een huurprijs van ƒ 2100 per jaar.
Er bestonden ongetwijfeld eenige verschillen tusschen de
woningen, die binnen en buiten de omwalling waren gelegen, maar bij het meest gangbare type woonhuis uit het
midden der vorige eeuw kon men toch in vele variaties, zoowel bij de grootere als bij de kleinere huizen, steeds weer
den klassieken stijl toegepast vinden en niet alleen op de
hoofdgebouwen, doch vaak ook op stallen e d , die er geheel los van stonden

Het type van een kleiner woonhuis uit oud-Soerabaia
(Oendaan)
De hooge voorgalerij van dergelijke woningen bood niet
voldoende bescherming tegen het invallende zonlicht en den
gutsenden regen Daarom werd dikwijls een gegolfd plaatijzeren afdakje aangebracht, dat op dunne spijlen stond ol
doormiddel van ijzeren consoles tegen de zijwanden (of kolommen) was bevestigd
In de voorgalerij van het hierboven afgebeelde huis ziet
men om een tafel de leelijke oud-Indische wipstoelen staan
De verlichting geschiedde met behulp van een hangende
petroleumlamp en een dito muurlamp De groote, witte muurvlakte was versierd met eenige stereotype muurborden, een
paardje en een beeldje In den voortuin ziet men de bekende
oudmodische witgekalkte bloempotten met palmen staan

De achterzijde van een nj 19e eeuwsche uoningen in de benedenstad welke een grillig
doch zeker geen fraai beeld leveren
De architectuur stond hier in de vorige eeuw niet op een hoog peil Bouwkundige in
genieurs waren er nog niet Weliswaar waren bij den Waterstaat tal van ingenieurs in dienst
maar die hielden zich uitsluitend bezig met het bouwen van stuwdammen duikers en bruggen
terwijl de architecten bij genoemden tak van s landsdienst wat beter onderlegde opzichters
waren

flinken breeden weg aan te leggen tusschen Kepoetran en Kajoen en twee jaar later werd het
zoogenaamde Balkenkanaal gedempt waarlangs
balken naar den Artillerie-Constructie-Winkel gevoerd en waarm de privaten van die gouvernementsmstellmg
geledigd werden

Het \ooimalige gebouw van d Jongens vVteztn Inuch
ting in de benedenstad dat door J P Ermeling werd ontwoipen
BIJ de beoordeeling \ a n de architectuur van zulke bouw
werken als he*- hierboven afgebeelde moet men niet vergeten dat ZIJ in een tijd ontstonden toen de bouwkunst in
Europa in diep verval was geraakt en weinig oorspronkelijks bezat Is het dan te verwonderen dat veel wat in dien
tijd in Indie ontstond schablonewerk was gecopieerd naar
de door Storm \ a n s Gravesande vastgestelde modellen'
Veelal bouwde men kantoren gestichten etc naar Romeinschcn trant met kapiteelen architraaf en fronten overgoten
met een bruin cementsausje terwijl de basementen van de
kolommen en de voet van het gebouw zwart geteerd werden
Kan het smakeloozer''

Tal van meer of mmder fraaie gebouwen verrezen en het was opmerkelijk hoe het ouderwetsche
aspect der woningen langzameihand plaats maakte
voor een meer nieuwerwetschen sti]l als men tenminste m dien tijd van stijl kon spreken
Toko aan toko ontstond daar het aantal handelaren sterk toenam En toen de betergesitueerden
eenmaal naar de bovenstad trokken was de
exodus niet meer te stuiten Op Simpang vestigder
zich de hooge ambtenaren en rijke handelaren in
fraaie villa s
Aanvankelijk had de uitbreiding der stad volgens
het radiaalsyteem plaats d w z zij volgde de
hoofdverkeerswegen, zooals Passer Besar Toen-

Eén van de voormalige officierswoningen langs den Griseeschen weg met slechts een kleinen tuin vóór het hms.
Men moest immers zuinig wezen met den beschikbaren grond
in de stad.

Een aardig beeld van een achtertuin van een groote woning uit Soerabaia van ,.tempo doeloe": een koepeltje met
bloemen en planten in potten, links de opgang naar de achtergalerij. De huisjongen, aan wiens voeten een hond uit den
Tengger ligt, ziet toe op het spel van ..njootje" en „nonnie' ,
beiden in ouderwetsche kleederdracht.

djoengan en Kaliasin, of wegen van secundair
belang, zooals Simpang, Blaoeran, Kedongdoro en
Embong Malang.

rend begin vormden, rekening werd gehouden met
een mogelijke toekomstige vergrooting van Soerabaia.

Ook langs de rivieren werden de nieuwe, ruime
en aan groote erven gelegen huizen opgetrokken,
bijvoorbeeld langs Genteng, Kajoen en Ketabang
Kali.

Enkele jaren later werden ook Nieuw-Kepoetran
en Sawaan voor den woningbouw^ opengesteld,
waarna in 1910 de gemeente met Goebeng volgde.
Toen werden vrij spoedig na elkaar Ngagel, Koepang, Darmo en Ketabang in exploitatie genomen,
terwijl verder nog Kepoetran-Zuid en Embong
Malang, waarmee >vij in den nieuwsten tijd zijn
beland, op het gemeenteprogramma voor de stadsuitbreiding voorkomen.

Omstreeks de eeuwswisseling had de eerste systematische uitbreiding der stad plaats, waarbij met
den aanleg van de Embongwijk, waarvan het Kroesenpark en het Scheepmakerspark zoo'n schitte-
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De rcede. — De Oedjoeng. — Het Arabische en Chincesche kamp en hun bewoners.
— De „Roode Brug" en omgeving. — De aloon-aloon. — De Stadstuin. — Grimm. — Passer Besar. — Simpang en omgeving.

I N het vorige hoofdstuk is in korte trekken een
beeld gegeven van de verschillende stadia van
ontwikkeling onzer stad in den loop der vorige
eeuw. Laten wij thans in gedachten omstreeks 1900
een verkenningstocht maken door Soerabaia.
W i e toen met de boot den slanken vuurtoren
van Sembilangan passeerde, zou zich al spoedig
bevinden op de reede van Indies eerste koopstad.
Nog vóór dat het anker was gevallen, omringden
rumoerige tambanganvoerders met hun ranke vaartuigjes het groote schip, in de verwachting een
vrachtje te zullen oppikken.
Als men te midden van al dat geroezemoes zich
even den tijd ounde om zich heen te zien, dan zou
men getroffen worden door het schilderachtige
landschap dat uit zee opdoemde.
In het verschiet slingerde de Kali Mas zich als
een zilveren lint tusschen een rij tjemara's, die dofgroen afstaken tegen den helderen hemel. Rechts,
waar later de havenwijk met al haar bedrijvigheid
uit ,,de blubber" zou verrijzen, lag een modderig
stuk strand, bedekt met dorre grassprieten. Het
boog zich naar binnen om, tot waar de kustlijn zich
vervaagde in de glinsterende heuvelenrij van het
aloude Grisee met zijn heilige begraafplaats van
Soenan Giri.
Links zag men d^n Kleinen Boom met
het daarachter gelegen café en de grijze, zinken
daken van het Marine-Etablissement. Verderop
ontwaarde men, scherp omlijnd, het geboomte van
het Kuylpark, zoo genoemd naar den eens zoo populairen officier van Politie der Marine-werf, later
overste J. Kuyl, onder wiens toezicht omstreeks
1893 het park was aangelegd op een terrein, dat
men als vuilnisbelt had gebruikt. De pas opgetrok-

ken Wilhelmina-toren piekte door het omringende
groen en op de Oosterpier van het Marine-bassin,
het Noordelijkste deel der stad, schemerde de somber-grijze kleur van het hospitaal voor besmettelijke
ziekten door dungetakte waroeboomen. Daarachter een violet-getint wazig vlak van rizophoren en
begroeid moeras.
Op de reede een en al bedrijvigheid. Aan boord
van een schip van de Paketvaart hieuwde men het
anker om de kustreis voort te zetten. Een mailboot
lag onder stoom. Een zwaar beladen ,,tjoenia" voer
de Kali Mas uit, terwijl het nietige bootje van Grisee, dat over het watervlak scheen te kruipen, brommend een stoomfluit deed hooren.
Aan den Kleinen Boom was het ook niet stil,
want alle vaartuigen, die de Kali Mas op- en uitvoeren moesten voor het onderzoek van barang en
passagiers bij het douanegebouw meren. Een hef-

De reede van Soerabaia, gezien van den Wilhelminatoren. Links: de lange steenen pier met tijdklep en bank.
Rechts: hel zoogenaamde cholera-hospitaal. Daarachter het
wachtschip. Verder liggen op de reede twee schepen van
de Paketvaart en een driemaster. O p den achtergrond: de
heuvelenrij van Madoera.

met het geschreeuw van de torsende, zweetende
koelies, bezig met lossen en laden.
Langs een aantal kleine woningen met tuintjes,
die door witte hekken van de straat waren gescheiden, langs eenige kroegen, waarin stoere zeerobben hun uitspanning zochten en ,,echte klare '
werd geschonken en tenslotte langs een mengelmoes van tokootjes, logementen en huizen van
stuwadoren bereikte men het voor zijn doel ongebruikte fort Prins Hendrik.
Een pad met vele bochten leidde naar Pegirian,
naar het oude officierskampement, naar het Arabische kamp, het heilige Ampel en Songojoedan.
Daar was de buurt, waarin de Inlandsche nijverheid haar kunstigste en meest geroutineerde beoefenaren had. Men vond er weverijen van kostbare kaïns en sarongs, woningen van batiksters,
blikslagerijen, kopergieterijen en ijzersmederijen,
waarin allerhande huishoudelijke artikelen werden
vervaardigd. Verderop bij den passer werden de
kisten op wielen getimmerd, geverfd en verguld,
waarin de Inlandsche huisvrouw haar kleeren,
kleinodiën en de ,,poesaka's" van haar echtgenoot
borg.

De dertig meter hooge Wilhelmina-toren aan den
Oedjoeng; voor de oprichting waarvan de Soerabaiasche
handel een bedrag van ƒ 10.000.— bij elkaar bracht ter herdenking van de feesten, welke in 1898 te Soerabaia plaats
hadden ter eere van de kroning van H. M. Koningin W i l helmma.

tig gesticuleerende en sputterende Arabier moest
zijn trommels en „boengkoesans" openen, terwijl
een ,,singkeh" aan den lijve werd gevisiteerd, omdat
hij er zoo verdacht dik uitzag en het best mogelijk was, dat hij heulsap, in varkensdarmen om zijn
lijf gewikkeld, het land van de palmen en waringins
trachtte binnen te smokkelen. De machinist van de
stoomtram, die voor sociëteit ,,Modderlust" wachtte op passagiers van boord, liet een bel klingelen
ten teeken, dat de rit stadwaarts aanving.
Langs den beschaduwden en naar het hart van
de stad leidenden Oedjoengweg was het een drukte van belang. Tambanganvoerders zaten in dolce
far niente op de houten balustrade aan de zijde van
de rivier te turen over het spiegelend vlak der
zee. Vóór de iiigangen van de kampongs zaten
verkoopers. Op de rivier voeren prauwen af en
aan. Het geratel der wielen van dogcarts en kossongs over den stoffigen straatweg vermengde zich

Het middelpunt van het nijvere Ampel werd gevormd door de groote misdjit, die opgetrokken was
bij de plaats, waar het stoffelijk overschot lag van
Soenan Ngampel, één van de eerste predikers van
den Islam op Java. Daar werden de ,,malemmans"
aan het einde van de vastenmaand druk bezocht.
Dan baadde de imposante moskee in een zee van
licht en was er een geroezemoes van in- en uitgaande hadji's en Arabieren in kleurige kaftans, een
geplons bij den waterbak, waar men zich reinigen
moest, vóórdat het inwendige van het heilige gebouw betreden mocht worden. Bij avond flikkerden
daar de lichtjes van talrijke draagbare kraampjes.

De Kali Mas dicht bij den mond en de Kleine Boom. Daarachter het Marine-Etablissement.
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De mond van de Kali Mas Links de rivier Rechts
het dorre modderige en ongebruikte stuk giond dat omstreeks 1900 aan den overkant \ a n den Oedjoeng lag

waaruit scherpe geurtjes van sate kambing en
soto opstegen en opzij van het gebouw, bij het
graf van den geeerden Soenan, waren hier en daar
in de duisternis de silhouetachtige gedaanten van
vromen zichtbaar, die er hun gebeden prevelden en
hun wenschen uitten.
In de nabijheid van de misdjit lag de Arabische
wijk met haar typisch Oostersch bidhuis en woninkjes waarin getulbande handelaren, aan lange
Turksche pijpen zuigend, wachtten op de klanten,
die hun edelgesteenten goud- en zilverwerken zouden koopen

^JI_

Dertig jaar later W a t er op dat niemandsland verrezen
IS O p het midden van deze fraaie foto — een tegenhchtopname — ziet men het torentje met uitkijk van het huidige
Havenkantoor Links daarvan de silhouetten van het gebouw der Havendirectie en van eenige goedangs

gen, hun nerinkjes hadden in alles-en-nog-wat, in
koffie en thee, rijst en suiker, kaneel en arak Het
was er een chaos in den waren zin van het woord,
want naast lilhputachtige toko s stonden de gebouwen van de rijke langanan-Chineezen Tan
Tjoen Gwan en Oei Moe Liem de bazaar van
Tjo Sm In en verderop bij Tjantian lagen de imposante woningen en de met bizarre beeldengroepen versierde tuinen van de rijke ,,peranakans",
de hiergeboren Chmeezen

Van de Arabische wijk kwam men langs Songojoedan — m het Hollandsch vertaald door de
buurt van de Negen Krijgen — in het Chmeesche
kamp waar de werklustige zonen van het Hemelsche rijk, die toen nog allen lange staarten droe-

In de Chineesche wijk zag men den ,,klontong
tjita , die sitsjes verkocht zoowel aan baboes als
aan haar meesteressen, den rosokkan -Chinees,
die oude waar opkocht en ze later op den , passer
rombengan weer met winst van de hand wist te
doen, den baba katjang goreng ', die apennootjes
verkocht en door de jeugd geplaagd werd om zijn

Links W e g naar den Oedjoeng Rechts van de Kali
Mas de pakhuizen van de firma Erdmann en Sielcken O p
den achtergrond de uitkijk en het voormalige Havenkantoor
dat later toen Soerabaia s haven werd aangelegd, naar T a n
djong Perak werd verplaatst

Een detail van de vorige foto Rechts de suikerpakhuizen
met koelies die bezig zijn te lossen en te laden Links de
voormalige uitkijktoren Daarachter is nog gedeeltelijk het
dak van het vroegere Havenkantoor zichtbaar

J

Een fraaie panorama-kiek, opgenomen van den voormaligen uitkijktoren. Links: de Kali
Mas Westerkade met spoor en pakhuizen. Rechts: de Kali Mas Oosterkade met bars, logementen, huizen van stuwadoors en pakhuizen. Daarachter de daken van kampong Baroe. O p
de rivier, een gewemel van prauwen en tambangans.

nasaal-uitgestoote klanken; den rondventer van
huishoudelijke artikelen, zooals zeep, haarspelden,
spiegels, kammen, messen etc; den waarzegger met
zijn in een bamboe kooitje opgesloten makke rijstdief jes, welke uit een hoop beschreven stokjes eenige uitpikten en die dan aan den man gaven, die
uit de hiëroglyphen 's menschen lot wist te voorspellen
Behalve Chineezen hadden in het drukste deel
van die buurt ook de ,,orang keling ", de Bengaleezen, hun tenten opgeslagen. Zij dreven er handel in Oostersche artikelen en verkochten er tapijten met bonte motieven, gouddoorweven kakemono's, antieke vazen, blauwe pullen en borden,
schutsels met ivoor belegd, beeldjes en reliquieën,
die vooral 's avonds, beschenen door gasgloeilicht,
een fraai effect maakten.
Langs Songojoedan kwam men voorbij den vrij
drukken Passer Bong in de straat, waarin de toko's
waren van de handelaren in lijnwaden en daar
lag ook de „klentèng", de Chineesche tempel, verscholen tusschen de ruime woningen van gegoede
Chineezen en zich verheffend boven de kleine

krotten, waarin kleermakers en schoenmakers tot
laat in den avond hun ambachten uitoefenden.
Vóór den Chineeschen tempel lag een open
ruimte, op welke plaats bij het ,,reboetan"-feest een
groote houten stellage werd opgetrokken, waarop
zich gewoonlijk offergaven bevonden, terwijl aan
een gladgemaakten mast horloges, slendangs en
sarongs hingen, waarnaar ,,gerampast" mocht worden. Dan was het ,,rameh besar " en de ,,nontonners" op het pleintje en op de balcons van de
omliggende huizen verbeidden in spanning het
oogenblik, waarop het offerpapier onder helsch
lawaai van tromgeroffel en bekkenslag in brand
gestoken zou worden en de ,,reboetan" zou aanvangen.
Op ,,Tjap Gomèh" werden er de ,,djenggé's", de
groote, vuurspuwende draken, rondgedragen. Men
rook er dan den geur van brandende wierookstokjes, terwijl door de geopende en met bedrukte papierstrooken versierde deuren de kleurrijke offertafels zichtbaar werden, waarop stapels van allerhande vruchten en met goudbrons beplakte vetkaarsen te pronk stonden.

Een panorama kiek omstreeks 1890 genomen van de
verdieping van het toenmalige Residentiekantoor tegenover
de Roodc Brug Links \ a n de Brug Passer Gelap en het
begin \ a n de Panggoeng Rechts het \oormalige vendu- en
commissiekantoor \ a n Wijnve'd In het midden Kembang
D) epoen

Ongeveer 40 jaar later Het aspect van dit gedeelte van
de stad is totaal veranderd Dogcarts ziet men bijna niet
meer auto s zijn er voor in de plaats gekomen Links de
Incassobdnk Rechts de Factorij O p Kembang Djepoen
zijn o m de gebouivcn \ a n de Escompto en van de Bank
of Taiwan v ei rezen

De Panggoeng Links het gebouw van de Incassobank
zooals het een k u a r t eeuw geleden er uitzag Rechts op
den voorgrond twee Arabieren en een staartdragende Chi
nees

Hoe de Chineesche Voorstraat er 25 jaar geleden uitzag
Er stonden zoowaar nog boomen Voor het gebouw rechts
op de toto IS later het huidige kantoor van de Factorij in
de plaats gekomen

De Kali Peginan bij Tjantian toen het peil van het water
in de nvier nog hoog was

De Kali Peginan 30 laar later een open riool

^

Een straat in het Arabische kamp met bedehuis.

De Kali Mas gezien van de Roode Brug. Links: de voormalige Groote Boom.

HD

De Chineesche wijk: Songojoedan.

Het Willemsplcin. O p den voorgrond: de Kali Mas met
prauwen. Links: Residentie- en belastingkantoren. In het
midden: het eerste telefoonkantoor met het karrcnplein
er vóór. O p den achtergrond: de voormalige Protestantsche
kerk en eenige handelshuizen. Thans bestaan deze gebouwen niet meer.

Het begin van de Heerenstraat. Het aspect van dezen
weg is in den loop der jaren totaal veranderd. Rechts: de
ingang naar de voormalige Protestantsche kerk. Links: handelshuizen.

De Willemskade, ongeveer 40 jaar gcleaen. Rechts: achter een rij booraen, die er niet meer zijn, de gevels van
handelshuizen, welke bijna zonder uitzondering voor moderne
kantoorgebouwen plaats hebben moeten maken. In het witte
verdiepingsgebouw op het midden van de foto was de firma
Dacndcls gevestigd, die hier vele jaren het agentschap van
de Koninklijke Paketvaart Mij heeft gehad.

Hoe Passer Besar er ongeveer 30 jaar geleden uitzag
Rechts de stadsklok Links winkels In het midden de
stopplaats met wissel van de stoomtram Aan weerszijden
van den weg boomen

Het huidige veranderde aspect van Passer Besar De boomen werden omgehakt De klok werd naar het Priok-plein
op Tandjong Perak verplaatst Trottoirs werden aangelegd
De gasverhchting maakte plaats voor de verlichting dooimiddel van electnciteit en de stoomtram voor de , electrische O p den achtergrond de hooge baan
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De (ophaal)brug bij Bibis, zooals zij er een halve eeuw
qeledcn uitzag O p deze foto kan men duidelijk zien, dat de
Kah Mas toen nog een hoog waterpeil had Links een gardoehuisje, waarin s avonds gewaakt of
geslapen werd
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Het sierlijke stadsklokje, dat vele jaren voor den Stadstuin heeft gestaan Het werd in 1897 ter gelegenheid van
koningin Victoria s diamanten jubileum door de Britsche gemeenschap hier aan het bestuur van de stad aangeboden
De foto geeft een aardig beeld van de toenmalige mode
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Het opschrift op een van de zijwanden van de klok.

De Djotangan-kazerne
monument er voor.

met het m 1869 onthulde Bali-

Niet ver van den „klentèng ", even voorbij Bongkaran, lagen het Gouvernements Post- en Telegraafkantoor, het station der Staatsspoorwegen en
het zoutpakhuis. W a s men eenmaal de Bibisbrug
over, dan had men het Chineesche kamp, dat een
typisch wereldje op zich zelf vormde, achter zich
liggenAls men op zijn schreden terugkeerde naar den
driesprong van wegen, waaraan de drukke Passer
Bong was gelegen en één van die wegen insloeg,
dan bereikte men langs de steeds smaller wordende Panggoeng en Passer Gelap de Roode Brug.
Daar kwam men dan op een breeden rijweg, die
langs het telefoonkantoor, de gevangenis en de drie
Kahsossoks naar den uitkijk aan de Kali Mas voerde, van welken toren men een schitterend uitzicht
had over het gewirwar van prauwen op de rivier
en het druk gedoe van koelies en magazijnmeesters
op den kant van de kade langs de goedangs.

Het vroegere zoutpakliuis op Bibis. dat vele jaren later
als garage voor de auto s van den Postdienst zou worden
gebrujkt. De oorspronkelijke ingang, die men hierboven
afgebeeld ziet, lag aan de zijde van de Chineesche Voorstraat. Een jaar of v.at geleden maakte men er ter vergemakkelijking van het in- en uitrijden van de auto s aan de zijde
van Bibis nog een ingang bij.

Aan de andere zijde van den breeden rijweg,
die bij de ,,Roode Brug" begon, lagen de bedompte
handelskantoren, waarin employés zwoegden en
puften.

vóór den ingang uit fraaie equipages, bespannen met
statige sydniérs, of kittige sandelwoods. Daarbinnen de omheining werd gewandeld en gepraat, gelachen en gecoquetteerd, totdat het avondschot
was gevallen en men huiswaarts toog.

Iets verderop bevond men zich bij de Djotangankazerne en de hoofdwacht, tusschen welke militaire
I gebouwen het fraaie tuintje lag met het groene
Bali-monument, dat zoo nietig afstak tegen de imposante wanngins die het overschaduwden.
Dan volgde een rij winkels in de Sociëteitstraat,
aan het einde waarvan de ,,Concor" lag. Men
kwam vervolgens op den kruisweg Passer Besar.
Links bereikte men over de Bibisbrug de Chineesche wijk, terwijl aan den rechterkant een weg
langs de H. B. S. leidde naar het exercitieveld
en Kemajoran, waar de toren van Soerabaia's tweede misdjit verrees.

Soms begaf men zich nog even naar het gezellige restaurant en taartjespaleis van Grimm, waar
men op den verhoogden marmeren vloer een heerlijk gefrappeerd bittertje kon gebruiken en tevens
een leuk uitzicht had op den met gaslantaarns
schemerachtig \erlichten weg, waarop het bij sommige gelegenheden een gewemel van menschen was.
frames, die den winkel van Grimm binnentraden,
vonden er een dorado van lekkernijen. Fondants,
pralines in glazen flesschen en fraai-opgemaakte
taarten op schalen waren op nette étalages uitgestald.

Een grauwe muur met grillige punten, die het
bedehuis omgaf, stak fel af tegen het groene grastapijt er voor. Ginds door het geboomte schemerde
het gebouw van de Broederschool en rechts lag
de spoorbaan en daarachter een wijde vlakte van
sawah's.
Bij den kruisweg van den met tjemaraboomen
omzoomden Passer Besar trof men den mgang aan
van den Stadstuin met zijn muziektent, zijn kronkelende paadjes, artistieke palmengroepen in helgroene gazons, met zijn banken, stoelen en tafeltjes, die goede diensten bewezen als het er Zondags een va-et-vient van menschen was. Dames in
kleurige costumes en gigerls in smoking stapten

De spoorwegovergang op Passer Besar, op de plaats waar
thans de hooge baan is aangelegd. O p de foto ziet men
hoe men in vroeger dagen Passer Besar bij feestelijke gelegenheden met slingers van groen, wimpels en een eerepoort
versierde. De tjemara s, welke Passer Besar vroeger belommerden, zijn thans omgehakt.

l!
Passer Besar, ongeveer ter hoogte van het gebouw van
den Raad van Justitie Rechts de taiUeurszaak van Benselin Ledere (thans Hoffman) O p den achtergrond Grimm
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Passer Besai
Lmks de boekhandel van Van Itiqen
Rechts de Hs Vg Onderhng Belang Het aspect van deze
straat is thans totaal veranderd
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Een fiaaie opname van het eens zoo beroemde restaurant
Grimm en Co Links Kramat Gantoeng Rechts Passer Besar.

Een panoiama-kiek van Passer Besar, genomen van de
bovenverdieping van Grimm

hen typische foto (van omstreeks 1880) van het Residentiehuis op Simpang Aan het ontstaan van den naam Simpang (— boschpad) is een legende verbonden Volgens die
legende zou de oorspronkelijke eigenaar, een koppige Chinees,
die zijn bezitting niet wenschte te verkoopen, daartoe eenvoudig gedwongen zijn Men moet hem bijwijze van schadeloosstelling met een ,,gobang ( = 2J^ et , vgl Goebeng)
hebben afgescheept en zijn eigendom voor hem hebben bewaard ( ^ sirapen := Simpang) Deze naamsafleiding lijkt
mij echter erg gezocht

Het Scheepmakerspark, vroeger Kebon Matjan geheeten

r

De duesprong Toendjoengan — Simpang — Embong Malang O p de plaats van de Simpangsche Bazar staat nu de
toko van Nam Links in het begm van Embong Malang, ziet
men een Chineeschen handelaar in huishoudelijke artikelen
loopen, gevolgd door een koelie, die de manden met koopwaar pikelt
Het voormalige wachthuis, behoorende bij de Residents
woning Op het aangrenzende erf (rechts) van de huidige
meisjesschool stonden aanvankelijk de stallen

Het voormalige koetshuis van den Resident
pronkwagens stonden

waarin de

De Kali Mas in de bovenstad ter hoogte van Genteng en
Plampitan

De driesprong op Simpang met het teleToonkantoortje
voor de bovenstad Rechts Kahasin Links Simpang

De voormalige brug welke Simpang met Goebeng verbond Thans is zij vervangen door een monumentale brug

Simpang 30 jaar geleden toen de weg na iedere flinke
regenbui onder water stond en men er pootje kon baden

Djogo Dolog ( ^ Bewaker van de Boomen) een bttid
dat op de groote grasvlakte voor de Residentswoning op
Simpang stond Men moet het in een groot woud hebben
gevonden — (vandaar de naam) — op de plaats waar
eens het machtige Modjopahit heeft gelegen Inlanders branden menjan bij het beeld en brengen het offers

De Palmenlaan, vroeger Embong Matjan

Het Kroesenpark

geheeten

30 jaar geleden

Riviergezicht bij Peneleh

De voormalige controleurswoning op Simpang die bij
G B dd 2 October 1858 No 8 voor een bedrag van
ƒ 15 610 werd opgetrokken

Wanneer men zich echter, ondanks de groote
keuze op cuHnarisch gebied, niet tot koopen had
laten verleiden en men had, zijn wandeling voortzettend, den geasphalteerden weg aan de rechterzijde van het taartjespaleis gevolgd, dan passeerde men o.a. de zaak van een Klingaleeschen kapper, die als de beste Fransche coiffeur kon knippen en scheren, de toko van uurwerken, door een
welgestelden Inlander opgezet; het warenhuis van
Krapp; de werkplaatsen van Chineesche meubelmakers en van een fabrikant in paardenharnachementen en leerwerk; een boekhandelaar; een toko
van luxe-artikelen; een fotograaf; een juwelier; een
Javaansche kleermakerij; een encadreur en boekbinder; een kok en banketbakker; een sigaren- en
tabaksverkooper en een modiste.
Aan het einde van Passer Besar was op een driesprong een parkje aangelegd, in het midden waarvan men ter nagedachtenis van Von Bultzingslöwen, den leider van het Roode Kruis in Atjeh, een
gedenkteeken had opgericht.

Langs den hoofdverkeersweg zijn tocht vervolgend, kwam men voorbij het loge-gebouw en men
trof wat verderop, op den driesprong: Toendjoengan — Kaliasin — Simpang, een telefoonhuisje
aan, dat brutaal midden op den weg stond.
Op Simpang lag de Residentswoning tegenover
het Kroesenpark, dat op initiatief van Resident
Kroesen was aangelegd. In dit park stond het groenbemoste Djogo Dolok-beeld, afkomstig uit de ruïnen van Modjopahit. Bij de Inlanders stond het in
hooge eere, want zij geloofden, dat de wensch van
onvruchtbare vrouwen die hier offerden, verhoord
zou worden.
Langs de artistiek-aangelegde laan van kanarieboomen vóór het militaire hospitaal, bereikte men
de brug van Goebeng en Kajoen, de Zuidelijke
grens van het meest bewoonde gedeelte van Soerabaia, waar de kotta al spoedig in dessa overging.
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DE EUROPEESCHE MAATSCHAPPIJ.
De oudste Soerabaiasche naamlijst, — De samenstelling in 1813 van de Europeesche maatschappij te Soerabaia. — De duurte van de levensmiddelen en de hooge huishuurprijzen in het
midden der vorige eeuw beïnvloedden den levensstandaard. — De verouderde salarisregeling
van de ambtenaren. — D e aanwas der Europeesche bevolking. — Vorming v a n een midden'
stand. —• Afscheiding der Europeesche gemeenschap v a n die v a n de Javanen en Chineezen.
— De Indo-Europeanen en hun leefwijze. — De slaven en de rol, die zij vervulden in de Europeesche gemeenschap. — Naar een nieuw tijdperk v a n beschaving.

I I J D E N S het Engelsche tusschenbestuur
liet Raffles een lijst opmaken van de namen,
geboorteplaatsen en beroepen van de „Europeanen
of afstammelingen van Europeanen", die zich op
1 November 1813 in Soerabaia bevonden. Voor
wie de dorre opsomming van gegevens in haar
samenhang weet te ,,lezen", bevat de lijst vele
wetenswaardigheden, waardoor men zich een
denkbeeld kan vormen van de samenstelling der
Europeesche maatschappij van Soerabaia in het
begin der vorige eeuw.
Er kv^amen op die lijst in het geheel 307 namen
voor van manlijke ingezetenen, van wie er 154
( ± 5 0 y r ) in Indië (58 of bijna 19% te Soerabaia), 64 ( ± 2 1 % )
in Nederland en 86
( ± 2 8 % ) in het buitenland waren geboren,
terwijl van 3 personen ( ± 1%) de geboorteplaats niet bekend was. Onder de buitenlanders
trof men betrekkelijk veel Duitschers, een paar
Engelschen, Ceilonneezen, Manillaneezen, Franschen en Belgen aan.
Verder blijkt uit die oudste Soerabaiasche
naamlijst, dat vele namen hier nu nóg voorkomen,
bijvoorbeeld die van de families: Abels, Beemer,
Berkholst, Bouwman, Van den Broek, De Bruijn,
Burgemeestre, Cramer, Damwijk, Davidsz, De
Graaff, De Haan, De Haas, Hagenstein, Jacob, De
Jager, Jansen, Janssen, Jansz, Jonker, Kolmus,
Koster, Manuel, Meelhuysen, Neijman, Neijendorff, Reijneke, Scheepe, Schrijn, Smith, Snel,
Turpijn, Vermeulen, De Vries, Vijsma en W e t zel, terwijl andere namen zelfs niet meer in een
adresboek voor Indië te vinden zijn.

Het is opmerkelijk, dat de Nederlanders en
buitenlanders uit dien tijd meer uitgesproken de
hoogere en de hiergeborenen de lagere betrekkingen bekleedden. De eersten waren lid van het
Hof van Justitie, namen de hoogere militaire
rangen in, waren landeigenaar, handelaar- in- hetgroot, boekhouder, ,.tailor", notaris en postmeester. De ,.afstammelingen van Europeanen" waren tevreden als zij een schrijvers-, of klerkenbaantje machtig konden worden; enkelen beoefenden een ambacht. Velen scharrelden door het
leven en entameerden vandaag dit en morgen
wat anders. Zij vulden, toen de ambtenaar die
met de samenstelling van de lijst belast was voor
de opgaven bij hen kwam, de rubriek ,.beroep"
stereotiep in met het woord
.burger".
Weelde werd hier in de eerste helft der
vorige eeuw onder de Europeanen niet aangetroffen. De ambtenaren moesten vanwege de
duurte der levensmiddelen zeer zuinig leven en
ook onder de particulieren was er geen, die men
vermogend kon noemen,
In het begin van de tweede helft der vorige
eeuw werden de levensvoorwaarden, zoowel voor
de ambtenaren als voor de particulieren, niet
beter; integendeel.
De meeste landsdienaren moesten zien rond te
komen van een uiterst beperkt en aan de behoeften des tijds niet geëvenredigd inkomen. Hun
tractementen waren omstreeks 1830 vastgesteld en door de steeds stijgende duurte der levensmiddelen waren die onvoldoende om er behoorlijk van te kunnen leven. Bovendien waren

ook de huishuurprijzen aanzienlijk gestegen, zoodat men soms waarlijk niet wist hoe de eindjes
aan elkaar te knoopen.
Voor de particulieren gold hetzelfde. De vele
verliezen door den Handel in dien tijd geleden waren oorzaak, dat ook dit gedeelte der Europeesche
bevolking, dat weleens de neiging vertoonde om
de huishouding op een wat luxueuzer basis in te
richten, de uitgaven tot het hoognoodige moest
beperken. Slechts enkele Europeesche handelaren
en industrieelen konden op een grooter voet leven.
Niettegenstaande de minder rooskleurige levensvoorwaarden voor de Europeesche bevolkingsgroep hier, nam deze langzaam, maar gestadig in getalsterkte toe. Woonden hier in 1813
nog maar 307 Europeanen, in 1830 was dit getal
reeds tot ongeveer 2.000, in 1850 tot 3.000, in
1870 tot 4.500, in 1890 tot 7.500 en omstreeks de
eeuwswisseling tot plusminus 10.000 gestegen.
Deze toename had twee gevolgen. Er ontstond
hier namelijk tusschen 1860 en 1870 een soort
van middenklasse, waarvan de leden zich te
hoog voelden om zich aan te sluiten bij de door
hen beschouwde lagere categorie van personen,
terwijl zij zich toch ook niet op hun plaats
voelden in het wereldje van ambtenaren, handelaren en industrieelen. Voorts werd het hoe langer hoe duidelijker merkbaar, dat de Europeanen
ter stede een afzonderlijke maatschappij gingen
vormen, die veel minder dan vóór dien het geval
was, behoefte had om voor het gezellig verkeer
contact te zoeken met elementen uit de Javaansche
en Chineesche wereld.
Men kon de Europeanen hier, naar gelang van
den maatstaf dien men aanlegde, in vele groepen
verdeelen, o.a. in een categorie van ambtenaren
en in een van ,,particulieren sadja". De eerste
groep voelde zich almachtig en de tweede was
in vele opzichten van haar luimen en nukken afhankelijk.
Nam men de geboorteplaats als criterium aan,
dan kon men spreken van ,,volbloeds", die buiten
Indië waren geboren en van zoogenaamde ,,afstammelingen van Europeanen", de hiergeborenen.
De laatstgenoemde groep vindt men in de literatuur over Indië uit de vorige eeuw ook wel
aangeduid met de benamingen van Mestiezen,
Creolen en Liplappen.
De beteekenis van de beide eerste woorden is
duidelijk; die van het laatste heeft den volgenden
oorsprong: Tijdens het bewind van de Oost-

De heerenmode te Soerabaia omstreeks het midden der
vorige eeuw.

Indische Compagnie over deze gewesten hadden
de nakomelingen van de Europeanen, uitgezonderd die van de Portugeezen, die ,,signers",
mijnheeren — later verbasterd tot: ,,sinjo's" —
werden genoemd, in de rechte nederdalende linie
tot den derden graad de volgende benamingen:
e e r s t e graad, ,,liplap"; t w e e d e graad, ,,grobiak" en d e r d e graad, ,,kasoediek".
De ,,liplappen" waren in den regel handelaren;
de slavenhandel was hun geliefkoosd bedrijf, omdat zij er veel winst mee behaalden en daardoor
toegang kregen tot de gezelschappen van de
,,manhafte heeren der Compagnie'. De ,,grobiakken" dienden op de Vloot en in het Leger. De
,,kasoedieks" waren visschers en jagers.
De bijnamen ,,grobiak ' en ,,kasoediek ' verdwenen uit het spraakgebruik; die van ,,liplap"
bleef bestaan en werd, evenals het woord ,,sinjo',
in minachtende beteekenis gebruikt. Later raakten
ook deze betitelingen in onbruik en daarvooi"
kwam in de plaats het woord ,,Indo-Europeaan",
dat thans met eere wordt gebezigd.

De Indo's, van wie de meesten in de meening
verkeerden, dat zij bij de ,,volbloeds" achtergesteld werden en zich daarom verongehjkt voelden, vonden hier in de eerste helft en in het begin
van de tweede helft der vorige eeuw een bestaan,
óf in 's landsdienst óf bij particulieren. Ambachten werden weinig door hen uitgeoefend, omdat
zij meenden dat handenarbeid hen zou vernederen.
Over den aard en het karakter van de toenmalige Indo's waren de schrijvers het met elkaar
volkomen eens. Ik zal dit met twee uit de vele
voorbeelden bewijzen.
Zoo teekende P. Troost, die eerste luitenant
was bij het corps mariniers en aan boord van de
Maria Reigersberg van 1824 tot 1826 een reis om
de wereld maakte, in zijn boek aan: ,,Liplappers
gedragen zich omtrent de Europeanen stug en
ongemanierd. Zij zijn loom en traag. In de
vroolijkste gezelschappen zitten zij als beelden.
Wanneer men haar iets aanbiedt, dat niet naar
haar smaak is, wijzen zij het op een bitsen toon
af, of zeggen kortaf: ,,tramou". Onder de eerste
klassen van de meest aanzienlijken treft men

zelden iemand aan, in staat om te kunnen lezen
en schrijven. Zij ontvangen een gebrekkige opvoeding van slavinnen".
J. Olivier vertelde: ,,De liplapsche meisjes zijn
door een noodzakelijk gevolg hunner verwaarloosde opvoeding en een voortdurenden omgang
met slavinnen kribbig en eigenzinnig van humeur, lui, slordig en wellustig van aard, zonder
eenige kennis van iets hoegenaamd, meestal zelfs
de Hollandsche taal niet verstaand ".
Bij beide schrijvers vindt men den ongunstigcn
invloed vermeld, die de slaven uitoefenden op de
karaktervorming en opvoeding van de jeugd,
want de kinderen uit dien tijd werden aan hun
hoede toevertrouwd en in den regel leerden zij
van hen niet veel fraais.
Ook in het huishouden speelden de slaven en
slavinnen, die de vrouw des huizes in alles en
nog wat bijsprongen, een belangrijke rol. Niet
moeder de vrouw voerde feitelijk den schepter
in huis, maar een oude, trouwe slavin, op wie zij
zich verlaten kon. Deze may di casa ging over
alles, zelfs over het goud en zilver. Als teeken
van haar waardigheid droeg zij de sleutels van
de goedang, aan een zakdoek bijeengebonden,
over haar schouders. De slaven en slavinnen
stonden onder haar bevelen.
Niet alleen de dames maakten gebruik van de
diensten van het slavenpersoneel, maar ook de
heer des huizes deed dit en hij verkoos dan doorgaans vrouwelijke bediening boven die van zijn
slaven.
De reeds genoemde Olivier gaf in zijn Landen Zeetochten een aardig beeld van de geraffineerde wijze, waarop de toenmalige heeren der
schepping zich door hun slavinnetjes lieten knuffelen en vertroetelen.

Deze fraaie teekening geeft een aardig beeld van de kleeding omstreeks 1850 van de kinderen uit den gegoeden
stand. Het knaapje ziet er in zijn fluweelen buisje met kanten kraagje en met den zwierigen hoed met pleureuse op
zijn krullebol werkelijk uit om te stelen. De lijfslavin volgt
haar meestertje op den voet.

Reeds 's morgens vroeg, wanneer de oudgast
in slaapbroek en kabaai gekleed uit zijn slaapvertrek kwam, werd hij door een slavin bediend,
die hem de een of andere ontnuchtering, koffie,
chocola of thee, in een kopje overhandigde en
hem tegelijkertijd een aangestoken sigaar in den
mond stak, waarna zij op haar hurken zittende,
de bevelen van haar meester afwachtte. Als hij
commandeerde: ,,Mau mandi!" ging zij heen en
kwam met schoone kleeren terug, die zij naar de
steenen badplaats bracht.
Na het bad ging mijnheer ontbijten en wanneer
deze bezigheid weer was afgeloopen, liet hij zich
door twee slavinnen aankleeden. Beiden trokken

hem een kous aan en als hij dan de beenen vooruit stak, staken zij deze lichaamsdeelen in een
pantalon, waarna de beide gedienstige geesten
hem verder laarzen, bretels, vest en das aandeden. Het wit batisten buisje, het gewone bureaugewaad, deed hij zelf aan en dan vond hij, dat hij
zich al heel dapper geweerd had.
Ook 's avonds bij het naar bed gaan liet de
oudgast zich verwennen. Voor het ontkleeden
had hij drie of vier slavinnetjes noodig, die onderscheidene manipulaties hadden te verrichten,
op welke deze meisjes bijzonder waren afgericht.
Deze ,.handelingen" vormden een groot deel van
de tijdkortingen van vele oudgasten, in het bijzonder van de landheeren, die van allen de beste
gelegenheid hadden om unseen and unknown een
epicuristisch leven te leiden.
Die manipulaties bestonden in pidjit, d.i. de
armen, de beenen, den rug, de lendenen, den hals
en zelfs het hoofd zachtjes drukken; in sapoesapoe, zachtjes met de vlakke hand over het geheele lijf wrijven; in gossok-gossok, met warme
doeken wrijven, tombok, zachtjes en malsch met
de vuisten stompen; tjoebit, zachtjes met de nagels
van den duim en den voorsten vinger over het
geheele lijf knijpen; oeroet of ramas, d.i. kunstmatig de spieren kneden, de gewrichten doen kraken
en knakken. Al deze operaties moesten door zachte
vrouwenhanden worden verricht. Zij brachten
dan een wellustige vermoeidheid te weeg, die den
slaap aangenaam en versterkend en de leden
buigzaam en lenig maakten. Sommige oudgasten
zouden geen duur in hun bed hebben gehad, als
zij zich niet zoo door hun slavinnen hadden laten
knuffelen.
Deze zagen er in haar eenvoudige, doch flatteuze kleedij vaak allerliefst uit. Zij droegen
korte, witte baadjes, en coeuv uitgesneden, een
geplooid kleedje en om het middel de zilveren
pending of ceintuur met grooten gesp.

Twee slavinnetjes uit de eerste helft der vorige eeuw. De
korte, witte baadjes, ,,en coeur" uitgesneden, zijn bepaald
flatteus.
Dat het vroeger met een huwelijk weleens misliep, als
gevolg van het feit, dat de heeren der schepping onder de
bekoring kwamen van de lieftalligheid en bevalligheid der
slavinnetjes, zal men misschien kunnen begrijpen.

had men soms wel een bedrag van ƒ 5.000 over,
terwijl voor een andere zoo goed als niets werd
geboden. Vakkundige koetsiers, koks en naaisters
waren zeer gewild.
Van 1843 tot en met 1852 werden hier 64
slaven verkocht voor een totaal bedrag van
ƒ 23.865; door de bank betaalde men dus per
hoofd een som van ƒ 372.89.

Naar gelang van het aantal slaven dat men
bezat, werd iemands welstand afgemeten. Openbare veilingen van slaven waren te Soerabaia
betrekkelijk zeldzaam. Wanneer zij echter plaats
hadden, werden de voor den verkoop bestemde
slaven naar het vendulokaal geleid en daar,
evenals een ham of een vat boter, aan den meestbiedende afgestaan. Van Regeeringswege was
bepaald, dat huisgezinnen bij den verkoop niet
gescheiden mochten worden.

De te Soerabaia levende slaven, die allen den
Mohammedaanschen godsdienst beleden, hadden
voor het meercndeel huisgezinnen gevormd. Hun
eigenaren waren verplicht — zoo was het tenminste voorgeschreven — hen ,,met zachtheid
te behandelen en goede en behoorlijke zorg voor
hen te dragen". De slaven moesten door hun
meesters worden gevoed en gekleed en zoodra de
slavenkinderen den leeftijd van 12 jaar hadden
bereikt, moest hun een maandgeld van tenminste
een halve gulden worden uitgekeerd.

De prijzen, die men voor de slavenfamilies betaalde, liepen zeer uiteen. Voor de eene familie

Bij huwelijken van slaven met vrije menschen
volgden de kinderen den stand der moeder. Al-

leen, wanneer een kind bij een slavin verwekt
was door haar meester, waren moeder èn kind
van den band der slavernij verlost.
Klachten van slaven over hun meesters kwamen hier maar uiterst zelden voor. Het omgekeerde was echter meer het geval. De verbolgen
eigenaar kon dan zijn eigendom met een briefje
naar de gevangenis zenden, om daar voor eenigen tijd in opgenomen, of anders met de rottan
,,gecorrigeerd" te worden. Slaven konden namelijk — zonder voorafgaand onderzoek naar hun
schuld — gestraft worden met hoogstens 30
rottanslagen of 14 dagen gevangenisstraf en bij
herhaling met hoogstens 60 rottanslagen of drie
maanden gevangenisstraf.
Sinds 1839 nam de slavenhandel in de residentie Soerabaia in omvang af. Bedroeg het aantal
slaven in dat jaar nog 1.506, in 1847 was dii.
aantal reeds gedaald tot 832, in 1848 tot 754, in
1849 tot 659 en in 1850 tot 445. Na 1853 hadden
hier géén openbare veilingen van slaven meer
plaats.
Met ingang van 1 Januari 1860 werd de slavenstand opgeheven. Vele slaven verlieten toen
hun meesters, doch verscheidenen kwamen na
verloop van tijd als vrije menschen weer bij hen
in dienst terug.
Nog langen tijd zouden zij op de opvoeding van

het jonge geslacht hun stempel blijven drukken.
Pas aan het einde der eeuw, toen hier een jeugd
werd groot gebracht, die gevrijwaard bleef van
de fatale gevolgen van het primitieve opvoedingssysteem, brak een nieuw tijdperk van beschaving
aan.
Ook de opening van het Suezkanaal in 1869
heeft daartoe het hare bijgedragen. Indië kwam
,,dichter" bij Holland te liggen. Vele vooroordeelen, die men daar tegen Indië had, liet men
langzamerhand varen en men ging er hoe langer
hoe meer toe over om hier een ^verkkring te
aanvaarden. Er kwam versch bloed in de Indische samenleving, welke in die dagen nog sterk
stond in het ,,teeken" van den schommelstoel, het
kaartspel, ,,Van Hoboken", het concubinaat en
het baboeïsme.
Toen het achterland van Soerabaia steeds meer
in cultuur werd gebracht, onze stad in zielental,,
omvang en w^elvaart bleef toenemen en de Europeesche vrouw hier haar schepter kwam zwaaien,
veranderden van lieverlede de samenstelling en
de onderlinge verhoudingen in de Europeesche
maatschappij.
Die wijzigingen hebben echter grootendeels
plaats gehad in de laatste kwart eeuw en vallen
voor een beschouwing dus buiten het bestek van
dit boek.
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DE INLANDERS.
Ongunstige economische omstandigheden in den Compagniestijd. — Raffles en het land'
rentestelsel. — Heerendiensten. — Belastingen van allerlei aard. — Het Cultuurstelsel in
theorie en in de praktijk. — Het Regeeringsreglement van 1854. — Het rapport van
F. J. Rothenbuhier over Soerabaia (1812). — De druk der verplichte diensten te Soerabaia. —
De invloed van den aanleg der fortificaties op de bevolking. — De bazaarbelasting en
het passerwezen. — Geleidelijke opheffing van den druk op de bevolking in de tweede
helft der vorige eeuw. — Geruchten, die tot agitatie onder de bevolking leidden. — De
„trek" naar de stad. — De ethische bestuursrichting.
De Inlandsche hoofden. —• Overzicht van de geschiedenis vóór 1800.— De veldprediker
Valentijn en zijn beschrijvingen ( ± 1706). — Van rozenolie en een mislukte „galiran". — Een
Regentswoning en een feestmaaltijd. — De Soerabaiasche Regenten in de eerste helft der
vorige eeuw. — Tjokronegoro III. — R. A. Kromodjojo. — Het Regentschap Soerabaia in
twee deelen gesplitst. — Tjokronegoro IV. — Feestelijkheden in den „dalem". — De
levensomstandigheden van de Regenten. — De opvatting van den Inlander omtrent Gouvemementsbetrekkingen.

A N N E E R ik mij zou zetten tot een uitvoerige bespreking van den Inlander en de economische omstandigheden, waaronder hij in de
vorige eeuw te Soerabaia leefde, dan zou de lengte
van dit hoofdstuk het bestek van dit werk verre
te boven gaan.
Deze omstandigheden zijn trouwens voor het
overgroote gedeelte dermate universeel geldend geweest en stemmen bij onderlinge vergelijking van
de verschillende groote centra op Java in zóó menig
opzicht overeen, dat in een speciale beschrijving
van de stad Soerabaia daaraan slechts enkele bladzijden kunnen worden gewijd en ik den belangstellenden lezer voor een meer uitvoerige bestudeering van dit, overigens hoogst belangwekkende, onderwerp moet verwijzen naar andere werken, waarin dikwerf een schat van gegevens daarover is
vervat.
In de eerste plaats denk ik hierbij aan de verslagen van de Commissie voor het Welvaartsonderzoek.
I
Onder de Oost-Indische Compagnie was de bevolking geheel afhankelijk van haar hoofden,
die dikwijls met groote willekeur regeerden. De
kleine man leed honger en gebrek, waar de talrijke
oorlogen in de 18e eeuw het hunne toe deden. Eerst
omstreeks het jaar 1800 zien wij bij de kolonisten
van dat tijdperk een tendens, om zich meer met

de zaken van den Inlander bezig te houden en
o.a. de rijstteelt te bevorderen.
Hoewel eigenbelang aanvankelijk aan deze inmenging niet vreemd was, waren het toch ook de
meer liberale denkbeelden, die begonnen baan te
breken, welke er toe leidden, om zich ook in het
belang van de bevolking zelve te gaan inlaten met
de bevordering van landbouw en veeteelt, bevloeiing, de verdeeling der bouwgronden en het
tegengaan van vexaties door hoofden en Chineesche pachters. Meer dan schuchtere pogingen waren dat echter niet, en het stelsel van gedwongen
contingenten en leverantiën, waaraan de Oost-Indische Compagnie haar bloei voor een groot deel
te danken had gehad, bleef zelfs onder Daendels
grootendeels intact.
Eerst Raffles ging er toe over hier te lande het
landrentestelsel in te voeren, waarbij aanvankelijk
de dessahoofden een zekere hoeveelheid producten
hadden op te brengen als pachtsom voor den bebouwden grond. De omslag over de dessabewoners
werd aan de hoofden overgelaten, doch al spoedig
leidde de vrees voor knevelarij ertoe om de landbouwers individueel te belasten.
Commissarissen-generaal zagen echter weldra in,
dat een eenigszins behoorlijke individueele aanslag
niet mogelijk was en gingen er daarom in 1818
reeds toe over, om de aanslag in de landrente we-

en pitrah), waaraan geen rechtgeaard Mohammedaan zich kon onttrekken, terwijl ook passergelden
(de zoogenaamde bazaarbelasting) verschuldigd
waren en rechten geheven werden van wajang- en
topengspelen, van hanengevechten en van de
slacht, dan kunnen wij ons voorstellen, dat in de
praktijk de meer verlichte denkbeelden slechts tot
weinig verbetering in den economischen toestand
van den Inlander bijdroegen.

Drie typen van Inlanders. In het midden op een krukje
zit de eigenaar van de draagbare keuken. In het kastje, rechts
op de foto, werden de kopjes, kommetjes, schoteltjes, messen, lepels, tevens de ingrediënten voor de te bereiden spijzen
bewaard. O p den standaard links werd water op een arangvuurtje gekookt en op het lage bankje op den voorgrond
werd gehakt, gesneden en gewreven. Naast het bankje zit
een huisbediende op zijn hurken en op den achtergrond
smult een koelie uit een kommetje.

derom dessa'sgewijs te doen geschieden, die dan
naar keuze van de belastingplichtigen in geld of in
producten kon worden opgebracht. Onder het Cultuurstelsel, vooral toen dit systeem — aanvankelijk bedoeld als een vervanging van belasting op
den grond door een vrijwillig gesloten overeenkomst tot beplanting van een gedeelte daarvan met
voor de Europeesche markt geschikte producten —
onder den aandrang uit Nederland, om steeds
meerdere baten van Java te ontvangen, meer en
meer ontaardde in een cultuurdwang, een leveringsdwang en een belasting in arbeid, trad de
landrente als bron van inkomsten op den achtergrond, om later geheel gereorganiseerd weder te
herleven.
Behalve belasting in geld werden echter van den
Inlander ook persoonlijke diensten gevorderd in
het algemeen belang, de zoogenaamde heerendiensten ten behoeve van het Gouvernement.
Bij de invoering van het landrentestelsel had
Raffles wel geproclameerd, dat het stelsel van gedwongen arbeid en verplichte leveringen op Java
was afgeschaft, doch daarbij in één adem allerlei
uitzonderingen gemaakt voor verplichte diensten,
die dus gehandhaafd bleven en nog jarenlang een
zwaren druk zouden uitoefenen op de bevolking.
En wanneer wij dan bedenken, dat in de beginjaren der vorige eeuw de Javaan nog belast was met
talrijke bijdragen voor de dessa en de hoofden daarvan, bijdragen niet alleen in geld, doch ook in
arbeid (dessa- en pantjendiensten), waarbij dan
nog kwamen de godsdienstige belastingen (djakat

Ik noemde zooeven reeds het Cultuurstelsel van
Van den Bosch en maakte er terloops gewag van,
dat dit stelsel aanvankelijk bedoeld was als een
bevordering van de belangen van Indië en Nederland beide. Door met de bevolking vrijwillige overeenkomsten aan te gaan, omtrent den verhuur van
een deel hunner landerijen, die dan beplant zouden worden met producten, die geschikt waren
voor de Europeesche markt, hoopte Van den Bosch
beider belangen te dienen. In de eerste plaats zou
de belastingdruk op de bevolking verminderd worden, terwijl daarenboven, al hetgeen het verkregen product meer waard zou zijn dan de vroeger
verschuldigde landrente van den in cultuur gebrachten grond, den Inlander ten goede zou komen. Van dwang was geen sprake. Behield de Inlander zijn grond liever zelf voor de teelt van padi
en polowidjo (tweede gewas), dan zou slechts de
verplichte aanslag in de landrente gehandhaafd
blijven. Er werd echter een mogelijkheid geschapen, om meer voordeel van den grond te trekken,
die tevens ten voordeele zou strekken van het moederland. Allengs ontaardde dit stelsel echter in
een ware vexatie. De cultuur werd geleidelijk uitgestrekt over een veel grooter deel der sawah's
dan aanvankelijk was bedoeld, n.l. 1/5 van het
dessa-areaal, en de arbeid, die van de bevolking
werd vereischt voor de dwangcultures, overtrof die
voor hun eigen rijstaanplant verre. De loonen waren geheel onevenredig aan den gepresteerden arbeid en werden dikwerf eenvoudig niet betaald.
Allengs strekte de tendens van de Regeering om
van den Inlander ,,te halen, wat er van hem te
halen viel" zich ook uit tot de ambtenaren, die
veelal met groote willekeur te werk gingen. En
dit demoralisatieproces woekerde voort tot in de
onderste lagen van de ambtelijke hiërarchie, waaronder de bevolking in ernstige mate had te lijden. Vermindering van de rijstopbrengst en overmatige arbeid, gepaard met slechte voeding en ziekte, groote sterfte en volksvermindering, ziedaar de
resultaten van het in den beginne zoo hooggeroemde Cultuurstelsel. Eerst omstreeks 1850 hield
de stelselmatige uitbreiding der dwangcultures op

en van dien tijd dagteekent de geleidelijke vermindering van den druk op de Inlandsche bevolking.
Het Regeeringsreglement van 1854 heeft in ruime
mate tot verbetering van den toestand bijgedragen.
Ik ben met deze algemeene beschouwingen ietwat uitvoerig geweest, teneinde den lezer een juist
inzicht te geven in den over heel Java heerschenden toestand.
Laat mij thans tot Soerabaia terugkeercn en een
greep doen uit de gegevens waarover ik beschik,
om een en ander nader te illustreeren. Een der
belangrijkste gegevens is wel het Rapport van den
staat en gesteldheid van het Landschap Sourabaya
dd. 31 December 1812 van den Gezaghebber van
Java's Oostkust F. J. Rothenbuhler.
Hij beschrijft de „natuurlijke inwoonders " van
zijn „Landschap " als „door de hitte der luchtstreek
verzwakt en door eene bijgelovige en verwijfde opvoeding verlaagd, hun geheel aanzijn tot een zorgeloos leven schijnende te bepalen, vermijdende
gaarne alle arbeid, waartoe zij niet volstrekt verplicht zijn". Rijst en zout worden genoemd als de
voornaamste artikelen, welke Soerabaia opleverde
en waarvan ,.aanzienlijke quantiteiten" uitgevoerd
werden.
De bevolking wordt geschat op 143.662 zielen,
ze was het dichtst rondom de stad, veel minder
in de afgelegen districten.
Zij hield zich hoofdzakelijk met landbouw bezig, althans de grondbezitters, terwijl zij, die van
grond verstoken waren, zich toelegden op de bewerking in deelbouw van de velden der grondbezitters, met de vervaardiging van matwerk, met
visscherij, handel in vruchten en ,,het transporteeren
van goederen en wat dies meer zij ".
Rothenbuhler begeeft zich in uitvoerige beschouwingen van de lasten, welke de bevolking had op
te brengen, waarvan de opsomming meerdere bladzijden in beslag neemt, om ten slotte te komen tot
de volgende rekening:
Opbrengst in rijst, na aftrek van de verschillende lasten in natura, van een gemiddeld
tjatjah-aandeel goeden en goed gelegen sawahgrond
3600 kati
Benoodigd per jaar voor een huisgezin
van 4 koppen, te zamen a 3 kati rijst
daags
1095 „
Rest voor den verkoop
ter waarde van rds

2505 kati
20

Benoodigd per jaar, voor de voldoening van de hoofdgelden, onderhoud
der woning, aankoop en onderhoud van
huisraad, akkergereedschappen, kleeding, zout, olie, gedroogd vleesch
of visch, enz
te kort rds.

30
10

welk tekort aangevuld moet worden uit de opbrengst van erf en tuin (die hem jaarlijks eenige
spaansche matten opbrengen) en uit de verdiensten
der huisvrouw (spinnen, weven, aanfokken van
pluimvee, verkoopen van snoeperijen en andere
kleinigheden, doorgaans wel 11/2 a 2 stv. daags);
,,Zodat" concludeert rapporteur, ,,een dienstdoende
Javaan, als hij en de zijnen slechts niet te lui zijn,
over het algemeen genomen, noch al redelijk wel
kan uitkomen, want, ofschoon er ook veele onder
deze dienstdoenders zijn, welke geen geheele tjatja
voordeel gevende gronden voor zich alleen bezirten,
maar daarin met twee, drie of zelfs meer andere
personen gelijkelijk deelen, komt daar teegen ook in
aanmerking, dat na mate hun aandeel kleiner is,
hunne lasten en diensten meede zooveel te minder
zijn en zij gevolgelijk na rato ook meerder tijd en
gelegenheid kunnen hebben, om de velden der hoofden en anderen, welke dit zelve niet kunnen doen,
te bewerken, of zich op een andere kostwmning toe
te leggen."
De conclusie wil mij wel eenigszins optimistisch
voorkomen!
Omtrent den omvang van de heerendiensten en
hetgeen de kleine man daarvoor ontving, geeft
meergenoemd rapport interessante bijzonderheden.
Rothenbuhler vermeldt, dat hier ter stede benoodigd waren:
1. 186 Koppen voor den Constructiewinkel
(ambachtslieden 8-10 stuivers zilver per dag en
koelies a 40 duiten — = een kwartje — en een
katje rijst).
2. 494 Koppen voor de munterij (ambachtslieden 5 a 10 St. en de koelies 4 duiten zonder rijst).
3. 65 Koppen voor de pakhuizen (koelies a één
katje rijst).
4. 10 Koppen voor het malen van tarwe (ieder
2 St. en één katje rijst),
5. 44 Koppen voor het hospitaal (ieder 4 duiten
zonder rijst).
6. 407 Koppen voor de opgericht wordende
kazerne en andere gebouwen (ambachtslieden 10
of meer st. per dag en de koelies 4 duiten en 1 katje
rijst).

7. 56 Koppen voor het schoonhouden der stad
(waarvan een gedeelte 4 en sommigen 6-8 duiten
daags verdienen).
8. 20 Koehes aan de Werf (die geld noch rijst
ontvangen).
9. 44 Koppen, die als zeevarenden op de kruisers en andere vaartuigen worden geëmployeerd
(en die doorgaans 3 rijksdaalders iedere maand
genieten).
10. 108 Koppen voor de door de Regenten geleverd wordende vaartuigen tot lossen en laden
der schepen en andere diensten (en die buiten hare
rijstvelden niets genieten).
11. 54 Koppen voor de door de Regenten onderhouden en geleverd wordende buffels met derzelver karren (die daarvoor niets genieten).
12. 27 Koelies en eenige paarden, die dagelijks
op de Paseban gereed moeten zijn, als er goederen
te transporteeren vallen, of andere bezigheden zijn
te verrichten. (Genieten niets.)
13. 264 Koelies en een aantal paarden voor het
Postwezen op de onderscheidene verspan- of halteplaatsen uitgezonderd eenige trekpaarden, koetsiers en andere bedienden, die door de Regenten
worden onderhouden. (Genieten niets.)

De willekeur, waarmede over de voor de fortificaties benoodigde gronden werd beschikt, grenst
aan het ongelooflijke.
Terwille van den vestingbouw werden de Inlanders van hun gronden verdreven. Een Gouvernementscommissie schatte de waarde van de op die
gronden staande kamponghuisjes, welke schatting
uiteraard nimmer hoog was, en andere gronden,
vaak ver buiten de stad gelegen, werden de verdrevenen als plaats van vestiging aangewezen. Dat
op deze wijze vele Inlanders hun broodwinning verloren en het Gouvernement zelf van dergelijke
maatregelen slechts schade had, daar vele geschikte werkkrachten verdreven werden, behoeft nauwelijks betoog.
De geringe dagloonen waren daarbij nog oorzaak, dat velen er liever toe overgingen om uit
eigen zak een plaatsvervanger aan te stellen, dan
voor het Gouvernement tegen betaling te werken.
In April 1849 eerst ging men er toe over om
te bepalen, dat voortaan vrije koelies voor den
arbeid aan de fortificatiewerken konden worden
aangenomen tegen betaling van 30 duiten 's daags,
terwijl de loonschalen van den Constructie-winkel
meer in overeenstemming met den particulieren
loonstandaard werden gebracht.

14. 212 Koelies tot het branden van houtskool
(die 2 duiten ontvangen voor elke krandjang kolen, die zij leveren).
15. 80 Koelies voor het kappen van brandhout.
(Ontvangen niets.)
16.

158 Koelies voor de steenbakkerijen.

17.

1500 Koelies voor de koffiecultures.

18.

138 Koelies voor de djatiebosschen.

19.

176 Grassnijders.

20. 200 Koelies voor het melken der buffels en
het bereiden van boter.
21.

50 Koelies voor diverse andere diensten.

Bovendien mocht iedere Regent hier voor zijn
bediening, volgens een door Daendels in het leven
geroepen bepaling, beschikken over een aantal van
170 koelies, behalve dan nog zijn muzikanten, topeng- en wajangspelers.
De aanleg der fortificatiewerken legde eveneens omstreeks 1834 zware lasten op de bevolking.
Dagelijks waren hiervoor ± 1500 werklieden noodig, van welke velen groote afstanden — tot 140
paal toe — moesten afleggen zonder daarvoor
eenige vergoeding te genieten.

Een Inlandsche messenslijper aan den arbeid. De teekening
geeft een aardig kijkje door een kamponggang.

In 1852 werd een einde gemaakt aan de bazaarbelasting ( = passerbelasting), zoodat de Inlanders
niet langer te lijden hadden van de dikwerf ongehoorde knevelarijen van de Chineesche pachters.
In 1831 waren hier 15 passers, te weten die van
1. Pesapen, 2. Warong Toerie, 3. Missigit Gedeh,
4. Praban, 5. Baliwerti, 6. Kepoetran, 7. Pegirian,
8. Ampel, 9. Kampong Baroe, 10. Pabean, 11.
Bong, 12. Kewidjilan, 13. Peneleh, 14. Kali-Anjar
en 15. Petjantian.
Van de genoemde passers, waar 's morgens het
gewoel der menschen het grootst was, waar de
Javaan in zijn warong, de Arabier met kruiselings
onder het lichaam geslagen beenen op zijn mat met
edelgesteenten, ringen, enz. en de Chinees onder
zijn pajong van papier met snijwaren voor zich zat,
waren er drie van steen opgetrokken, namelijk: Ie.
passer Pabean met 6 overdekte steenen loodsen, 2e.
passer Bong met 4 overdekte steenen loodsen en 3e.
passer Missigit met 5 overdekte steenen loodsen.
Eerst bij G. B. van 8 December 1872 No. 6
werd passer Genteng in het leven geroepen, terwijl in het daaropvolgende jaar de passer van Baliwerti verplaatst werd naar de Van Deventerlaan,
hetgeen echter tot gevolg had, dat het meerendeel
van de verkoopers naar Tjantian verhuisde, dat
van oudsher de plaats was, waar rijst verkocht
werd.
Toen de afschaffing van de pacht op de passers,
waarop o.m. padi, rijst, producten van tweede gewassen, eetwaren, vruchten, tabak, suiker, gambir,
lijnwaden, kramerijen, ijzer- en koperwerk, wapens,
werktuigen, aardewerk, kapas, mat- en vlechtwerk werden verkocht, een feit was geworden, werden zij meer dan vroeger bezocht, terwijl men van
lieverlede ook vele artikelen van weelde, ofschoon
van weinig waarde, op sommige markten zag verschijnen.
Dat omstreeks 1850 aan de stelselmatige uitbreiding der dwangcultures een einde werd gemaakt,
vermeldde ik reeds. Toch bleven de verplichte heerendiensten nog langen tijd zwaar op de bevolking
drukken.
Als voorbeeld hiervan wil ik aanhalen, dat nog
in 1863 de assistent-resident van Sidoardjo gemachtigd werd om vanaf den dag, dat met de vermaling van het riet een aanvang werd gemaakt,
tot en met ultimo September d.a.v., dagelijks het
ondervolgende aantal g e d w o n g e n arbeiders
als maximum te leveren, ten behoeve van de in die
afdeeling van de residentie Soerabaia gelegen sui-

kerfabrieken, die in contract werkten met het Gouvernement:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tjandi
Boedoeran
Waroe
Porrong
Tangolangin
Watoetoelis
Ketegan
Balongbendo
Sroenie
Krian
Kremboong

140 man
170 „
220
140
140
190
220
160
200
200
110

1890
In totaal dus
daags alleen
voor de 11 suikerfabrieken in de afdeeling Sidoardjo, terwijl de eenige belangrijke suikerfabriek,
welke in de stad Soerabaia was gelegen en eveneens voor het Gouvernement werkzaam was, namelijk Ketabang, 84 gedwongen arbeiders daags
kreeg.
Het loon voor deze arbeiders, die van bestuurswege werden ,,verstrekt" — een woord, dat men
in dit verband in officieele stukken uit dien tijd herhaaldelijk tegenkomt — aan de m contract met
het Gouvernement werkende suikerfabrieken, was
bepaald voor ,,gewoon werk van ten hoogste 11
uren duur " op 25 cent, en voor zwaar werk, dat
geoefendheid vereischt op 30 a 40 cent, terwijl verder besloten werd, ,,om het dag- en nachtloon voor
arbeiders, van bestuurswege verstrekt", vast te stellen voor een arbeid van 11 uur: voor het aandragen
van riet naar den molen en voor vuurstoken op
35 cent, voor het insteken van riet in den molen
en voor het wegdragen van natte ampas op 30 cent
en voor alle andere werkzaamheden op 25 cent.
Toen — zij het ook slechts zeer geleidelijk —
werd overgegaan tot afschaffing der heerendiensten, nam de Avelvaart toe. De ruime arbeidsgelegenheid hier ter stede, waar de industrie zich hand
over hand uitbreidde, kwam de bevolking zeer ten
goede. Allengs ontstond een kaste van ,.skilled labourers", die zeer behoorlijk gesalarieerd werden.
Omstreeks 1870 verdiende een ambachtsman te
Soerabaia ƒ 1 tot zelfs ƒ 1.50 per dag.
Tevens ontstond hier allengs een bediendenstand.
In 1867 werd hier zelfs reeds door zekeren
Scheerens een ,,dienstbodenbureau ' opgericht, dat
echter slechts kort bestaan heeft.
Het steeds toenemend verkeer maakte, dat de
Inlander zich ook ging bezighouden met wagen- en

zien loopen. Inlandsche priesters, die voor elk huwelijk dat zij voltrokken, een bepaald bedrag ontvingen, zorgden voor de verspreiding van het gerucht.
In 1874, toen men te Soerabaia toebereidselen
trof voor de inhuldiging van de uit Atjeh terugkeerende troepen, ontstond een dergelijke agitatie.
Kwaadwilligen hadden in de kampongs het praatje uitgestrooid, dat de militairen Inlandsche vrouwen schaakten. Sommige kamponghoofden hadden
daarom hun wederhelft en dochters verboden de
woning te verlaten en hun voorbeeld werd door
velen gevolgd. De passers werden hier in die dagen
minder druk bezocht dan gewoonlijk.
Het was een geluk, dat de onrust die door de
verspreiding van zulke geruchten werd verwekt,
nimmer van langen duur was. Sommigen verlieten
tijdelijk de stad, om bij soedara's in het binnenland in te trekken, maar van een bepaalde exodus
was geen sprake.

Het type van een hooggeplaatsten Inlander (een regent).
De hurkende bediende, rechts op de teekening, houdt een
„tah api" in zijn hand, waarmee men vroeger, toen er nog
geen lucifers bestonden, iets aanstak. Links, vóór het kinderfiguurtje — waarschijnlijk het zoontje van den regent —
een koperen kwispedoor.

prauwverhuur. Velen vonden hierin een redelijk
bestaan, trouwens de eischen, die aan het leven
gesteld werden, waren — en zijn nog — niet al te
hoog.
De Inlandsche maatschappij leefde zoo rustig
voort en werd slechts zelden uit die rust opgeschrikt.
Ik wil echter twee typische gevallen noemen,
dat er ,,beweging" onder het volk ontstond, een
beweging, die een uitermate vreedzaam karakter
had en een eigenaardigen kijk geeft op de naïveteit
van den Soerabaiaschen Inlander.
In Maart 1859 ging hier het gerucht, dat ongehuwde Inlandsche vrouwen naar Boni zouden worden gezonden. Zij zouden verplicht zijn om daar
met militairen in het huwelijksbootje te stappen.
Natuurlijk voelden de meisjes daar niets voor. Het
gevolg van het praatje was, dat hier plotseling in
de Inlandsche maatschappij vele huwelijken werden
gesloten, waartoe de vrouwen soms zelfs onder
aanbod van geld de mannen trachtten over te halen. Later bleek, dat het gerucht ontstaan was,
doordat men eenige marketensters in uniform had

Omstreeks 1875 ontstond een groote ,,trek" naar
de stad van een bepaalde klasse der bevolking in
het binnenland, n.l. van de zoogenaamde ,,menoempangs".
Deze klasse leidde geen gezeten bestaan,
doch bestond uit lieden, die tegen een gewoonlijk uiterst gering loon hun diensten verleenden bij de bewerking van sawah's of andere werkzaamheden. De gestadige uitbreiding van de diverse industrieën nu deed vele ,,menoempangs" er toe
besluiten om hun diensten hier ter stede aan te
bieden, waar zij een betere betaling kregen dan bij
hun eigen rasgenooten in de dessa.
Wanneer ik thans den algemeenen toestand aan
het einde der 19e eeuw vergelijk met dien omstreeks
het midden, dan zie ik in verschillende opzichten
een belangrijken vooruitgang. W e l is waar had de
bevolking herhaaldelijk te lijden onder mislukkingen van den oogst en handelscrises, doch de gestadige toename van den import van verbruiksartikelen, speciaal voor den Inlander, bewijst ontegenzeggelijk, dat de mildere opvattingen niet hadden nagelaten een gunstigen invloed uit te oefenen op
den economischen toestand van den Javaan. Toch
zou de groote opleving van de Inlandsche maatschappij eerst intreden tengevolge van de nieuwe
ethische Regeeringspolitiek, die echter het sterkst
tot uiting kwam na de instelling van de Gemeente
Soerabaia en derhalve op een andere plaats zal dienen te worden behandeld.

Een hoofdstuk over de Inlandsche bevolking zou
niet compleet zijn, wanneer ik geen bijzondere
aandacht zou wijden aan haar Hoofden.

Soerabaia, omdat deze Inlandsche stad meer en
meer aan belangrijkheid won, tot standplaats kreeg
aangewezen.

Uiteraard is de geschiedenis van deze hoogste
klasse der Inlandsche maatschappij veel beter bewaard gebleven o.a. in diverse Regeeringsstukken,
althans voor zoover de 19e eeuw betreft. W a t de
vroegere tijden aangaat, worden de gegevens vager, al zijn er eigenaardige en zeer belangwekkende
beschrijvingen bewaard gebleven, die ik tot mijn
spijt niet in al haar breedsprakigheid kan citeeren.
Het zijn meerendeels uitvoerige verslagen van feestelijkheden door de Vorsten en later door de Regenten gegeven, die echter in hun levendigheid een
goed denkbeeld geven van de tijden, waarin zij
werden gehouden en tevens een schrille tegenstelling vormen met de nooden en behoeften der
groote massa.

Toen de bekende predikant Valentijn, die als
veldprediker aan den tocht onder Govert Knol tegen Soerapati deelnam, in 1706 te Soerabaia vertoefde ten huize van den militairen commandant,
kapitein Willem Sergeant, was hij menigmaal de
gast van den Regent.

Laat mij thans overgaan tot een kort historisch
overzicht.
De Inlandsche bevolking van Soerabaia en omstreken heeft in den loop der eeuwen vele heerschers gekend, die er in meerdere of mindere mate
hun macht deden gelden. Zoo was de landstreek,
waartoe ook Soerabaia behoorde, van 1483 tot
1542 als provincie ingelijfd bij het rijk van den
vorst van Demak. Daarna kwam het bestuur over
deze contreien in andere handen en stond het, gedurende de volgende 30 jaar, onder supprematie
van Madoera, en van 1570 tot 1587 onder die
van den vorst van Padjang.
Toen liet de eerste Browidjojo van het machtige
rijk Mataram, Senopati, zijn begeerige blikken vallen op die bloeiende landstreek aan zee en deed
de bewoners op despotische wijze zijn heerschappij voelen. Maar in 1590 wisten deze zich van
het zware juk te bevrijden, hoewel zij 33 jaar later
weer ten onder werden gebracht door sultan
Ageng, den derden vorst van Mataram. En zoo is
de toestand gebleven, de 17e eeuw uit en ook nog
gedurende bijna de geheele eerste helft der 18e
eeuw.
Pas in 1743, toen Pakoe Boewono bij tractaat
erkende, dat hij zijn rijk slechts aan ,,de barmhartigheid en mededoogendheid" van de ,,Edele Compagnie" verschuldigd was en van zijn rechten op
Madoera en de heele Noordkust van Java afstand
deed, kwam ook Soerabaia binnen de invloedsfeer
van de Hollanders te liggen. Het Gouvernement
van Java's Noordkust werd gevormd met Semarang als hoofdplaats, terwijl Oost-Java later onder
een afzonderlijken gezaghebber werd geplaatst, die

Maaltijden, steekspelen, danspartijen en wapenschouwingen wisselden elkaar gestadig af, en het
tooneel daarvan was: óf de weidsche dalem der
machtige regentsfamihe, öf het plein daarvoor, óf
het militaire kamp van de troepen der Compagnie
en van de Inlandsche hulptroepen.
Valentijn woonde er een tournooi bij, dat door
den Depati — titel van den Regent van Soerabaia — zelf geopend werd, en zijn figuur imponeerde den vroeden predikant. Hij schreef van
hem: ,,Deze Prins, die een van de groothertigste
is, dien ik op Java ontmoet heb, was waarlijk een
man, die zich uiterlijk zeer heerlijk en groots in
alle zijne gebaarden, en op zijn schuimbekkend
ros zoo moedig opdeden, dat het een lust was hem
dus dan eens te zien henen draven, dan weer eens
zeer aardig zijn paard te doen trippelen, dat de
Javanen in hunne paarden bijzonder beminnen.
Ook had deze Prins de roem van op Java, buiten
Djaja de Ningrat en Sedjana Poera (die mede
zeer vermaard in het Renperk waren) zijns gelijke niet te hebben".
Later zag hij hem met zijn broeders aan het
hoofdeinde van een feestdisch zitten in hofcostuum,
d.i. het bovenlijf ontbloot, de koeloek op het hoofd,
,,dog waren over hun lijf met zandelhout, eveneens
alsof zij gecamelot waren, bestreken, gevende
alomme, daar zij zaten, een zeer aangenamen reuk
van zich; dog om hun benedenlijf hadden zij een
kleedje van velerlei verwen, overal met goud doorwerkt en met een witte gordel vast gemaakt". Het
valt zeker niet moeilijk, om in dat ,,kleedje van
velerlei verwen" een dier kostbare gebatikte sarongs te herkennen, waarvoor Soerabaia reeds
vroeg bekend was.
Ook de vrouwen van den Regent van Soerabaia hielden van opschik en van feestvieren, vooral
zijn favoriete. Hij had haar van zijn leenheer, den
Keizer van Mataram, ontvangen als een bijzonder
gunstbetoon, en dit had haar ,,ongemeen moedig
en opgeblazen" gemaakt. Gelijk de vorsten van
Europa hun gunstelingen een met briljanten omzette snuifdoos schonken, zoo gaven de vorsten van

Mataram een der vrouwen uit den keizerlijken harem present. En het geschenk was soms van dien
aard, dat, zooals in dit geval, de gebeneficeerde
liever een snuifdoos gehad zou hebben.
V a n deze „eerste vrouw", die bij alle feestelijkheden waaraan de Regent deelnam, tegenwoordig
was, verhaalde Valentijn het volgende, hetgeen,
hoewel slechts in zijdelingsch verband met ons
onderwerp, toch te aardig is, om het hier niet even
weer te geven.
Het gebeurde namelijk, dat kapitein Sergeant als
een beleefdheid tegenover den Regent hem drie
flesschen rozenwater had gezonden voor zijn diverse vrouwen. Het sultanspresentje wilde ze echter
alle drie hebben, vooreerst, omdat zij nummer één
in het hoenderhok was, en voorts, omdat deze
bezending reukwater juist kwam op den dag van
haar ,,galiran". En die ,,galiran" was een gewichtige toerbeurt in het leven van de aanzienlijke Javaansche vrouw. Het was de dag, waarop de Pacha
aan de odaliske den zakdoek toewierp, de dag,
waarop zij hopen kon in de nabije toekomst aan
een stamhouder, wellicht aan een troonopvolger,
het leven te zullen schenken; de aangewezen dag
ook, om gunsten te vragen en geschenken te ontvangen.
De Regent echter, die er klaarblijkelijk op gesteld was om den vrede onder zijn vrouwen te bewaren, gaf een ieder van zijn drie voornaamste
vrouwen een flesch. ,,Dog dit onrustig en windrig
wijf nam de hare en wierp ze naar zijn hoofd —
(de worp trof geen doel) — in flarden, en was
door geen nieuwe beloften te bedaren". Het hielp
ook niet, dat hij naar het huis van kapitein Sergeant een bediende zond met het verzoek om nog
een extra-flesch te willen medegeven; zij wilde
die niet van hem hebben. Maar zij liet wel zelf
bij de slavinnen van dien heer vragen, of er nog
rozenwater te krijgen was, en dan tegen betaling.

len, verlakt en verguld, vormden er een deel van het
huisraad. Op de uitgestrekte aloon-aloon vóór den
dalem bevonden zich de stallen voor de olifanten,
van welke dieren de Regent vooral gebruik maakte
bij een officieel bezoek aan het opperhoofd der
compagnie of bij feestelijke gelegenheid.
In het binnenste van den dalem zag de bezoeker
open pleinen met pendoppo's, die bevloerd waren
met fraaie matten, en van verre ,,eenige ledikanten, die al vrij net toegemaakt en met fraeje behangsels opgesierd waren". Doch verder strekte hij
zijn onderzoek niet uit, want hij was hier op den
grond van een naijverigen Mohammedaan. Hij zag
daar bij die ,,ledikanten" een grooten troep dansmeiden en vrouwelijke dienstbaren zich bewegen,
en hij, die een Christelijk huisvader was, daarbij
bedienaar des Goddelijken Woords, wilde ,,geen
grond van quade gedagten geven". Nimmer zou
men hem zien ingaan tot de tent van de dochteren
der Fihstijnen, maar zelfs de schijn behoorde vermeden te worden.
Ook de beschrijving van de feestmaaltijden, bij
welke hij in deze omgeving aanzat, zijn een bijdrage tot de kennis van den staat, zooals een Inlandsche grand seigneur dien in het oude Soerabaia
voerde. Hij had zelf meegesmuld, hij kon iets van
het menu weten.

W a t er toen, in die stemming, van den ,,galiran '
terecht kwam, dit kon zelfs een zoo nauwkeurig
kroniekschrijver als Valentijn blijkbaar niet te weten komen.

De Adipati ontving zijn gasten op vorstelijke wijze. In die groote ,,opende schuure", welke men
destijds als ,,saboa" aanduidde, zat aan het hoofd
van de tafel de Prins van Madoera, hoewel er te
voren tusschen hem en den expeditiecommandant
een combat de générosité gevoerd was, wie hier de
eerste plaats zou innemen. Après vous, s'il en restel
scheen Govert Knol te denken, met het oog op de
ruimte, noodig voor den dikken Panembahan en
zijn draagplank. Hij schikte zich ten slotte aan
zijn rechterkant; aan den linkerkant de gastheer,
de Adipati van Soerabaia. Ook deze had eenige
ruimte noodig om te zitten, want hij was volgens
Valentijns aanteekening: ,,een van de kloekste en
vetste mannen, die ik ooit op Java onder de Javanen
gezien heb, uitgenomen den ouden Prins van Madoera, die nog wel zoo lijvig was".

Zijn onderzoekenden geest bracht Valentijn ertoe, om ook iets meer van de regentswoning te
zien, dan de groote ,,saboa" (pendoppo), waaronder hij te voren gemaaltijd had. Welke afmetingen deze voormalige dalem had, laat zich eenigszins afleiden uit de omstandigheid, dat zich binnen
den ringmuur een plein bevond, groot genoeg voor
een pendoppo van ongeveer 100 voet lengte en
200 voet breedte. Chineesche wip- en leuningstoe-

De oude Madoereesche Prins had ook hier zijn
statieuzen vrouwensleep bij zich, 130 a 140 jonge
dochters, die achter hem in een halve maan op den
grond zaten. Doch, zegt hier de geestelijke heer,
die hen en connaisseur beschouwd schijnt te hebben, ,,alle die deerns waren haar beziens niet waard,
uitgenomen drie of vier, die op een matje bijzonder
zaten, die kostelijk van juweelen voorzien waren
en bloemen in het haar hadden".

De maaltijd werd ingeleid met een kopje saffraanthee, een soort van Perzisch genotmiddel, dat
destijds met wel ƒ 60.— het pond betaald werd.
Bij dien nectar werden ,,schoone confituren"
rondgediend. De rang en het vermogen van den
Adipati stonden er borg voor, dat de presenteerbladen, waarop deze kwee-kwee werden aangeboden,
even groot en evenzoo van zilver waren, als die
,,confyt- en theebakken", welke in de prachtlievende Bataviasche huishoudens in zwang waren en
die vaak de grootte hadden van een kleine theetafel, zoodat de bedienende slavin werk had ze te
hanteeren.
Er waren bij den maaltijd allerlei soorten van
wildbraad, ossenvleesch, kalfsvleesch, uitmuntend
vet hertenvleesch, blanke en welriekende rijst, alles opgediend op zeventig of tachtig groote schotels, geflankeerd door vele bijschoteltjes. Het gezicht van zooveel vleeschspijzen had den twijfel
mogen wekken, of men hier wel voor een Javaanschen disch stond, wetende hoezeer de Inlander,
herbivoor bij uitnemendheid, zijn dierlijk voedsel
veelal placht te beperken tot dengdeng of gedroogde visch. Misschien minder uit afkeer van vleesch,
dan wel, omdat hem die kost te duur is. In dezen
dalem echter behoefde men geen karbouwen- of
geitenvleesch te eten, zelfs het wildbraad, dat ook
in Europa slechts op vorstelijke tafels pleegt te
verschijnen, het hertenvleesch, was hier volop voorhanden.
Ten slotte het nagerecht: een verscheidenheid
van de heerlijkste vruchten. Er waren pompelmoezen, roode en witte, welriekende djamboes, pisangs
en mangga's in soorten, groote watermeloenen,
zuurzakken, tamarinde, ,,tsjampedahas" en ook —
aan een Inlandschen disch waren ze geoorloofd —
doerians.
Had majoor Knol niet voor Rijnschen en Franschen wijn gezorgd, dan had men zich allicht met
ganzenwijn moeten behelpen. Doch ook de Inlandsche vorsten aan deze tafel waren niet zoo orthodox
in de leere Mohammeds, dat ze zich het bloed der
druiven ontzegd zouden hebben. Lustig dronken ze
mee.
Keer ik echter na dit festijn weer tot de geschiedenis van Soerabaia terug.
In Daendels' tijd stonden onder rechtstreeksch
bestuur van den gezaghebber van Java's Oosthoek
de regentschappen Banjoewangi, Soemenep, Pamekassan, Bangkalan, Bawean, Poeger, Probolinggo,
Pasoeroean, Bangkal, Soerabaia, Grisee, Sidajoe
en Lamongan.

De eenige foto, welke in 1904 bij het uitbreken van de
onlusten te Gedangan in de nabijheid van Soerabaia werd
opgenomen. Resident E. C. A. F. Lange van Soerabaia, de
figuur in ambtsgewaad op het midden van de foto, sprak
de in het wit gekleede opstandelingen op den achtergrond
toe. De toenmalige regent van Soerabaia, R. A. A. Tjokronegoro V, stond niet ver van hem af, toen de foto werd
vervaardigd. O p den voorgrond: militairen.

De residenten of militaire bevelhebbers, die in
deze landstreken waren aangesteld, bemoeiden zich
weinig of niet met het inwendig landsbeheer, doch
zorgden er slechts voor, dat de belangen der Regeering, voor zoover het de inkomsten betrof, niet
al te zeer in het gedrang kwamen.
De inheemsche bevolking werd onder de onmiddellijke leiding van haar hoofden gelaten, zoodat de
bevelen van het Gouvernement nooit rechtstreeks,
maar steeds door tusschenkomst van deze tot het
volk werden gebracht. Deze maatregel is tot op
den huidigen dag gehandhaafd gebleven.
O p de hoogste sport van de Inlandsche ambtelijke ladder stonden, evenals dat thans nog het
geval is, de Regenten, wier positie eenigszins te
vergelijken was met die der vroegere vorsten. Zij
droegen den titel van Toemenggoeng Ario of Adipati. Wanneer zij zich in het belang van het Gouvernement buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt werd hun bij hooge uitzondering weleens het
recht verleend, om zich Pangeran (Prins) te noemen.
Omstreeks 1838 trof men hier vier verschillende
Regenten-families aan, die elkander voortdurend
de zoozeer geambieerde officieele Gouvernementsbetrekkingen en speciaal het ambt van Regent van
Soerabaia betwistten.
Ongetwijfeld waren de talrijke opgezette intrigues niet vreemd aan het feit, dat in 1840 Tjrokronegoro III als Regent werd ontslagen. Toen kort
daarop bleek, dat de vele klachten, die tegen hem

waren ingebracht deels totaal ongegrond en grootendeels zeer overdreven waren, werd hij twee
jaar later in eer hersteld en tot Regent van Probolinggo benoemd.
Inmiddels was hier ter stede Raden Adipati Kromodjojo aangesteld, die 19 jaar zijn hooge functie
heeft bekleed.
Bij besluit van 15 Januari 1859 werd het regentschap Soerabaia, waarvan het bestuur aan één persoon te hooge eischen stelde, in 2 regentschappen
gesplitst, namelijk in het regentschap Soerabaia,
bestaande uit de districten Kotta, Djabakotta en
Goenoeng Kendeng, en het regentschap Sidoardjo,
bestaande uit de districten Djongolo I, II, III en
IV en Rawapoeloe I en II, terwijl het district Kaboh
bij het regentschap Modjokerto werd ingedeeld.
Aan den ouden Regent werd in genoemd jaar
eervol ontslag uit 's Lands dienst verleend met het
recht om den gelen pajong te voeren, terwijl zijn
oudste zoon. Raden Soerio Adhi Koesoemo, die
op dat tijdstip onder-collecteur was van Lamongan,
benoemd werd tot Regent van het nieuwe regentschap Soerabaia.
Regent Raden Adipati Kromodjojo Adhi Negoro overleed 7 Sept. 1861, dus nog tijdens het bewind van zijn zoon.
Aan dezen, die slechts 4 jaar, namelijk van 1859'63 Regent was, werd bij besluit van 26 Nov. 1861
No. 6 vergund, zich voortaan te noemen Raden
Toemenggoeng Kromo Djojo di Rono. Hij toonde
zich in het opvolgen van de hem door de Regeering verstrekte opdrachten ,,zeer gewillig". Deze
houding leidde er toe, dat de Resident op 25 Juli
1862 in den dalem hier op plechtige wijze hem en
ook zijn ambtgenooten van Grisee, Lamongan, Modjokerto en Sidoardjo, de cadeaux overhandigde,
die geschonken waren door den Gouverneur-Generaal als blijk van zijn hooge tevredenheid over de
handelingen dezer ,.trouwe Regenten".
Kromo Djojo di Rono werd opgevolgd door Tjokronegoro IV (1863-1901), die wegens zijn
groote verdiensten tot Adipati werd verheven en
in 1878 de gouden medaille ontving. Daarna bekleedde van 1901-1912 zijn oudste zoon het hoogste
Inlandsche bestuursambt in Soerabaia, terwijl in
laatstgenoemd jaar onze huidige Regent optrad.
De Regenten woonden hier in een speciale hun
aangewezen woning, die aan de aloon-aloon lag.
Het eerste huis, dat in het begin der vorige eeuw
door die Inlandsche hoogwaardigheidsbekleeders

is betrokken, werd in 1839, omdat het in de defensielijn der stad lag, afgebroken. Voor den bouw
van een nieuwe regentswoning, die op hetzelfde
terrein werd opgetrokken waarop vroeger de
H. B. S. stond en thans het postkantoor is opgericht, werd op de begrooting een bedrag van
ƒ 26.450 toegestaan, terwijl in 1840 nog een som
van ƒ 10.000 noodig was om alle bijgebouwen en
fundamenten te voltooien.
In dien ,,dalem" der Regenten hadden vele plechtige en minder plechtige gebeurtenissen plaats. Zoo
werden er vroeger de Residenten geïnstalleerd,
hetgeen op de traditioneele wijze geschiedde. De
pendoppo was dan met groen versierd, muziekcorpsen lieten zich hooren, de nieuwe Resident
hield een speech, die door den Regent in het Maleisch werd beantwoord, en tenslotte verkondigden
eenige kanonschoten, dat het nieuwe hoofd van
Binnenlandsch Bestuur in zijn waardigheid was bevestigd.
Voorts werden er af en toe drukbezochte en
vaak zeer geanimeerde dansrecepties gehouden,
waarbij de toenmalige highlife van Soerabaia in
rok of ambtsgewaad en de dames met lange sleepjaponnen au grand complet was.
Ook werd de dalem gebezigd als plaats van huisvesting voor Inlandsche bannelingen van hoogen
adel, want, na afloop van een der Bali-expedities
werd de vorst van Boeleleng,Radja Goesti Ngoerah
Ketoet Djilantik, gevangen gezet in een der bijgebouwen van de regentswoning. Hij mocht dit gebouw niet verlaten en ook zelfs geen bezoek ontvangen. Slechts zijn meest beminde vrouwen en zijn
geliefkoosde pleegdochter vergezelden hem in zijn
ballingschap.
W e l waren de Regenten uit het midden der vorige eeuw van alle Inlandsche hoofden verreweg het
meest gefortuneerd, doch zij waren verplicht in het
onderhoud van hun vaak zeer talrijke familie te
voorzien, terwijl hun inkomsten veel geringer waren dan toen zij zich — zooals het in het residenteele jaarverslag van 1840 wordt uitgedrukt •—
..ten koste der arme bevolking konden verrijken".
De Regenten van Soerabaia ontzegden zich
geen kosten, om hun kinderen een degelijke en beschaafde opvoeding te geven. Zoo zond Tjokronegoro IV voor dat doel zelfs een van zijn zonen
naar Holland, terwijl andere kinderen van hem
hier de Broederschool bezochten.
De Gouvernementsbetrekkingen zijn altijd bij
den Inlandschen adel in hoog aanzien geweest

zelfs in die mate, dat in de voorname families
eenigszins werd neergezien op familieleden, die
geen ambtelijke betrekking bekleedden. Velen begonnen van onder op als djoeroetoelis of magang.
Eens zelfs ontving de Resident het verzoek van
een rijken Inlandschen aannemer, die hier verscheidene Europeesche woningen bezat, om hem een
plaatsje in Gouvernementsdienst te bezorgen. Hij

was zelfs genegen zonder tractement ,,alleen voor
de eer" te werken.
Een dergelijke beschouwing van het ambtelijke
leven kenschetst nog steeds, hoewel in veel
mindere mate, de Inlandsche maatschappij en
zeker is het een niet te ontkennen feit, dat de priaji-stand in deze landen een der meest hechte grondslagen vormt voor het Gezag onzer Regeering.

ue payementen zijn vrijwel altijd zeer laag gesteld. Voor één gulden aan goed wordt bijvoorbeeld afbetaald met 4 cent per dag gedurende
een maand.
Voor den Inlander is dit een groot gemak,
doch een eenvoudige berekening toont aan, dat het
winstpercentage in de honderdtallen procenten
loopt. Overigens is het bedrijf vrij riskant te noemen.
Berooving, zelfs doodslag van den tjina-mindering komt niet zoo heel zelden voor en het aantal dubieuze debiteuren is legio.
Het voorerf en de woning van een rijken Chinees op KaliAnjar. In den tuin staan bizarre beeldengroepen. O p den
achtergrond een paar boompjes, van welke de bladeren in
halven bolvorm zijn geknipt.

Een opsomming van de verschillende takken van
handel, waarmede de Chinees zich bezig houdt, zou
niet volledig zijn, wanneer ik niet in korte trekken
gewag zou maken van den zoogenaamden ,,Tjinamindering".
Het valt niet te ontkennen, dat deze heeren met
hun woekerpraktijken een funesten invloed hebben op den Inlander.
Een resident van Soerabaia uit de vorige eeuw
klaagt reeds in zijn jaarrapport:
,,Overal waar de nijvere zoon van het Hemelsche Rijk zich vestigt, hetzij als pandhuishouder,
hetzij als vertegenwoordiger van den één of anderen tak van industrie, daar hecht hij zich als
een bloedzuiger aan den Inlander vast en voedt
zich onder een zekeren schijn van mildheid ten
koste van den Inlander, die vroeger of later onder zijn invloed geraakt".
Zonder die meening in allen deele te onderschrijven, kan dit zeker wel worden gezegd van
den ,,toekang- mindringan".

Het zou mij te ver voeren, wanneer ik in dit
werk een schets zou trachten te geven van het
familieleven van den Chinees en van zijn godsdienst. Hoe interessant deze beschouwingen ook
zouden zijn, ik moet in dit speciaal over Soerabaia
handelende werk zulks onbesproken laten, evenals
de kwestie van de sociale en rechtspositie van den
Chinees.
Met een enkel woord wil ik echter nog gewag
maken van twee belangrijke instellingen, die ook
hier ter stede tot grooten bloei zijn gekomen, n.l.
de Chineesche particuliere scholen en de Handelsvereeniging.
Beide zijn als uitvloeisel te beschouwen van
den alom onder de Chineezen heerschenden drang
naar meerdere ontwikkeling en erkenning daarvan
door het Gouvernement, die later den stoot gaf tot
de zoogenaamde Jong-Chineesche beweging.
De oprichting der Chineesche schoolvereenigingen, meestal ,,Tiong Hwa Hwee Kwan" geheeten,
(Tiong Hwa beteekent China of letterlijk vertaald
Rijk van het Midden) dagteekent van omstreeks
het jaar 1900.

Het is niet van belang ontbloot, om de organisatie van dit bedrijf hier in het kort te schetsen,
want inderdaad mag men van een organisatie spreken.
Er zijn — en waren ook in de vorige eeuw —
hier ter stede eenige ,,bazen" gevestigd, die dagelijks hun employés, meestal smkeh's, den boer opsturen. Dat dit personeel lezen noch schrijven kan
en zich ternauwernood bij de bevolking verstaanbaar kan maken, is geen bezwaar. De handel
bepaalt zich tot goedkoope batiks, witgoed en
sitsjes, en heeft zooals de naam uitdrukt vrijwel
altijd plaats op afbetaling. Contante verkoop is
uitzondering.

De „klentèng" of Chineesche tempel.

gepresteerd tot verbetering van de toestanden op
het gebied van onderwijs en belasting en tot het
scheppen van voor de Chineezen gunstiger rechtsverhoudingen.
**
*
Over de Arabieren wil ik kort zijn. De lieden van
dit volk, die zich in de vorige eeuw hier ter stede
vestigden, waren bijna zonder uitzondering afkomstig van Hadramaut, het deel der Zuidkust van
Arabië tusschen Jemen en Oman. Het land hunner
herkomst is zeer dor en droog en de inwoners waren reeds sedert oude tijden genoodzaakt hun levensonderhoud buiten hun vaderland te zoeken.
Een kijkje in de fraai-ingenchte lijkkamer van een weigestelden Chinees. De lijkkist wordt door vier houten leeu
wen bewaakt. Links en rechts- offertafels. O p den achtergrond: een Japansch schutsel. Aan den wand hangen spreuken in Chineesche karakters.

Op deze scholen wordt, naast gewoon lager onderwijs, ook les gegeven in het Mandarijn Chineesch.
Men ziet in het alom doceeren van die universeele taal, die door het gewone volk in China zelf
niet wordt gesproken of verstaan, doch wel steeds
de officieele taal is geweest van de hooge ambtenaren en geleerden door het geheele Hemelsche
Rijk, een uiting van den drang tot unificatie.
Door het leeren van die ééne gemeenschappelijke taal hoopt men te komen tot eenheid der Chineezen die, hoewel één volk, door de onderling
totaal verschillende dialecten in even zoovele groepen zijn verdeeld, die elkander zelfs niet eens kunnen begrijpen.

Hun vestiging in onzen archipel dagteekent reeds
uit de 17e eeuw, en op sommige plaatsen slaagden zij er in grooten invloed te krijgen.
In de groote steden, zoo ook te Soerabaia, vestigden zij zich, meestal onder leiding van een eigen
hoofd, in afzonderlijke wijken.
In 1892 woonden hier ter stede 2^82 Arabieren,
die zich veel meer dan de Chineezen, aan de Inlandsche bevolking assimileerden. Het feit, dat de
vrouwen in Hadramaut zich niet buitenslands
mogen begeven, is aan deze omstandigheid zeker
niet vreemd. De zich hier te lande vestigende handelaren namen een vrouw uit de Inlandsche bevolking en drukten daarmede een Inlandsch cachet op
het zich hier vormende gezin.
Het hoofdmiddel van bestaan was steeds en is
nóg handel, waarbij zij zich tegenover de Inlandsche bevolking meermalen als ware woekeraars
ontpoppen.

Het is een bekend feit, dat deze schoolvereenigingen in hooge mate de belangstelling hebben van
het Chineesche Ministerie van Onderwijs.
De leerkrachten worden meestal rechtstreeks uit
China ontboden. De Schoolvereenigingen over geheel Nederl.-Indië zijn wederom tot een bond vereenigd.
Als tweede uiting van den drang tot onderlinge
aaneensluiting noemde ik de Chineesche Handelsvereenigingen Tiong Hwa Siang Hwee.
Opmerkenswaard is het zeker, dat deze Handelsvereenigingen zich tot taak hebben gesteld
niet alleen te ijveren voor handelsbelangen — deze kwamen zelfs in de tweede plaats — doch zich
vooral hebben toegelegd op het verbeteren van den
algemeenen economischen toestand, waaronder de
Chineezen hier te lande leven. Het valt niet te ontkennen, dat deze Vereenigingen heel wat hebben

Een Chineesche begrafenisstoet. De begeleidende personen
zijn in het wit (de Chineesche rouwkleur) gekleed. Linkseen offerhuisje, dat in den stoet werd meegedragen. Ongeveer op het midden van de foto: de lijkwagen. Rechts op
den voorgrond ziet men nog een deel van den vroeger gebruikten primitieven sproeiwagen.

Gedachtig aan het verbod van den Profeet, om
gelden op rente uit te zetten, weten zij dit verbod
op allerlei wijzen te ontduiken.
Nog heden ten dage ziet men ze met enkele
kains over hun arm de dessa's intrekken, met welke
kains allerlei schijnverkoopen en wederinkoopen
plaats hebben, om de ware beteekenis van de transactie, geldleening op interest, te camoufleeren. En
vermits de voorwaarden, waarop hun geld onder de
bevolking wordt uitgezet, lang niet malsch zijn,
doch dikwijls er op gericht zijn, om den kleinen
man huis en have afhandig te maken, zagen vele
Inlanders hun eigendommen allengs in Arabische
handen overgaan.
Toch zijn er verschillende Arabieren, die ook in
vroege tijden zich met meer reëelen handel hebben beziggehouden en vaak groote winsten wisten
te behalen.
De invloed, die de Arabieren hebben gehad op
den Islam der Inlanders, is niet te onderschatten.
Nog in den tegenwoordigen tijd hebben zij veel
bemoeienis met den missigit, hetzij als bestuurders, hetzij door hun connecties met de Inlandschc
pengoeloes.
Vele Hadramistische wetgeleerden hebben hier
te lande een groot gezag verworven.
**
In Soerabaia bestonden in de vorige eeuw drie
wijken voor Vreemde Oosterlingen, namelijk één
voor Chineezen, één voor Arabieren en één voor
Maleiers en ,.andere overwalsche vreemdelingen".
De grenzen van die wijken waren aanvankelijk
vrijwel afgebakend, doch als gevolg van de vermeerdering van de bevolking konden zij niet gehandhaafd blijven. De tusschen die wijken gelegen
kampongs werden langzamerhand door de Inlanders verlaten en door de Vreemde Oosterlingen
betrokken. De grootste uitbreiding kreeg de Chineesche wijk.

Toen het aantal Vreemde Oosterlingen, voornamelijk dat van de Chineezen, bleef toenemen,
kwam men tenslotte plaatsruimte te kort, daar men
al spoedig op de vestingwerken en de daartoe behoorende gronden stuitte. De zoo gewenschte uitbreiding van de Chineesche wijk langs de beide
oevers van de Pegirian-rivier en verder Oostwaarts
werd daardoor onmogelijk.
Er ontstond in het Oostelijk deel van de toenmalige stad, die door vestingwerken was ingesloten, een opeenhooping van menschen, welke mede
door de abominabele woongelegenheid, de oorzaak
was van het ontstaan van een verregaand onhygiënischen toestand.
Hoe slecht die woongelegenheid omstreeks
1870 en later was, kan men opmaken uit een
jaarverslag van een resident die verzekerde, dat
bijvoorbeeld in het Arabische kamp uit een hygiënisch oogpunt beschouwd geen één bewoonbaar
huis stond. Dr. Schneider noemde de Arabische
wijk in zijn Sanitaire Verhandeling over Soerabaia
,,een broeinest van allerlei ziekten" en de ligging
ervan was door dien geneesheer op het kaartje in
zijn werk met een doodshoofd aangegeven.
Met het Chineesche kamp was het maar weinig
beter gesteld. Het meerendeel van de huizen in
deze wijk bestond uit nauwe, bedompte hokken,
overvol bewoond.
Men behoeft er zich dan ook niet over te verwonderen, dat het bij den dag toenemende gebrek
aan geschikte woonruimte eenige Vreemde Oosterlingen, voornamelijk Chineezen, deed besluiten, om
zich buiten hun wijk, in de voorsteden van Soerabaia te vestigen. Aanvankelijk schijnt daartoe vergunning van het Bestuur verzocht te zijn, doch
later had de verhuizing zónder tusschenkomst van
den Resident plaats. De onmogelijkheid om aan
de Vreemde Oosterlingen een verlegging van de
grenzen van hun wijken aan te geven, maakte het
noodzakelijk hun vestiging elders in de stad toe te
staan.
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De Inlandsche bestuurders in de 15e, 16c en 17e eeuw. — Soerabaia onder de V . O . C. —
De instelling van het Gouvernement Java's Noordkust (1743). — Soerabaia krijgt een gezaghebber. — Daendels (1808-'ll) centraliseert het Gezag. — De Gezaghebber maakt plaats
voor een landdrost. — Raffles (1811-'16) verdeelt Java in 18 residenties, — Indië weer onder
Staatsbestuur. — Een artikel in de „Oostpost" over „Het gemeenteleven op Java" (1858). —
Decentralisatie — De instelling van de Gemeente Soerabaia (1906).

I N de 15e en 16e eeuw hebben de bewoners van
de landstreek, van welke Soerabaia een deel uitmaakte, verschillende vreemde heerschers gekend.
Zoo hebben het Inlandsche stadje en omgeving
successievelijk in de machtssfeer gelegen van het
rijk van Demak en in dat van Madoera en Padjang, vóórdat de machtige vorsten van Mataram het landschap onder hun supprematie brachten.
Bijna anderhalve eeuw zwoegde men onder het
juk van de niets ontziende en hooge schatting
heffende Midden-Javaansche potentaten, wier
vazallen, die voor de inning der belastingen en
voor de naleving van de bevelen hadden te zorgen, door J. Hageman, JCz. in zijn Algemeene
geschiedenis van Java in eerste en tweede vazallen worden verdeeld; de eerste waren steeds ter
hoofdplaats van het overheerschende rijk aanwezig, terwijl de laatste eigenlijk het gewest
bestuurden.
Genoemde historicus geeft een reeks namen
van de vazallen, die te Soerabaia na 1467 den
schepter zwaaiden. Als eerste prijkt op de lijst de
naam van Soenan Dradjad, die zijn vader Soenan
Rachmat, den stichter van Soerabaia en beter
bekend onder den naam van Soenan Ngampel, opvolgde. Dan volgen in een onafgebroken rij:
Kjai-gede Pamboeran, Panembahan Romo, Pangeran Soerobojo, Toemenggoeng Soerodipoero, Kjai
Toemenggoeng Natar-wong-pati en Kjai Ario
Kerto-sono.
Een Raad, bestaande uit elf leden, die „hoemboels" heetten, voerde daarna het bewind over
dit landschap. Uit hun midden werd een opper-

hoofd gekozen, die de primus inter pares was.
Hoe lang deze bestuurstoestand heeft geduurd,
kan Hageman niet opgeven, doch wel weet hij
mede te deelen, dat op dezen Raad weer een
bopati of regent volgde, namelijk Kjai Nili-srojo
en voorts Raden Nolo-dito, de vermaarde Troenodjojo, Pati Pondang, Pandji Wirio-kromo, dan
een blind, machtig en onafhankelijk opperhoofd,
wiens naam verloren is gegaan, doch waarvan
men weet, dat hij door de Hollandsche kooplieden, die te Soerabaia handel dreven, betiteld
werd met ,,koning" en tenslotte nog enkele minder
belangrijke grootheden, zooals Pangeran Pekik,
met wiens dochter de gevreesde Sultan Amangkoerat van Mataram gehuwd was.
In de tweede helft van de 17e eeuw strekte de
Inlandsche stedehouder van Soerabaia zijn heerschappij uit over de landschappen Pasoeroean,
Bangil, Modjokerto, Soerabaia, Grisee, Lamongan, Sidajoe, Toeban en Bodjonegoro.
Onderwijl hadden de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, die aanvankelijk als diplomatieke agenten tegenover de
bestuurders der bevolking optraden en tevreden
waren, wanneer de overeengekomen leveringen
van producten op tijd plaats hadden en het handelsmonopolie geëerbiedigd werd, zich met Soerabaia als centrum een vaste plaats in den Oosthoek
weten te veroveren.
Naarmate de belangenpolitiek der V. O. C.
over de ,,Oosterlanden" werd uitgebreid, werd
tevens getracht om haar machtssfeer te vergrooten en te bevestigen. Zoo stond bij tractaat
van 11 November 1743 Pakoe Boewono II zijn

RESIDENTEN-GALERIJ.
I.
1. P h . H. B a r o n v a n L a w i c k v a n P a b s t was de eerste
resident, die hier in 1817, na de overname van het bestuur door de commissarissen P. Overbeck en C. Rauws uit handen van de Engelschen, het bewind
voerde. — 2. H. M a c G i l l a v r y (1825-'27). — 3. B. W . P i n k e t
v a n H a a k (1827-'30). — 4. H. J. D o m i s (1831-'34). — 5. M r.
D. F. W . P i e t e r m a a t (1839-'48) heeft onafgebroken bijna 10 jaren aan
het hoofd van het gewest Soerabaia gestaan en is tevens de eenige resident
geweest, die hier in functie is gestorven. Hij stond de belangen van de
Inlanders voor en streed onder meer met succes voor de afschaffing van het
stelsel der geforceerde levering van werkvolk voor den aanleg van de vestingwerken en voor de afschaffing van de drukkende bazaarpacht. Dat hij
ook bij de Europeesche ingezetenen van Soerabaia zeer gezien was, bleek
bij de viering op 28 October 1848 van zijn 25-jarige tweede echtvereeniging,
toen zij hem openlijk hulde betoonden en hem een fraaie zilveren vaas schonken. Vier weken later, namelijk op 30 November 1848, stierf hij in den
ouderdom van 58 jaar. Zijn stoffelijk overschot ligt op Peneleh begraven. —
6. P. J. B. d e P e r e z (1848-53), zijn opvolger werd, na zijn ambt te Soerabaia ruim 4 jaar te hebben bekleed, geroepen, om als lid in den Raad van
Indië zitting te nemen. In December 1858 werd hij als Gouvernements-commissaris naar Celebes gezonden, waar hij aan hersenkoorts overleed. Zijn
stoffelijk overschot werd naar de dichtstbijzijnde groote havenplaats, Soerabaia, vervoerd en hier met groot ceremonieel op 29 Maart 1859 op Peneleh
begraven. — 7. P. V r e e d e B i k (1853-'57) was een tegenstander van vrijen
arbeid; onder zijn bestuur werd dan ook weer tot het vroeger stelsel van
verplichten arbeid teruggekeerd. Bij gelegenheid van zijn zilveren huwelijksfeest in Mei 1856 werd hem een kostbaar, massief zilveren geschenk
aangeboden, dat vervaardigd was door J. M. van Kempen te Voorschoten. —
8. J h r . Mr. H. C. v a n d e r W ij c k (1858-'60). — 9. O. v a n R e e s
(1860-'64) was de eerste resident, die met vasten wil liberale denkbeelden
bij de suikercultuur in toepassing bracht. Z o o gezien als hij was bij de
Inlandsche bevolking, zoo gehaat maakte hij zich bij een deel van de Europeesche ingezetenen door groothandelaren en grootindustrieelen op autocratische wijze te ringelooren. Toen hij dan ook voor de vervulling van een
andere betrekking werd aangewezen, zag men hem hier met onverholen blijdschap vertrekken. — 10. C. P h. C. S t e i n m e t z (1864-'65) heeft veel
gedaan voor de uitbreiding en verbetering van het onderwijs aan de bevolking, voor de oprichting van afzonderlijke slachtplaatsen en de openstelling
van Inlandsche en Chineesche begraafplaatsen.
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RESIDENTEN-GALERIJ.
II.
11. H. M. A n d r é e W i l t e n s (1865-'68). — 12. S. v a n D e v e n t e r (1868-73). Eenvoud en doorzettingsvermogen waren twee van
zijn voornaamste karaktereigenschappen. Onder zijn bestuur werden twee
belangrijke besluiten genomen, namelijk betreffende het slechten van de wallen en omtrent het toestaan van geiden voor het graven van het Kabohkanaal. Verder ontwierp een commissie, met resident V a n Deventer —
naar wien de Van Deventerlaan is genoemd — als voorzitter, een ontwerp voor de uitbreiding der stad, in verband met de slooping van de wallen.
Ook deze resident was bij de Soerabaiasche burgerij zeer gezien, welk feit
zich bij verschillende heuglijke gebeurtenissen voor de familie V a n Deventer
demonstreerde. Zoo brachten de officieren, die hier in garnizoen lagen, den
Resident een serenade bij fakkellicht ter gelegenheid van zijn benoeming tot
commandeur van de Portugeesche Orde van Jezus en op 25 Juni 1873, toen
hier bekend was geworden, dat hij tot lid van den Raad van Indië was
benoemd, gingen vele officieren hem nog den avond van dienzelfden dag
gelukwenschen. Bij zijn vertrek op 15 Augustus 1873 werd het rijtuig, waarmee hij naar de landingsplaats reed, voorafgegaan door een stoet van rijkgekleede Inlandsche hoofden en geëscorteerd door een piket Inlandsche cavaleristen. terwijl van de Werfstraat tot aan de landingsplaats Inlanders en
Vreemde Oosterlingen en haie stonden geschaard. — 13. P h. W . A. v a n
S p a 1 i (1873-76) wist zich bij de burgerij niet bemind te maken. Hij hield
dansrecepties, welke men uiterst vervelend vond; werd in een feuilleton,
dat in het Soerabajasch Handelsblad verscheen, gehekeld en kon bij zijn
aftreden op geen belangrijke bestuursdaden terugzien. — 14. F. B e ij er i n c k (1876-'84). — 15. J h r. C. H. A. v a n d e r W ij c k (1884-'88)
besteedde groote zorg aan de voor het gewest Soerabaia zoo belangrijke
irrigatie-werken. — 16. J. C. T h. K r o e s e n (1888-96), naar wien het
,,park" tegenover de woning van den Resident is genoemd. — 17. H. W .
van R a v e n s w a a y
(1896-1901).— 18. E. C. A. F. L a n g e
(1901-'05). — 19. R. H. E b b i n k (1905-'08).

rechten op Madoera en de heele Noordkust van
Java aan de V . O. C. af, die hem geholpen had
om de troon van Mataram te bestijgen.
Het gevolg van deze overeenkomst was, dat
het Gouvernement van Java's Noordkust werd
gevormd met Semarang, waar de Gouverneur
zijn zetel had, als hoofdplaats, terwijl Oost-Java
onder het bestuur van een gezaghebber werd
geplaatst, die aan den Gouverneur ondergeschikt
was en te Soerabaia resideerde.
Na den val der V. O. C. en de overname van
haar bezittingen en établissementen door den
Nederlandschen Staat kon de handhaving en
ontplooiing van het overheidsgezag niet meer als
bijzaak en het handeldrijven als hoo[dzaak worden beschouwd; er moest, hoewel aanvankelijk
wellicht tegen wil en dank, daar de gezagshandhaving veel geld kostte en de schatkist berooid
was, een betere bestuursorganisatie worden ingesteld.
Onder Daendels' bewind (1808-'ll) was een
sterke centraliseering van het Gezag merkbaar.
De „IJzeren Maarschalk" schafte met een enkele
pennestreek het ambt van gouverneur af, terwijl
voortaan de Gezaghebber van den Oosthoek
landdrost zou heeten en rechtstreeks onder de
centrale Regeering te Batavia kwam te staan.

Onder Raffles (1811-'!6) werden de bestuurshervormingen van Daendels weer belangrijk gewijzigd. Java werd verdeeld in 18 residenties;
aan het hoofd van elke residentie kwam een resident te staan, die in zijn zware bestuurstaak,
welke letterlijk alles omvatte, door ondergeschikte ambtenaren werd bijgestaan.
Toen Indië weer onder Staatsbestuur kwam,
bleef deze bestuursindeeling in residenties vrijwel
gehandhaafd. De Resident bleef in zijn ressort
de Almachtige, tegen wien een ieder opkeek; de
ambtenaren, omdat hij hun promotie kon maken
en breken en de particulieren, omdat zij bij alles
zijn steun behoefden.
Hoe meer gedifferentieerd de bestuurstaak
werd, hoe meer ambtenaren er kwamen, die in
hun eigen diensttakken door inspecteurs in hun
arbeid werden gecontroleerd en
hoe meer
de gouden pet aan glorie inboette.
In den loop der jaren hadden vele wijzigingen
in de bestuursorganisatie plaats, die een sterken
invloed uitoefenden op het karakter van het
bestuursambt, hetgeen weer tot gevolg had, dat
de Europeesche bestuursambtenaren, die hun
uiterlijke macht en hun aanzien zagen tanen, zich in
woord en geschrift verzetten tegen die veranderingen, welke zij niet evenzoovele verbeteringen
achtten.

Het is ook Daendels geweest, die de groote
beteekenis van Soerabaia als centrum van verdediging van den geheelen Oosthoek inzag, er een
sterk garnizoen legerde en de stad zelf voorzag
van allerlei inrichtingen, die nu eenmaal noodig
zijn voor een uitgebreid militair kampement.

Vooral in de tweede helft der vorige eeuw,
toen de wetgeving van de centrale Regeering
zich sterk uitbreidde, tengevolge waarvan het
vrije initiatief, maar tevens de vrije willekeur van
de plaatselijke bestuurders aan banden werd
gelegd, barstte een storm van protesten los.

Soerabaia ontwikkelde zich langzamerhand van
een Inlandsch dorp tot een kleine Europeesche
stad. Het aantal ambtenaren en beambten nam
steeds toe en nieuwe functies moesten worden
gecreëerd. De ,,IJzeren Maarschalk" hief bestaande betrekkingen op of koppelde ze aan
andere, benoemde ambtenaren of ontsloeg ze,
stelde instructies voor hen vast, in het kort handelde als een onbeperkt alleenheerscher, wiens
macht door geen wet of geen personen kon worden geknot, omdat hij zelf de W e t vormde en
allen hem naar de oogen zagen.

Het raderwerk van de bestuursmachine was
langzamerhand zóó ingewikkeld geworden, dat
men er geen kans meer toe zag, om de goede
functioneering ervan uit een centraal punt te controleeren. Decentralisatie werd gepropageerd,
doch eer men tot de invoering daarvan overging,
zouden eerst nog heel wat jaren moeten verloopen.

Ook de macht van de Regenten, die toch nog
de tusschenpersonen bleven tusschen Regeering
en bevolking, werd beperkt, zoo werd hun
het recht ontnomen om hun ondergeschikte ambtenaren te benoemen.

In de Oostpost van 3 Juni
1858 verscheen
een artikel, getiteld: ,,Het Gemeenteleven op
Java". In dit artikel werden achtereenvolgens
verschillende feiten opgesomd, welke een beter
toezicht op den gang van zaken te Soerabaia
noodig maakten. Daar waren dan in de eerste
plaats „de verpestende dampen, die nog steeds
uit de Krambangan opstijgen"; voorts: ,,het toenemend gebrek aan geschikte huisvesting voor
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1. De tombe van resident M r. D.
F. W . P i e t e r m a a t op de begraafplaats te Peneleh. — 2. Het grafmonument van P. J. B. d e P e r e z op Pe-

neleh. — 3. De echtgenoote van resident
H. J, D o r a i s (1831-'34). Door deze afbeelding, welke een reproductie is van een
fraaie olieverfschilderij, in het bezit van
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de familie De Senerpont
Domis te Soerabaia, 'kan
men zich een denkbeeld vormen van de toenmalige damesmode in Indie. Of die
zijden pofmouwen en dat
snuitige tulen kapje echter
ook practisch waren in dit
warme land, betwijfel ik. —
i. Het programma voor de
begrafenis van het stoffelijk
overschot van P. J. B. d e
P e r e z op 29 Maart 1859.
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VAN SOERABAIA's REGENTEN.
1.

De vroegere regentswoning, waarin in 1881 de H. B. S. werd gevestigd. Nadat deze middelbare onderwijsinrichting haar eigen nieuwe gebouw
op Ketabang had gekregen, werd in de voormalige regentswoning het hoofdcommissariaat van politie ondergebracht. Thans is er het majestueuze nieuwe
hoofdpostkantoor. In den hierboven afgebeelden ,,dalem" hadden vroeger
de traditioneele installatie-plechtigheden plaats, niet slechts van de regenten, doch ook van de nieuwe residenten. Ook werden er geanimeerde dansrecepties, of exposities van Inlandsche nijverheidsproducten (o.a. in 1865 en
'68) gehouden, terwijl er in 1874 op luisterrijke wijze het huwelijk werd voltrokken van een dochter van den toenmaligen regent van Soerabaia, R. A. A.
Tjokronegoro I V (1863-1901), met een zoon van den sultan van Koetei.
Soms diende een deel van het uitgebreide gebouwencomplex als plaats van
huisvesting voor Inlandsche bannelingen van hoogen adel (o.a. voor den vorst
van Boeleleng: Radja Goesti Ngoerah Ketoet Djilantik. — 2. R. A. A. Tjokronegoro V (1901-'12), de laatste regent uit de geslachten van Kesepoean
en Kanoman, wier leden vele tientallen jaren onafgebroken aan het hoofd
hebben gestaan van het Inlandsch bestuur in Soerabaia. — 3. Een foto uit
1880 van het complete gamelan-orkest van de regenten van Soerabaia, opgesteld in de ,,pendoppo", welke later als teekenlokaal van de H. B. S. zou
worden ingericht. — 4. De begraafplaats van de regenten van Soerabaia op
Batoepoetih ( = witte steenen = grafzerken), nabij Pegirian. — 5. Het
sierlijke poortje van de tweede regentenbegraafplaats op Bibis.
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Europeanen en de ongehoord hooge huurprijzen",
ü o k de kwaliteit van de verschillende bouwmaterialen was slecht, voornamelijk wat kalk en
steen betrof. Het gevolg hiervan was dat wat
opgetrokken werd binnen weinige jaren instortte.
Er heerschte in de meeste Europeesche wijken
in het nachtelijk uur een Egyptische duisternis.
De politiemacht ter plaatse was veel te gering en
zoo waren er nog meer klachten. Aan het slot

van het artikel werd voorgesteld om een gemeenteraad in te stellen met den Resident als voorzitter.
Ongeveer 48 jaar later en wel op 1 April 1906
werd hier een gemeenteraad in het leven geroepen, onder leiding van welken raad Soerabaia
een tijdperk van grooten vooruitgang tegemoet
zou treden.
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DE POLITIE.
De gebrekkige organisatie der Politie ter stede omstreeks het midden der vorige eeuw. —
De commissie tot reorganisatie van het Politiewezen in Indië (1872). — De Soerabaiaschei
politieformatie in 1871. — De „rol". •— W a a r u i t het eigenlijke politioneele werk bestond. —
Het „type" der schouten. — L. C. van Sprew. — B. Metselaar. — Een spotlied op de Soerabaiasche politie. — De Inlandsche hoofden. — De „ronda-slamet". — De onveiligheid in stad
en voorsteden. — De nota van L. R. Priester „nopens de reorganisatie van het „Politiewezen"
(1905). — V a n schout tot hoofdcommissaris.

I J E organisatie van de politie liet hier in de
vorige eeuw veel te wenschen over. Van vooruitgang was zoo goed als niets te bespeuren. Jaren lang werd niets ter verbetering van de bestaande toestanden op politioneel gebied gedaan,
hoewel toch in menig residenteel jaarverslag
daarop sterk werd aangedrongen. Zoo leest men
bijvoorbeeld in dat van 1854:
„Alles wat hier ten aanzien van de politie
bestaat, heeft grootendeels het aanzijn erlangd
25 a 30 jaren geleden en bij gevolg in een tijd,
toen deze plaats nog in de schaduw lag, van hetgeen ze thans is. De bevolking der afdeeling is
sedert de laatste 20 jaren met ruim 200.000 zielen
vermeerderd. Handel, nijverheid en industrie zijn
ontzagwekkend vooruitgegaan. De suikercultuur
is in genoemd tijdvak vermeerderd met plusminus
130.000 picols, terwijl belangrijke werken, waaronder hoofdzakelijk de groote waterstaatswerken, het Maritiem Etablissement en de vestingbouw
na dien tijd zijn aangevangen. De middelen ter
handhaving van orde en rust zijn echter dezelfde gebleven. Het thans bij de politie in dienst zijnde,
allesints ontoereikend en schaarsch bezoldigd
personeel levert geen waarborg voor orde, rust
en veiligheid van personen en goederen".
Deze woorden waren duidelijk, doch groote
verbeteringen bleven uit. Weliswaar werd in
1863 de bezoldiging van de schouten iets verhoogd en werd in 1868 het aantal oppassers uitgebreid, maar in 1871 moest de toenmaÜge resident er weer bij de Regeering op aandringen om
in te grijpen.

Deze droeg in 1872 aan een commissie, bestaande uit de directeuren van Binnenlandsche Bestuur
en Justitie en den procureur-generaal bij het
Hooggerechtshof op, om voorstellen in te dienen
tot reorganisatie van het Politiewezen in Nederlandsch-indië. Op 26 Februari van dat jaar werd
aan de residenten op Java een circulaire gezonden met het verzoek om over den toestand
van het Politiewezen in hun ressort een rapport
in te dienen.
De resident van
taak, schreef een
van het begin tot
steld. W i e echter

Soerabaia kweet zich van zijn
wèl-doorwrocht rapport, dat
het einde in mineur was gezou denken, dat de toestand

Een groepsfoto van politiepersoneel te Soerabaia uit den
schoutentijd. In het midden (met zijn ambtspet op de knie)
zit de assistent-resident voor de Politie. Links en rechts van
hem de schouten. Daarachter (staande): de onderschouten,
het hooger Inlandsch politiepersoneel en de wijkraeesters.
O p den voorgrond: twee oppassers.

lijks ,,rol", waarbij hij recht sprak in een groot
aantal zaken, welke grootendeels van weinig
beteekenis waren en meestal overtredingen van
plaatselijke reglementen of keuren van politie betroffen.
Dat dit rechtertje spelen lang geen sinecure
was, kan blijken uit het feit, dat in de eerste drie
maanden van 1872 door den assistent-resident op
de dagelijksche rol werden behandeld 423 zaken
en op de politierol, welke tweemaal 's weeks
werd gehouden, 272 zaken.

Het aspect van de Bankstraat (Politiekantoorstraat) omstreeks 1890. Het gebouw rechts op de foto was het Politiekantoor. Vóór de deur zaten in den regel eenige oppassers.
De eerste kamer links (als men het gebouw binnentrad) was
die van den assistent-resident voor de Politie, die er „rol"
hield. In de kamer rechts zaten de commiezen en het overige
schrijverspersoneel. Achter in het gebouw hield de „djaksa"
bureau, die de beklaagden verhoorde, processen-verbaal opmaakte, de politiezaken op de „rol" inschreef, met recherchewerk was belast en bij de zittingen van den Landraad als
openbare aanklager optrad. O p de bovenverdieping was de
Landraad gevestigd. Hel gebouw links op de foto is de
Weeskamer. Daarachter (in de Werfstraat): het militair
kleedingmagazijn, welk gebouw later bij de gevangenis werd
getrokken.

toen verbeterd werd, zou bedrogen uitkomen.
Het politiepersoneel te Soerabaia werd met een
paar man uitgebreid, de bezoldigingen werden
weer een tikje verhoogd, maar het gehalte van
de beambten was en bleef beneden peil.
Aan het hoofd van de Politie stond in den
,,schoutentijd" een assistent-resident, die zóó
overkropt was met werk, dat hij een groot deel van
den dag aan zijn schrijftafel gekluisterd zat en er
slechts uiterst zelden persoonlijk op uit kon gaan,
om te controleeren of zijn bevelen wel werden
opgevolgd.
In 1872 waren hem als hulp slechts 5 Europeanen toegevoegd, namelijk één schout, drie onderschouten en één waterschout. ledere schout
had 8 en iedere onderschout 4 Inlandsche oppassers onder zijn bevelen, terwijl de assistentresident nog 1 hoofdoppasser en 8 gewone oppassers tot zijn beschikking had. In het geheel
bestond het politiecorps hier dus uit: 1 assistentresident, 2 schouten, 2 onderschouten en 33 oppassers, die echter nooit allen tegelijk voor politiediensten werden gebruikt.
Met dit geringe aantal politiebeambten moest
de assistent-resident in stad en voorsteden van
Soerabaia de rust en orde weten te bewaren.
Behalve politieman was de assistent-resident
ook nog rechterlijk ambtenaar. Hij hield dage-

Het eigenlijke politiewerk, nl. het onderzoek in
diefstal- en moordzaken, het constateercn van
overtredingen, het toezicht houden op opiumkitten en bordeelen, later ook het inspecteeren
van wagen- en dogcartverhuurderijen, enz. berustte bij de schouten.
Deze waren in den regel personen, wien het,
zooals de resident van Soerabaia het in zijn rapport van 1872 uitdrukte , „aan volle voorbereiding
voor hun betrekking ontbrak, die met de Inlandsche talen en met de gebruiken des volks weinig
bekend waren en géén tact bezaten, om met Inlandsche hoofden om te gaan". „Bij mijn komst
alhier — zoo deelde hij mede — vond ik bijvoorbeeld als schout een gewezen trompetter van
de cavalerie, die niet kon lezen of schrijven. Met
veel inspanning kon hij slechts zijn handteekening
plaatsen onder een proces-verbaal, dat door een
ander was opgemaakt". Voorts was het een
bekend feit, dat de schouten allerlei geheime

Een zitting van den Landraad. In het midden (achter de
tafel zittend): de'president, de eenige rechtsgeleerde, die
feitelijk den geheelen Raad domineerde. Links van hem
(dus rechts op de foto): de griffier en rechts: de „djaksa".
De overige leden zijn voorname Inlandsche hoofden. De
tweede persoon van rechts (met een tulband om het hoofd)
is de pengoeloe, de priester-adviseur, die de getuigen moest
beëedigen. O p den voorgrond: de beklaagde en getuigen.
O p den achtergrond: een pajoengdrager van één van de
hoofden en een oppasser.

toelagen genoten o.m. van opiumkit-, pandhuis-,
of speeltafelpachters.
Dat er ook weleens een schout was, die zijn plicht
deed, spreekt vanzelf. Zoo wordt in een residenteel jaarverslag met zeer veel lof gesproken over
den schout L. C. van Sprew, een Indischen jongen,
die met alle trucs van het Inlandsche geboefte op
de hoogte was en in 1866 in tien maanden tijd
in vijf groote zaken geheel alleen klaarheid wist
te brengen. Bij wijze van belooning, voor hetgeen hij te Soerabaia had gepresteerd, werd hij
in het begin van het daarop volgende jaar naar
Batavia overgeplaatst.
Men haalde hem daar met gejuich binnen en
de plaatselijke bladen noemden hem zelfs ,,den
Indischen Vidocq" naar een beroemden Europeeschen speurder, een soort van Sherlock Holmes uit dien tijd. En terecht, want eenigen tijd
later wist hij met behulp van slechts 10 Inlandsche politieoppassers één van de vele groote opstanden in het Bekassische te dempen. Te Soerabaia was men naijverig op het buitenkansje
dat Batavia te beurt was gevallen, zulks te oordeelen naar een perscommentaar uit dien tijd,
waarin werd voorspeld, dat Sprcw's capaciteiten
te Batavia veel minder tot haar recht zouden
komen dan hier.
Een andere politieman uit het zevende decennium
der vorige eeuw, die eenigen naam wist te verwerven, was B. Metselaar. Als schout kon hij
nooit worden aangesteld, omdat hij steeds tevergeefs trachtte het kleinambtenaarsexamen af te
leggen, den minimum-eisch, waaraan men moest
voldoen, om in het schoutencorps te kunnen
worden opgenomen. Toch heeft Metselaar zeer

Een ouderwetsche ,,dievenvanger".

verdienstelijk werk voor de politie verricht. Hij
was steeds de eerste waar hulp en bijstand
moesten worden verleend en stelde hiervoor zijn
leven meermalen in de waagschaal.
In 1870 reikte de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen hem een gouden medaille uit voor
het verrichten van loffelijke daden en in 1877
ontving hij een tevredenheidsbetuiging van den
commandant der Zeemacht voor zijn hulp bij den
brand in de fabriek voor de Marine en het
Stoomwezen op 13 Juni van dat jaar, in welke
tevredenheidsbetuiging o.a. werd erkend, dat het
aan zijn hulp was te danken, dat groote onheilen
voorkomen waren.
De enkele gunstige uitzonderingen van schouten, die hun plicht deden, bevestigden den regel,
dat dit niet het geval was. Zoo was het niet.?
bijzonders, wanneer de schouten 's morgens na
het opmaken van het politierapport hun taak als
geëindigd beschouwden.

Ingang van een kampong met bewakers en gardoe(wachthuisje). De Inlanders, die aan weerszijden van het huisje
staan, houden primitieve „dievenvangers" in gaffelvorm in
de hand.

Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen,
dat bij een dergelijke werkopvatting van de
meerderen, de minderen — de politieoppassers
— weinig of niets deden ter beteugeling van de

Om die toespeling op Sydney-paarden te kunnen begrijpen, moet men weten, dat er schouten
waren, die van hun betrekkelijk gering traktement van ƒ 200.— 's maands kans zagen, om in
een groot huis te wonen en er paard en rijtuig op
na te houden. Het werd in dien tijd als chic
beschouwd, wanneer men een span snelloopende
Australische paarden voor zijn wagen had draven, maar, hoe schouten zich dergelijke dure
beesten konden aanschaffen, bleef voor velen een
raadsel.
Als het gehalte van het Europeesche politiepersoneel op een dergelijk laag peil stond, dan
kan men zich voorstellen, hoe dat der dessapolitie was, waarvan de Inlandsche hoofden de
leiding bezaten. Over de mentaliteit van deze
hoofden schreef de Resident in 1875 in zijn jaarverslag het volgende:
,,Omtrent de zedelijkheid van Inlandsche hoofden kan niet onvoorwaardelijk gunstig worden
geoordeeld. Verschillende zijn verslaafd aan het
spel, waartoe de omgang met Chineezen hen vaak
verleidt en gaan daardoor gebukt onder schulden.
Dessahoofden zijn dikwijls betrokken, of medeplichtig aan misdrijven. "

Een in de vorige eeuw gebruikte, houten handboei.

misdaad, die
toe spotliedjes
nen, waarvan
een voorbeeld

welig tierde en waarop zoo af en
in de plaatselijke bladen verschehet volgende vers van ,.Rudolph"
is:

't Schijnt, dat een groote bandietentroep

,,Een treurig verschijnsel van anderen aard is
bij de Inlandsche hoofden het gebruik van spiritualiën. Op hun feesten is het gebruik van deze een
vaste gewoonte. Dit is het slechte deel der
beschaving, welke ze van de Europeanen overnemen".
Hoe sterk de corruptie ook in de lagere rangen
van het politiepersoneel was ingevreten, kan wel
hieruit blijken, dat in één jaar tijd en wel in 1880

In deez' veste weelderig opgroeit.
Zoo men zijn levenskracht niet knot,
Of, nog beter, hem heelemaal uitroeit,
Dan vrees ik, dat wij hier weldra
Door garotters worden benaderd,
Dat door zakkenrollers ons lieve geld
In hun eigen zak wordt vergaderd;
En dat de schouten niet krachtig genoeg,
Zelfs niet met Sydney-paarden,
Het afleggen tegen den schavuit.
Daar zij vroeger te veel hem spaarden.
Dit verhoede mijnheer de Scheepmaker toch!
En hij zal onze hoop niet beschamen.
W a n t werkelijk hij is flink genoeg
En hiermee zeg ik eindelijk: Amen!

Een „vuurvliegendoosje", dat als dievenlantaarn werd
gebezigd. In het doosje werden met kleefstof de gevangen
vuurvliegjes bevestigd, die een phosphoresceerend licht verspreidden.

worden door Boegineesche artilleristen uit de kazerne in die buurt. Deze sujetten, wier vroegere
primitieve bedrijf van zeeroof in straatroof was
overgegaan, kenden geen discipline. Dobbelen en
hanegevechten waren bij hen aan de orde van den
dag en beide liefhebberijen leidden tot diefstal.
Pas in het begin van deze eeuw en wel naar
aanleiding van de bekende Nota, nopens de reorganisatie van het Politiewezen op de hoofdplaats
sen Batavia, Meester-Cornelis, Semarang en Soebaja van den assistent-resident voor de Politie te
Semarang L. R. Priester, kwam er afdoende verbetering in den chaotischen toestand bij de politie.
Voetangels, welke Inlandsche boeven lieten vallen, met de
bedoeling om hun achtervolgers onschadelijk te maken.

alleen in de residentie Soerabaia niet minder dan
143 dessahoofden wegens plichtverzuim moesten
worden ontslagen, terwijl 365 gestraft werden
met arrest, varieerend van 8 dagen tot 1 maand.
ü a t van een dergelijk slag politiebeambten
niets te verwachten was, spreekt vanzelf. In den
regel deden zij hun plicht maar half en verrichtten
zij het hun opgelegde werk met den Franschen
slag. Zoo moest eiken nacht onder leiding van
een Inlandsch bestuursambtenaar een ambulante
wacht worden gevormd, de zoogenaamde rondaprijaji, die behoorde na te gaan, of aan de rust
en veiligheid in de kampongs niets haperde. Den
volgenden morgen was het hoofd der patrouille
verplicht aan den assistent-resident van zijn bevindingen gedurende den afgeloopen nacht verslag uit te brengen en dit geschiedde in den
regel, om eventueele soesah te voorkomen door
het invullen van een register met den stereotypen
zin: Ini malem slamet. Vandaar dat het register
spottenderwijs ,,het slametboekjc" en de patrouille ,,ronda-slamet" werd genoemd.

De titel ,,politie-oppasser " moest plaats maken
voor het meer imponeerende woord ,,agent", daar,
zooals Priester het in zijn nota uiteenzette, ,,de
traditie er schuld aan was, dat aan een oppasser
het begrip adhereerde van ornament van een Bestuurshoofd met tali-api, of pajong in de hand achter hem, dan wel een vermomden huisbediende ".
Commissarissen van politie met een speciale opleiding kwamen in de plaats van de ongeschoolde
schouten. Hoofdcommissarissen werden, eerst alleen in de vier groote steden van Java, doch
later ook op kleinere plaatsen met de politioneele
leiding belast. Verkeerspolitie •werd in het leven
geroepen en zoo was er meer, dat wijziging onderging, dan wel nieuw werd ingevoerd.
Het politiewezen onderging een verjongingskuur
en werd langzamerhand beter voor zijn taak berekend dan in den schoutentijd.

Uit het bovenstaande kan blijken, dat het politiesysteem in de vorige eeuw nog verre van
ideaal was en het gevolg hiervan was, dat het
met de rust, orde en veiligheid in stad en voorsteden van Soerabaia treurig was gesteld. Klachten over de onveiligheid op de wegen, vooral
's avonds wanneer er geen of geen noemenswaardige straatverlichting was, waren schering
en inslag.
Zoo kon men omstreeks 1860 — om slechts
één van de vele voorbeelden op te noemen — na
het vallen van het avondschot, niet buiten de Simpangsche poort op Passer Besar wandelen, of men
liep groote kans om aangerand en uitgeschud te

Een volledig stel benoodigdheden van een opiumschuiver.
Over het blad ligt een bamboe-pijp. Rechts eenige tuben,
waaruit de opium werd geperst. De kleverige massa, die
aan het einde van de naalden werd bevestigd, werd boven
een vlammetje verwarmd en daarna in de pijp gebracht. In
de vorige eeuw waren ook politieoppassers aan opium verslaafd.
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DE GEVANGENIS.
Het bevel van Daendels, om hier een gevangenis te bouwen (1 Sept. 1808). — Het
eerste boeireglement (21 Jan. 1812). —• V a n slaven, die door hun heeren „ter bewaringe"
werden aanbevolen. — V a n de cipiers. — V a n de gevangenen, terdoodveroordeelden en
gegijzelden. — De binnenboei en de buitenboei. — Goedkeuring van het project voor de
nieuwe gevangenis bij besluit van 4 April 1848. — Het oordeel van Ida Pfeiffer, Gevers
Dtynoot en Courier Dubekart over toestanden in de gevangenis. — Aanstelling van den
eersten directeur (1864). — D e uitbesteding van de voedingslcverantie voor de gevangenen
aan een Chinees. — De kleeding. — De ligging. — Het nachttonnensysteem. — De gevangenis
voor preventieven, „de schandvlek op de Indische rechtspleging". — Politieke bannelingen, —•
Verbeteringen.

' I J zijn organisatie van het bestuur over
Java's Noord-Oostkust stelde Daendels op 1
September 1808 vast, dat ,,ter securering van
gevangenen, welke aan den grooten landraad te
Semarang komen, men zich zal blijven bedienen
van het gebouw, dat van ouds daarvoor is bestemd, doch te Soerabaya, alwaar geen zoodanig
gebouw aanwezig is, zal hetzelve zoodra mogelijk
worden opgericht en wel ten koste der gezamentlijke Regenten in den Oosthoek, benevens den
pachter van de landschappen Bezoekie en Panaroekan ".
Vier jaren later, toen Raffles een lijst had laten
samenstellen van de ,,divers buildings being the
property of Government at Sourabaya", kwam
daarop een post voor van ƒ 8.000 voor ,,public office and jail ". Onder ,,public office " werd verstaan
het ,,negotie- en tractementscomptoir", in de nabijheid waarvan 's Landsboei was gelegen.
O p 21 Januari 1812 liet de Engelschman een
instructie voor de cipiers der gevangenissen opstellen, welke instructie langen tijd als model voor het
boeireglement heeft gediend.
Er werd onder meer in bepaald, dat de cipiers
niemand mochten opsluiten zonder een daartoe
strekkend bevelschrift te hebben ontvangen
,,uitgenomen lijfeigenen, die door hunne Heeren,
vrouwen of te die dezelve komen te representeeren, hun ter bewaringe voor een matigen tijd worden aanbevolen".
Het doet wat vreemd aan, om in artikel 6 van
de instructie uitdrukkelijk gestipuleerd te vinden.

dat de cipiers ,,geen herberg, of kroeggelag, of andere oneerlijke conversatie zullen houden, veel min
met de gevangenen of gegijzelden mogen speelen,
kaarten, dobbelen of anderzints, alles op arbitrale
correctie". Een dergelijke bepaling schijnt noodig
geweest te zijn, daar anders voor te fideele toestanden in het gevang gevreesd werd.
De cipiers genoten een vast tractement van 100
species munt per maand, voor welk bedrag zij
verplicht waren, om de vertrekken van den Raad
van Justitie, de boeien en de hokken der gevangenen schoon te houden. Hulp en gereedschappen
voor dat werk moesten zij zich zelf aanschaffen.
Voorts werd hun voor iederen gevangene 6 stuivers zilver voor kostgeld uitbetaald, voor welk
luttel bedrag zij moesten leveren: ,,rijst, visch, zout,
groenten, dan wel andere goede gekookte spijze na
gelegenheid van tijd en schoon zuiver drinkwater".
Voor lijfeigenen ontvingen zij eveneens 6 stuivers, maar de ,.criminele gevangenen", die op
,,eigen kosten wilden teeren ", konden tegen betaling van 12 of 24 stuivers — zulks naar gelang
van de ,,qualiteit der personen " — ,,van een betere tavel worden voorzien ". Voor hen, die in ,,simpele gijzeling " waren, moest een goede tafel worden gehouden ,,na het fatsoen en de qualiteit der
gegijzelden ter taxatie van den Raad ".
Voor de terdoodveroordeelden, waartoe een
scherprechter was aangesteld op een tractement
van 15 rijksdaalders 's maands, was men buitengewoon royaal geweest. Voor deze mocht niet minder

dan 5 rijksdaalders zilvergeld aan hun galgenmaal
worden gespendeerd.
Aan de gegijzelden werden enkele rechten toegestaan, die de gevangenen niet bezaten.
Zoo
mochten zij sterken drank ontvangen, maar — zoo
stond in artikel 31 voorgeschreven — ,,bij aldien
de cipiers ontwaren, dat eenige gijzelaars zich in
den drank te buiten gaan, zullen zij zulks beletten
en niet gedogen, dat eenige dranken als alleen matiglijk aan dezelve van buiten worden toegebragt".
In 1831 bevonden zich hier twee gevangenissen,
namelijk één in de stad, de zoogenaamde binnenboei, waarin alle misdadigers uit de afdeeling Soerabaia, alle politiegevangenen en
krankzinnigen werden opgesloten en één op de Groote Passeerbaan, de zoogenaamde buitenboei, omdat zij
buiten de eigenlijke stad lag, waarin alle bannelingen, gegijzelden en zij, die terecht moesten
staan voor den Raad van Justitie, werden opgeborgen.
Bij besluit van 11 December 1844 No. 15 werd
een commissie benoemd, om een project te ontwerpen voor een nieuwe gevangenis, welk project in
Mei van het volgende jaar bij den procureur-generaal werd ingediend.
De toenmalige resident van Soerabaia stelde in
een rapport voor, om de buitenboei, die toch over
eenigen tijd ten behoeve van de fortificatie-werken
zou moeten worden afgebroken, te doen vervallen
en de binnenboei zoodanig te vergrooten, dat daarin alle daarvoor bestemde personen zouden kunnen worden opgenomen.
Aanvankelijk werd het voorstel niet goedgekeurd, omdat de onkosten aan de uitvoering ervan
verbonden, te hoog zouden zijn, maar de generaalmajoor, directeur der Genie, was er zeer voor geporteerd. Hij wilde in die eene groote nieuwe gevangenis tevens een nieuw Vrouwen-hospitaal

Gevangenen op transport.

vestigen, daar het oude buiten de stad was gelegen
en binnenkort eveneens voor de fortificatie-werken
zou moeten worden afgebroken. De kosten van
het een en ander werden begroot op ƒ 60.000.
Bij besluit van 4 Apnl 1848 No. 17 werd het
project voor de nieuwe gevangenis goedgekeurd.
Met de werken op het gekozen terrein, namelijk
het erf van de binnenboei en van de gesupprimeerde Munt er naast, werd tijdig aangevangen, zoodat reeds in den loop van 1849 twaalf lokalen voor
crimineele gevangenen gereed waren en in 1850
de geheele nieuwe gevangenis voltooid was.
De buitenboei werd in hetzelfde jaar ontruimd
en in gevolge besluit van 20 April 1850 voorloopig voor artillerie-kazerne ingericht, doch later afgebroken. De nieuwe gevangenis heeft in den loop
der jaren menige uitbreiding ondergaan.
Laten wij nu, na in het kort de geschiedenis van
het ontstaan van de huidige gevangenis te hebben
nagegaan, eens omstreeks het midden der vorige
eeuw een kijkje nemen in het complex gebouwen
aan de Werfstraat. Wij kunnen dit niet beter doen,
dan aan de hand van eenige beschrijvingen van
personen, die de boei toenmaals hebben bezichtigd,
of
er zelf een tijdje in hebben gezeten.
De Oostenrijksche reizigster en handelaarster in
naturaliën, Ida Pfeiffer, vond het gebouw zóó
goed ingericht, dat men er van zeggen kon: ,,De
menschlievendheid voor misdadigers was hier te
ver gedreven". De Nederlandsche militairen, die
er geïnterneerd waren, hadden er tot hun gerief
,,knappe kamers, nette tuintjes en goed eten". Inlanders waren er plenty, en een ontsnapping behoorde, naar zij vernam, tot de zeldzaamheden.

De gevangenis in de Werfstraat.

Ida Pfeiffer bracht het bezoek aan de gevangenis
te Soerabaia, waarvan zij in haar Zweite
Weltreisc
rept, in het jaar 1853. Er waren toen wel 12Ö0
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tuchtelingen, die, behalve den ijzeren halsband, géén
boeien droegen en dagelijks in en buiten de gevangenis allerlei werk moesten verrichten. Daarvoor
ontvingen zij kost en kleeren met eenige duiten
daags voor sirihgeld. Alles scheen haar hier goed
ingericht en prijzenswaardig, zelfs een beetje te veel
naar den kant der humaniteit, hetgeen toentertijd
voor gestraften niet wenschelijk werd geacht.
Ongeveer 10 jaar later, namelijk in 1862, kwam
Jhr. Mr. W . F. Gevers Deynoot ter plaatse en
deze liet zich over het in deze en andere gevangenissen heerschende regiem ongunstig uit. In zijn
Herinneringen eener reis naar Ned.-Indië in 1862
schreef hij onder meer:
..Zoowel in de kwartieren der kcttinggangers,
als in alle andere gevangenissen, verkeert alles nog
in een primitieven toestand. Honderden brengen
daar hun tijd in werkeloosheid door en de wijze,
waarop de kettinggangers aan de openbare werken gebezigd worden, scheen mij niet goed geregeld te zijn. Hiervan was in het belang van beide,
van Regeering en veroordeelden, veel meer nut te
trekken. Ten betooge daarvan mag ik wijzen op
de gevangenis te Singapore, die tot voorbeeld strekken kan".
De meening van dezen schrijver zou sedertdien
voor een deel bevestigd worden door een anderen
auteur, die stellig meer recht van spreken had, namelijk door Agathon Marius Courier Dubekart,
alias ,,Bratayoedho", den schrijver der toenmaals

1

M. J. Hulswit, de later bekende architect, die het gebouw
van den Raad van Justitie op Passer Besar naar het ontwerp
van een liefhebberenden opzichter bij den Waterstaat uitvoerde. Zes maanden na de voltooiing zat het gebouw,
tengevolge van den slappen ondergrond vol scheuren, welke
met cement werden volgespoten.

bekende Feiten. Ida Pfeiffer en Jhr. Gevers Deynoot hadden de gevangenis slechts een poosje bekeken, Bratayoedho had er ,,gezeten" en nog wel
zes maanden lang, ingevolge een rechterlijk vonnis, dat hem tevens bezwaarde met een boete van
ƒ 2,50.
In die Feiten gaf hij een vrij uitvoerige beschrijving van de toestanden in ,,Z. M. juweelkistje",
tijdens zijn gedwongen verblijf daar in 1870. Voor
een deel beaamde hij Ida Pfeiffer's gunstige opvatting over ,,die knappe kamers en nette tuintjes", doch er waren bijzonderheden, welke moeilijk tot de kennis van de doortrekkende wereldreizigster konden komen. En daarover wilde hij het
publiek van Soerabaia eens inlichten.

Het Paleis van Justitie op Passer Besar.
Het is Daendels geweest, die op 10 September 1808 het
bevel gaf, om te Soerabaia een Raad van Justitie op te richten. O p 1 October d.a.v. ving de Raad, die bestond uit 1
president, 6 leden, 1 fiscaal en 1 secretaris, zijn werkzaamheden aan. Het college heeft vele tientallen jaren in het Residentiekantoor tegenover de Roode Brug zitting gehouden en
kreeg pas in 1895 een eigen gebouw.

Aan het hoofd der gevangenis stond sinds
1864 een directeur, die een traktement genoot
van ƒ 300 's maands en gekozen was uit het
corps gepensionneerde officieren. De 12 Inlandsche oppassers, die er dienst deden, verdienden
ieder slechts ƒ 10 per maand.
Aan het Europeesche personeel (twee sleuteldragers en één cipier), dat ook al treurig werd
betaald, had men het voordeeltje ontnomen van
de menage te voeren voor de gedetineerden. Het

tarief was niet hoog, doch er is geen haring zoo
mager, of er braadt nog wel vet uit en de massa
bracht hier het voordeel. De Chineesche aannemer
deed het zooveel goedkooper; daarom gaf men dezen de menage.
De voedingsleverantie aan de gevangenen w^as
voor een zeer lage som aangenomen. In 1869 kostten de verlichting der gevangenis en de voeding
van een gevangene den Lande IS'/j cent per dag.
W a s de Inlander van nature sober, er waren
ook Europeesche zeelieden, die een maag als een
soldatenransel hadden. In 1870 kostten verlichting
en voeding 13'/2 cent per hoofd. Men moet een
Chineesche aannemer zijn, om voor zulk een laag
bedrag de leverantie op zich te durven nemen.
Er gingen bovendien nog kosten voor lampolie en
sirih af.
Kleeding werd slechts éénmaal 's jaars uitgereikt; wie na Januari binnenkwam, kreeg geen
draad nieuw katoen aan het lijf. De plunje van de
kettinggangers was in het bijzonder onvoldoende
bij het zware werk, dat zij te verrichten hadden.
Er was in het Inlandsche kwartier ruimte voor
650 veroordeelden, maar in Bratayoedho's tijd waren er ongeveer 1000, zoodat ze als sardientjes in
een blikje lagen en ongeveer 350 van dat aantal
moesten op den naakten grond liggen, omdat er
niet genoeg ligmatjes waren.
In de geheele gevangenis bevond zich slechts
één latrine, namelijk in het kwartier van de Inlanders. Voor de Europeesche gevangenen waren
de bekende vaten der oneere bestemd, 's Morgens werd de inhoud van de nachttonnen door een
ploeg dwangarbeiders nabij de Roode Brug in de
Kali Mas geworpen. Over de ondragelijke stank,
welke die de atmosfeer verpestende tonnen verspreidden, heeft het Soerabaiasche publiek vele
jaren moeten klagen voor dat een andere oplossing voor de lediging ervan werd uitgedacht.
De muskieten zwermden bij millioenen in de
gevangenis en den gevangene, die geen geld had
om een klamboe te koopen, werd de nacht tot
een foltering. Den resident van Soerabaia zag men
nimmer, ofschoon het zijn officieele plicht was,
om de gevangenen minstens éénmaal 's maands te
bezoeken. Er was geen reglement van orde en
tucht; die punten waren overgelaten aan de prudentie van de ,,welwijse, seer voorsienige " heeren
van Justitie en Politie, den Officier van Justitie in
de eerste plaats. Er was ook geen klok, om den
tijd te bepalen en het avondschot werd niet ge-

hoord in dien gonzenden bijenkorf: het Inlandsche ketting-kwartier.
De gevangenis voor preventieven, ,,de schandvlek op de Indische rechtspleging" dier dagen,
telde hier tal van slachtoffers, ook onder de Europeanen. De heeren Wolff bijvoorbeeld, vader
en zoon, zaten hier onder beschuldiging van diefstal
20 maanden lang gevangen en werden
eerst losgelaten, na de bekentenis van den werkelijken dader. Ze kregen toen hun vrijheid, maar
geen reisgeld voor den terugkeer naar hun woonplaats Kediri. Daarvoor waren geen fondsen aanwezig. Trouwens, ook Bratayoedha zelf had tijdens zijn proces den weg van Blitar naar Soerabaia meer dan eens te voet moeten afleggen.
De gevangenis hier diende tenslotte nog tot
tijdelijk verblijf van Inlanders, die bijwijze van politieken maatregel naar eenig oord van verbanning gedeporteerd waren. Van die politieke misdadigers bezat echter de hoofdplaats zelf buiten
de gevangenis ook een ,,blijvend gedeelte".
De voornaamste van deze ballingen was de gewezen sultan van Bantam, Mohamad Safie-Odin,
die sedert 1833 als staatsgevangene in de wijk
Padjagalan woonde en zich in het bijzijn van anderen als zinneloos gedroeg, hoewel hij het niet
was. Deze titulaire vorst had nog een sleep van
bloedverwanten en volgelingen te zijnen laste, die
allen teerden op het inkomen van ƒ 15.375
's jaars, dat hem door de Regeering volgens apostillaire dispositie van 6 Maart 1832 werd uitgekeerd. Het vertegenwoordigde de rente van de
voormalige sultansbezittingen, die door de Regeering waren genaast.

Een eedaflegging volgens de Hindoe-leer door Baliërs en
Lombokkers in Februari 1898 op het pleintje vóór het gebouw van den Raad van Justitie. O p den achtergrond ziet
men de rechters in ambtsgewaad zitten.

W a t voor een fraaie huishouding het daar op
Padjagalan was, vermeldt J. Hageman, waar hij
zegt, dat deze sultan, ondanks het groote inkomen en ondanks den tegemoetkomenden maatregel, om hem het geld alle tien dagen bij termijnen
van ƒ 400.— uit te betalen, tot over de ooren in
de schulden stak.
Het spreekt vanzelf, dat, evenals op ander ge-

bied, ook op dat van het Gevangeniswezen hier
in den loop der jaren vele verbeteringen zijn aangebracht, zoowel wat het gehalte van het bewakingspersoneel, als de ligging, voeding, enz. der
gevangenen betreft. Het ligt buiten het bestek van
dit boek om al die verbeteringen te bespreken, omdat de belangrijkste na 1906 hebben plaats gehad
en tot de nieuwere geschiedenis van onze stad behooren.

u

o

HOOFDSTUK

VIER.

DE STRAATVERLICHTING.
Thans en honderd jaren geleden. — Inlanders moesten 's avonds met licht loopen, — D e
eerste periode in de straatverlichting; de oliepit. — D e onveiligheid op de wegen. — De verlichting werd aan een Chinees uitbesteed. — Van oliepit tot petroleumvlam. — D e „millioenbranders". — Geen geld, geen licht! — De lichtlooze perioden tusschen de jaren 1860 en,
1870. — Van petroleumvlam tot gaslantaarn. — Bij Gouvernements Besluit van 7 Januari 1877
werd de concessie verleend aan de Nederlandsch-Indische Gas Mij. — De eerste vlammende
eerepoott werd op 13 Mei 1879 opgericht. — De eerste gaslantaarns (1881). — De gloeilampverlichting (i923).

A,

. S men nu 's avonds een wandeling of een
rijtoer maakt langs de hoofdwegen van Soerabaia, dan vindt men ze badend in een hel
electrisch licht. Booglampen werpen haar lichtkegels op den weg. Lichtreclames in velerlei
kleuren boven de gevels van de winkels trekken
de aandacht van den voorbijganger. Bijouterieën
en kleinoodiën in de étalage-kasten van de juweliers weerkaatsen duizendvoudig de lichtstralen
der electrische gloeipeertjes, die in speciale tuben
langs de wanden zijn aangebracht. Bioscoop-theaters, cabarets en dancings glanzen in lichtschijn.
Zelfs in de huizen, toko's en kampongkrotjes
brandt electrisch licht. Men draait aan een knopje
en de lichtende draden gloeien.
Dat was vroeger anders. Honderd jaar geleden deed men nog niet aan straatverlichting. Dat
was toen ook nog niet noodig. De menschen bleven 's avonds thuis, want er was toch immers niets
te doen. Hn wilde men persé over straat, om naar
de soos of een partijtje te gaan, dan liet men zijn
slaaf met een lamp voorop loopen en den weg
wijzen. Inlanders moesten met licht loopen en
pas op 1 Maart 1864 werd die verplichting voor
hen opgeheven.
De eerste werkelijke straatverlichting was al
even eenvoudig als de levenswijze van de meeste
menschen uit die dagen. Een pit in klapperolie gedrenkt deed dienst als brandertje.
Dat deze verlichting niet aan het gestelde doel
beantwoordde, kan blijken uit den inhoud van een
artikeltje, dat in 1858 in de reeds lang ter ziele
gegane Oostpost werd gepubliceerd en waarin de
Regeering werd gesmeekt, om de instelling van

een gemeenteraad, die de stad o.m. zou kunnen
bevrijden
van de Egyptische duisternis, waarin de Europeesche woonwijken in het nachtelijk
uur gehuld waren.
De inwoners van Soerabaia klaagden steen en
been over de onveiligheid 's avonds op straat en
daar was reden voor, want het boevengespuis
vierde hoogtij. Het schudde den argeloozen voorbijganger, die zich zonder begeleider en zonder
lamp op straat waagde op een extra-donker plekje
uit. De schouten en hun oppassers stonden daar
machteloos tegenover.
De schamele stadsverlichting was uitbesteed aan
een Chinees, die voor de enkele oliepitten, welke
's avonds moesten branden, 230 heele guldens
's maands ontving. In zijn contract stond, dat hem
dagelijks zouden worden afgestaan: ,,20 bij de politie-rol tot ter-arbeidstelling veroordeelden tot
hulp voor het schoonmaken, aansteken en uitdooven der lampen ". Men vond, dat de Chinees door
deze bepaling te veel oentoeng had en ontbond
het contract ultimo 1863.
Toen brak de tweede periode aan in de Soerabaiasche straatverlichting: van oliepit naar petroleumvlam. De Regeering machtigde in 1864 uit de
stedelijke kas te beschikken over een bedrag van
ƒ 2.500 voor den aankoop van een honderdtal
lantaarns, welk aantal echter voor een behoorlijke
straatverlichting onvoldoende was. Zoo lagen bijvoorbeeld Simpang, Kajoen, Kaliasin, Kepoetran,
Embong Malang en de Laan van Koepang 's avonds
nog in dichte duisternis. Het materiaal behoorde
het Gouvernement, maar de verlichting zelf werd
uitbesteed.

niet, vooral als men weet, dat voor de stadsverlichting van Batavia een post van niet minder dan
ƒ 66.030 op de begrooting voorkwam. Maar
ook in dit geval zal wel gegolden hebben: ,,Die
het dichst bij het vuur zit, warmt zich het best".

Het Marine-bassin met paal en lamp voor petroleumvcrlichting in 1866. Links' de debarkementsgebouwen voor
officieren en de goedangs. Rechts het monument van den
vice-admiraal Van den Bosch, dat later naar de huidige
plaats werd overgebracht. O p den achtergrond, „toekan
plak".

De nieuwe aannemer nam met petroleum-verlichting een proef die slaagde. De zoogenaamde
,,millioenbranders", lampen, die aan een touw
dwars over den weg werden gehangen, gaven een
breede vlam. Iedereen ging naar dit nieuwtje kijken.
Drie jaar later en w^el, om precies te zijn, op
2 April 1867 werden 's avonds de lantaarns
niet ontstoken. De aannemer had namelijk een vrij
aanzienlijke som te vorderen voor geleverde verlichting en verklaarde met een kleine variant op
een bekende zegswijze: ,,Geen geld, geen licht!"
Een stadgenoot, die op het Rustenburgerpad
woonde, profiteerde van den toestand en adverteerde, dat ,,ter tegemoetkoming in de heerschende duisternis 's avonds en 's nachts bij hem doelmatige handlantaarntjes te verkrijgen waren ".

Soerabaia heeft van omstreeks 1860 tot 1870,
wat zijn straatverlichting betreft, perioden van
weinig licht en veel duisternis gekend. De bewoners en voornamelijk het Europeesche deel van
de samenleving, was hierover niet te spreken. De
slechte toestand, waarin de straatverlichting in
die dagen verkeerde, was — de beeldspraak is gewaagd — een question brülante geworden. Dat
wilde in die dagen zooveel zeggen dat een ieder,
die maar over eenig dichttalent beschikte, in zijn
pennenhouder klom, een ulevel-vers pleegde en
dat werkelijk 's avonds in één der plaatselijke bladen gepubliceerd zag.
Uit de vele ,,licht "-verzen doen wij een greep
en kiezen er één, dat in het nummer van 5 September
1865 der Soevabaja Courant stond afgedrukt. Het is, zooals men zien zal, niet van eenigen geest ontbloot. Het luidde:
Soerabaja, wat hebt ge misdreven.
Dat ge steeds in het donker nu zit,
Dat men U geen verlichting wil geven,
Maar berookt met een walmende pit?
Overdag heb je staatsie en luister.
Dan is het net, of je heel wat bezit.
Maar bij nacht kruip je schandelijk in 't duister
En de stad lijkt een opiumkit.

Men verkeerde in een lastig parket. Van de
stadskas lag de bodem bloot, maar een straatverlichting moest er 's avonds toch zijn. Dan moest
men maar botje bij botje leggen, vond de toenmalige Resident, en zond een inteekenlijst rond.
In totaal werd slechts een som van ƒ 307,25 opgehaald, met welk bedrag men natuurlijk geen
behoorlijke straatverlichting tot stand kon brengen.
Hoe stiefmoederlijk Soerabaia toen bedeeld was,
kan blijken, wanneer men een begrooting van Nederlandsch-Indië uit die jaren opslaat.
Daarin
vindt men dan alleen als jaarlijksche uitgave
voor de verlichting van het Paleis te Weltevreden een bedrag van ƒ 140 uitgetrokken, wat niemand buitensporig hoog zal vinden, maar daarbij
verzinkt een som van slechts ƒ 117 voor de
verlichting van geheel Soerabaia toch wel in het

Een gaslantaarn.

Van de reede tot achter Kepoetran,
Loopt men 's avonds elkaar tegen 't lijf.
Maar geen sterveling, die nog wat doet d'ran.
Dat zoo'n toestand niet langer hier blijv'
En verbaasd staan de vreemde bekijkers.
Als zij 's avonds eens wandelen gaan.
Bij het licht onzer ,,gloeiende-spijkers".
Zonder hulp van de vriendelijke maan.
Nu en dan krijgt men wat op zijn falie.
Komt men Janmaat bij nacht in den weg.
Of men tuimelt in slokkan of kalie.
Of men loopt tegen pagger en heg.
En wat helpen dan bittere klagten.
Dat geen gardoe zijn hulp is gaan biên.
W a n t men kan slechts ten antwoord verwachten,
Kassian! niemand heeft het gezien.
Rameh-rameh?
dat mag niet gebeuren.
Als de maan haar permissie niet gaf.
Als de nonna's die zitten te treuren.
En de Heerenstraat is als een graf.
W a s de stad goed verlicht, o! dan blonk er
Menig vriendelijk vrouwengezicht.
W a n t de katjes, die knijpt men in 't donker.
Maar de dames, die blijven in 't licht.
De derde periode in den ontwikkelingsgang der
Soerabaiasche straatverlichting is die geweest van
petroleumvlam tot gaslantaarn, maar het zou nog
heel wat voeten in de aarde hebben, voordat de
straten van onze stad 's avonds behoorlijk verlicht
werden. Stapels rekesten, waarin op een behoorlijke straatverlichting werd aangedrongen, werden door stadgenooten en niet-stadgenooten aan
de Regeering gezonden, maar deze deponeerde
ze onder het beruchte loodje, of beschikte er afwijzend op. Het resultaat was in elk geval nihil.
Pas in 1877 werden hier toebereidselen gemaakt
voor den bouw van een gasfabriek op een terrein
te Gembong, nadat de concessie voor de publieke
verlichting met gas van de stad Soerabaia met
buitenwijken door de Regeering aan de op 10 De-

De gasfabriek op Gembong in 1880.

cember 1863 te Rotterdam opgerichte
landsch-Indische Gas Mij was verleend.

Neder-

In het begin van 1879 kwam men gereed met
den aanleg der buizenleiding, terwijl op 13 Mei van
dat jaar de Nederlandsch-Indische Gas Mij. bijwijze van reclame een door haar toenmaligen directeur C. Cool ontworpen eerepoort, een sierlijk
monument van lichtstralen, gekroond door het
Nederlandsche wapen met .,Je maintiendrai ", in
vlammen deed opgaan. Het wapen was geschraagd
door zuilen, waarop fraaie figuren in vurige omtrekken waren aangebracht. De redacties van de
plaatselijke bladen schreven opgetogen over het
schitterende schouwspel.
Het zou echter 1881 worden, voordat de eerste gaslantaarns brandden, hoewel in September 1879 reeds met de levering van gas voor
huisverlichting was aangevangen.
Naarmate de stad in grootte toenam, werd ook de
straatverlichting uitgebreid. Zoo waren voor de
openbare verlichting in 1881, 1900, 1910 en 1920
respectievelijk in gebruik: 430,733,1174 en 1709
gaslantaarns.
De jongste periode der Soerabaiasche straatverlichting, wier geschiedenis buiten het bestek van
dit boek valt, nam een aanvang in 1923, toen de
gasverlichting op de hoofdwegen door de verlichting van de Aniem werd vervangen.
Zoo is nu dus de laatste schakel gesloten in de
verlichtings-keten: oliepit—petroleumvlam—gaslantaarn—gloeilamp.
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DE BRANDWEER.
De bestnjdingswijze van branden in de 18e eeuw. — Het brandweerreglement van 4 September 1810. — De distinctieven van het brandweerpersoneel. — De premies. — De sleutelbewaarders van de brandspuithuisjes. — Het bevel (in 1860 gegeven), om alle huizen in de
stad en voorsteden met pannen te dekken. — Opslagplaatsen werden opgericht voor buskruit,
doch n'et voor petroleum. — Van ontevredenen, die den rooden haan lieten kraaien. — Het
gebrek aan bruggen en verbindingswegen. — Van tandpomp naar stoombrandspuit.

I N de 18e eeuw was het hier met de bestrijding
van branden allertreungst gesteld. In den regel dacht 1. en er niet aan om den strijd tegen
de \ lammen aan te vangen. Men liet branden wat
m lichterlaaie stond en stelde slechts pogingen m
het werk om een brand tot een bepaalde buurt of
kampong te beperken Het lichtontvlambare materiaal, waarvan het meerendeel der (Inlandsche)
woningen was opgetrokken en de zeer primitieve
bluschmiddelen d\^ongen tot een dergelijke handelwijze. Een enkele maal, wanneer er brand was
ontstaan m het huis van één der hooggeplaatste ingezeten onzer stad en het vuur nog met al te zeer
om zich heen gegrepen had, werd, volgens het
bekende emmertjes-systeem, een poging tot blusschcn aangewend, vaak echter was geen voldoende hoeveelheid emmertjes beschikbaar en dan
kwamen de potten en pannen uit de keuken er aan
te pas.
Daendels' bemoeienissen te Soerabaia maakten
het noodzakelijk om — al was het dan ook op bescheiden schaal — een brandweerdienst te organiseeren, waarvoor in de eerste plaats een brandweerreglement diende ontworpen te worden Dit
reglement, dat op 4 September 1810 m werking
trad heeft m de vorige eeuw tot model gediend
voor alle andere dergelijke regelingen.
Daarin w as onder meer bepaald, dat op 4 plaatsen m het centrum, namelijk bij de hoofdwacht,
bij de bruggewacht, naast het voormalige gezaghebbeishuis en bij den Constructie-Winkel, en op
4 plaatsen buiten de eigenlijke stad (op de Pa;;seerbaan, m het Chmeesche en Maleische kamp en
bij het nieuwe hospitaal op Simpang) een brandspuit met ger( edschappen gestationneerd zou worden.

Het brandweerpersoneel dat werd aangesteld,
bestond uit 4 opper-, en 8 onderbrandspuitmeesters, 8 sergeanten en een gelijk aantal korporaals.
Als brandspuitmeesters werden gekozen een baaswielenmaker, een baas-touwslager, een baas-kuiper en meer van dergelijke personen, terwijl als
sergeanten en korporaals dienst deden de Europeesche ambachtslieden uit den Constructie-Winkel, van de Equipage-werf, zeevarenden e d. Allen waren aan den landdrost ondergeschikt.
Elke brandspuit werd door 40 ,,knappe" Javanen bediend, die daarvoor gekozen werden uit de
,,volkeren", die in het pakhuis Averkten, die op de
los- en laadbooten dienst deden, uit de timmerlieden en wielenmakers van den Constructie-Winkel, uit de ambachtslieden en ,,handlangers', die
bij den Constructie-Winkel en op de Equipagewerf werkzaam waren, uit de Chmeesche ambachtslieden ,,en die zich bij anderen voor koelies
bevinden met hunne slaven en verdere huisgenooten", uit de ,,pannacawangs" en magangs van
de regenten en uit de koelies van het hospitaal.
Opdat men de brandmeesters zou kunnen herkennen, was bepaald, dat zij een distinctief zouden dragen. Zoo moesten de opperbrandspuitmeesters een ,.ordinaire rotting met zilveren knop",
waarop 's Konings wapen was aangebracht, m de
hand houden, terwijl de onderbrandspuitmeesters, wat minder deftig, slechts een grooten rood
• geschilderden houten stok mochten dragen. De
sergeanten en korporaals tenslotte moesten een leeren band om hun mouw bevestigen met de letter
\ a n de brandspuit die zij bedienden, er op geschilderd.
Daendels wist zeer goed wat hij deed, toen hij in
zijn reglement een artikel opnam, waarin een pre-

helpen, doch meestal om zich zelven te bevoordeelen, niet voor een kostelooze verhuizing van de
goederen van de slachtoffers van den brand zorgden. Het moet werkelijk de spuigaten hebben uitgeloopen, zooals er vroeger bij branden werd gerampast. En die kwamen nogal vaak voor !

Oude handporap, welke bij de Soerabaiasche brandweer
in gebruik is geweest.

mie van 5 rijksdaalders werd uitgeloofd voor dengene, die een brand ontdekte. Voorts was bepaald,
dat de spuitgasten van de eerste spuit, die op de
plaats van den brand arriveerde, een premie van
ƒ 50.— en die van de tweede een bedrag van
ƒ 25.— zouden ontvangen. Zoo hield de ,,IJzeren Maarschalk" er bij de bewoners van onze
stad de animo in, om met ijver en opgewektheid
aan den blusschingsarbeid deel te nemen. W e l licht is die animo soms zóó hoog gestegen, dat men
ter voorkoming van een toename van het aantal branden in de stad en omgeving, deze gunstige bepalingen uit de later opgestelde brandweerreglementen heeft moeten schrappen.
De sleutels van de brandspuithuisjes werden aan
nabijwonenden, die ook een paar fakkels in gereedheid moesten houden, ter bewaring gegeven.
Deze regeling was in den loop van de jaren een
bron van veel ongemak en teleurstelling, want,
als er biand uitbrak, waren soms de sleutelbewaarders niet aanwezig, of, wat ook mogelijk was, de
sleutels zelf zoek. Dan was Soecabaia in last. In
het eerste geval moest men een speurtocht door
de stad aanvangen, om de verdwenen sleutelbewaarders op te sporen, en in het tweede geval
diende men, na lang vergeefs zoeken, de hulp
van een smid in te roepen.
Bij brand werd de alarmklok geluid en het Inlandsche wachtvolk uit de gardoe-huisjes sloeg
lustig op de tong-tong. Dan stroomde alles naar
de plaats van den brand, om te kijken hoe het vuur
om zich heen tastte. De ambtenaren van de Overheid hadden hun handen vol werk, om er voor te
zorgen, dat de nontonners, zoogenaamd om te

Er ging bijna geen maand voorbij of tientallen
kampongwoningen werden in de asch gelegd, maar
voor ontvolking van de kampongs behoefde men
niet te vreezen, daar de Inlanders hun met atap
en ander licht-ontvlambaar materiaal gedekte keeten en stulpen bijna even spoedig weer optrokken als zij afgebrand waren. Men sprak in die jaren, toen de kampongs nog volkomen aan hun lot
waren overgelaten en iedereen er naar eigen verkiezing bouwde en timmerde, van ,,zegenrijke"
branden, waardoor een opruiming ontstond in de
groote mestvaalten der dessa's.
In 1860 trachtte men het brandgevaar te verminderen door het bevel uit te vaardigen, dat binnen een bepaalden tijd alle huizen in de stad en
voorsteden met pannen gedekt moesten zijn.
Het heeft echter jaren geduurd vóór dit bevel
inderdaad was opgevolgd, maar toen men
de kampongbevolking eenmaal zoover had, was het
resultaat verbluffend en daalde het aantal branden en de daarbij vernielde eigendommen aanmerkelijk.
Een andere voorzorgsmaatregel tegen brandgevaar en ontploffing bestond hierin, dat men brandvrije bewaarplaatsen voor buskruit oprichtte, die
voorzien waren van bliksemafleiders en onder
voortdurende strenge militaire controle stonden.
Hoogst nonchalant was echter de houding van
het bestuur ten opzichte van de depothouders van
petroleum, die dikwijls honderden kisten met blikken van die brandbare vloeistof in hun goedangs

Oude stoombrandspuit, die zelden of nooit meer gebruikt
wordt.

opslaan van brandbare stoffen, zooals petroleum,
benzine, enz. afgekondigd.
Onder de vele branden waren er talrijke opzettelijk gesticht. Omstreeks het midden van de vorige
eeuw moet dit feit zelfs op bepaalde tijdstippen
te constateeren zijn geweest. Ontevreden Inlanders, die, in verband met den aanleg der vestingwerken in onze stad, hun kampongs hadden moeten verlaten, staken — bij voorkeur op Zaterdagavond — den brand in woningen, welke in de
nabijheid van de kruitmagazijnen waren gelegen.
Voor de bewaking van die landsgebouwen was
echter zóó goed gezorgd, dat men steeds bijtijds
het vuur kon meester worden, zonder dat er ooit
ongelukken voorkwamen.
De brandweer verleende ook bij die gelegenheden haar hulp, doch kwam soms buiten haar
schuld pas op de plaats van den brand aan, als
deze reeds met ,,eigen middelen" was gebluscht.
Dit kwam door het groote gebrek aan bruggen en
behoorlijke verbindingswegen tusschen de verschillende stadsdeelen, zoodat de spuit de plaats
van den brand eerst na een tijdroovenden tocht
langs omwegen kon bereiken.

p. J. de Vries, de eerste commandant in vasten dienst van
de Soerabaiasche brandweer.

hadden opgeslagen, zonder dat daarvoor bepaalde
eischen waren gesteld. W a r e n die voorraden in
brand gevlogen dan zouden zij de stad met een
totale vernieling hebben bedreigd, maar hoe wonderlijk het ook is, een petroleumbrand, althans
een van eenigszins gevaarlijken aard, heeft hier in
de vorige eeuw^ nimmer gewoed.
Pas veel later werd een verordening voor het

In den loop der jaren werd de brandweer te
Soerabaia op wat moderner leest geschoeid. Zoo
kwamen in de tweede helft der vorige eeuw in
de plaats van de handpompen stoombrandspuiten.
Een bezoldigd brandweermeester werd in dienst
genomen, die dagelijks toezicht hield op het onderhoud van het materiaal en de Inlandsche spuitgasten moest drillen.
Toen Soerabaia in 1906 onder gemeentebestuur
kwam, viel ook de zorg voor de brandweer onder
de bemoeienis van dit college. Sedert dien werden
nog verschillende verbeteringen in het brandweerwezen te Soerabaia aangebracht.
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DE VERDEDIGINGSWERKEN.
Het fort Kali Mas (1808''52). — Het fort Lodewijk, later fort Oranje en fort Erf prins geheeten (1808''57). — Het defensieplan van Gouverneur'Generaal J. Graaf van den Bosch
(1835). — D e meening van Van Hoëvell over de Soerabaiasche verdedingingswerken. — W a t
er bereikt werd. — Het einde der „vesting" Soerabaia (1880). — Fort Prins Hendrik (1837-'95).

r x E E D S in een vorig hoofdstuk heb ik
er op gewezen, dat Daendels inzag, welk een belangrijk strategisch punt Soerabaia was. Voornamelijk aan de zeezijde achtte hij versterking
van de plaats, in verband met haar ligging, noodzakelijk.
Het verouderde fort Belvédère werd op zijn
last geslecht en in de plaats daarvan op het
rechter-havenhoofd aan de monding der Kali Mas
een ronde batterij opgeworpen met 40 stukken
geschut, welke op een verhoogde plaats stonden.
Voorts deed Daendels in ongelooflijk korten tijd
het fort Lodew^ijk — zoo genoemd naar Lodewijk
Napoleon, Koning van Holland — uit de golven
verrijzen.

De kazernes van bepleisterde bamboe konden
ongeveer 800 man bergen. De magazijnen waren
echter niet bomvrij en het drinkwater voor het
garnizoen moest ongeveer 20 mijl ver van Soerabaia worden aangevoerd in drijvende ketels,
die soms door wind en stroom verhinderd werden
hun bestemming te bereiken.
Daendels was van plan geweest, om dit fort
door een dam te verbinden met het eiland Menarie (Menareh). Deze dam, zoo schreef genoemde
mihtaire auteur, zou tot stand zijn gebracht „by

Het lag voor den mond der Solo-rivier in 18
voet water. De positie van het fort was zoodanig
gekozen, dat de schepen, die den mond van
Straat Madoera binnenvoeren, van Oedjoeng
Pangka recht op het fort moesten koers houden,
een derde van zijn omtrek omzeilen en zich zoodoende dus een geruimen tijd aan het vuur der
batterijen moesten bloot stellen, terwijl één enkel
reddeloos geschoten schip voldoende was, om
den toegang tot het vaarwater te versperren.
Dit fort Lodewijk werd door Thorn in zijn
Memoir o[ the conquest o[ Java vermeld als gelegen aan het einde van een modderbank, die
zelfs bij eb niet zichtbaar was. Voor de fundeering had men rotsblokken in zee laten zinken en
die omringd met ingeheide palen, waarna de
ruimte daarbinnen met steenen en aarde w^as opgevuld. De nadering werd belet door zware
pallisadeeringen in den zeebodem. Het fort werd
verdedigd door ,,a very formidable battery of a
hundred pieces of the finest ordnance, mounted
on traversing carriages".

Gouverneur-Generaal J. Graaf van den Bosch (1830-'33),
de ontwerper van een defensieplan voor Java (Soerabaia
inbegrepen).

WBH^^r
:33HMK

De ruïnes van de citadel Prins Hendrik, welke haar naam ontleende aan dien van Prins
Willem Frederik Hendrik, den derden zoon van den toenmaligen Prins van Oranje, die later
Koning Willem II werd. Z . K. H. Prins Hendrik gaf bij zijn bezoek aan Soerabaia in 1837
den eersten heislag op den eersten fundeerpaal van het reduit in de citadel. Deze werd opgetrokken van graniet, uit Europa aangebracht en door een breede gracht, met de rivier vereenigd,
omgeven. Zij bezat een achthoekigen vorm met een buitenwerk aan elk van de hoeken, welke
ondermijnd waren en die men, als het noodig was, kon laten springen. De wallen waren zeer
dik en bevatten stallingen voor 70 artilleriepaarden en kazernen voor 5.000 man.

a similar expense and labour that had
employed in the construction of the fort".

been

dezen er in slaagden, om het garnizoen van leeftocht te voorzien.

Bij de verovering van Java door de Engelschen
in 1811 bewees dit fort echter niet den minsten
dienst aan de zaak van de Nederlanders. Daendels' opvolger, generaal Janssens, was door het
zegevierende Britsche leger zoo goed als schaakmat gezet, en zocht vruchteloos naar een uitkomst.
Het spel was verloren; hij had het vooruitzicht,
binnen enkele dagen een krijgsgevangene van de
Engelschen te worden.

Generaal Auchmuty, de bevelhebber van het
Britsche invasie-leger, wist dit alles en hij legde
zijn verslagen vijand het vuur na aan de schenen.
Terwijl de Britsche autoriteiten voor Grisee nog
bepeinsden, op welke manier zij het fort zouden
veroveren, kwam het bericht, dat Janssens op 22
September 1811 te Oengaran gecapituleerd en de
kolonie aan Engeland overgegeven had.

De Engelschen hadden zich te Grisee ontscheept. De Britsche admiraal had fort Lodewijk
verkend en was met een lang gezicht van dien
tocht teruggekeerd. Daendels had zich met de
situatie niet vergist. Het fort was zóó sterk, dat
het de aanvallers lang had kunnen ophouden,
lang genoeg, om Janssens in staat te stellen de
resten van zijn verslagen leger te verzamelen en
daarmee naar Soerabaia te marcheeren. Honderd
kanonnen van zwaar kaliber stonden gereed, om
den vijand te ontvangen. Het nauwe vaarwater,
de felle stroom, de vele pallisadeeringen maakten
een coup de main onmogelijk.
De admiraal koos de plek uit voor zijn batterijen, maar aangezien de meest nabij zijnde landpunt nog 1300 yards van de werken verwijderd
was, zoo was er niet veel kans, om het fort door
een bombardement spoedig meester te worden.
De kans was grooter, dat fort Lodewijk een bolwerk voor de Nederlanders zou blijven, zoolang

Daarmee was alle tegenstand gebroken. De
roode vlag met het kruis van St. George woei
spoedig van fort Lodewijk, terwijl Soerabaia.
waar het bericht van de capitulatie eerder was
ontvangen, zich ook reeds had overgegeven.
Na de teruggave der kolonie in 1816 werd de
versterking, die de stad aan de zeezijde moest
beschutten, herdoopt in fort Oranje, daarna in
fort Erfprins, maar dienst deed zij nimmer.
De versterking van Soerabaia werd, na Daendels, weer een staatsbelang, toen GouverneurGeneraal J. Graaf van den Bosch zijn defensiestelsel voor Java ontwierp. De stelling van
Soerabaia nam daarin een voorname plaats in,
want onze stad bevatte groote militaire inrichtingen, zonder welke geen oorlog was te voeren,
terwijl daar de eenige haven werd aangetroffen,
waar de Zeemacht in veiligheid kon worden
gebracht.
In 1835 en volgende jaren werden ten behoeve
van Van den Bosch' defensieplan, tal van kam-

pongs om de stad met den grond gelijk gemaakt,
huizen werden afgebroken, plantsoenen verwoest,
Inlanders uit de stad gebannen en zelfs gewijde
graven niet gespaard.
Van de 192 kampongs in stad en voorsteden
bleven er slechts 138 over. Riviertjes, die vroeger
leven en frischheid verspreidden, werden herschapen in vunzige, bemetselde grachtjes. Duizenden
Inlanders werden uit het binnenland van hun
akkers gehaald en moesten vaak dertig en meer
palen afleggen, om hier tegen een loon van vijftien duiten daags aan de vestingwerken te arbeiden en zich bloot te stellen aan het langzaamwerkend gif der moeraskoorts. Vele Inlanders
deserteerden en vele stierven. Het is dan ook
te begrijpen, dat het werk onder deze omstandigheden slechts langzaam vorderde.
In 1847 bezocht de bekende predik&nt, later
kamerlid, W . R. van Hoëvell Soerabaia en bij die
gelegenheid merkte hij op, dat de werken nog
steeds „in exploitatie" waren; nog altijd waren
daar de zoogenaamde ,,modder-Javanen" aan het
modderen.
Onder geleide van den overste der genie Dibbets kwam hij binnen de defensielijn. Deze wees
hem alle punten van belang en gaf hem van het
een en ander tekst en uitleg. Het terrein, dat
verdedigd werd, besloeg ongeveer vier paal in
omtrek. De versterkingen bestonden uit een
aarden wal met verschillende redoutes en een
fort aan de Noordzijde van de stad.
De bezoeker vond dit alles belangwekkend,
krijgskundig slim overlegd, maar hij had hooren
zeggen, dat de versterking van Java toen reeds
meer dan twintig millioen gulden had gekost en
dat, om alle stellingen naar eisch te bewapenen,
nog een bedrag van tien millioen gulden noodig
zou zijn. En dan had men pas de forten en
kanonnen, maar dan kwamen nog de ,,mennekes".
Ongeveer zesduizend zouden er noodig zijn, om
een defensielijn als die van Soerabaia te bezetten.
,,Ik weet het niet" — merkte Van Hoëvell in
zijn Reis oyer Java, Madura en Bali op — ,,maar
oppervlakkig, uit hetgeen ik hoorde en zag, eene
conclusie makende, zou ik zeggen, dat die millioenen schats nuttiger besteed konden zijn, indien men ze had aangewend voor het aanleggen
van waterwerken ten dienste van den landbouw
en het openen van scholen voor de Javanen, of,
indien Java tegen een buitenlandschen vijand
moet verdedigd worden, voor schepen en stoombooten".

Z . K. H. Prins Willem Frederik Hendrik, de eenige
Oranje-telg, die Indië uit eigen aanschouwing kende, k^vara
aan boord van do ,,Bellona" op 7 Juni 1837 te Soerabaia aan.
Tijdens zijn verblijf hier — van 10 tot 14 Juni maakte
Z . K. H. een uitstapje naar Madoera en door den Oosthoek
— bezichtigde de Prins de vestingwerken, de Djotangankazerne, de equipage-werf met de aldaar liggende ijzeren
stoombooten, den constructie-winkel, de munt en de gouvernements lagere school. O p verzoek van kapitein Poth, den
eerstaanwezenden officier der Genie, die belast was met de
uitvoering van het werk, gaf Z . K. H. den eersten heislag
op den eersten fundeerpaal van het reduit in de citadel en
stond toe, dat de versterking zou heeten: fort Prins Hendrik.
De ingezetenen van Soerabaia boden Z . K. H. in het Logegebouw op Toendjoengan een bal en soupé aan. O p den
laatsten dag van zijn verblijf te Soerabaia (25 Juni) vereenigde de Prins, die zijn intrek had genomen in de residentswoning, de voornaamste ambtenaren en officieren aan
zijn tafel, waaraan ook enkele regenten van Madoera genoodigd waren, die voor deze gelegenheid naar Soerabaia waren overgekomen. In den morgen van 26 Juni verliet de Prins
onze stad en bezichtigde te Tawangsari, waar men met
vlotten de rivier van Kediri passeerde, den aan den anderen oever gelegen gouvernements-pletmolen.

Laten wij nu eens nagaan, welk nut al die verdedigingswerken hebben gehad. Van fort Lodewijk werd nimmer een schot tegen eenigen vijand
gelost. Het ging in 1811 op de meest vreedzame
wijze in handen van de Engelschen over. Het
eenige verkregen nut was, dat er ... door gevangenen kleedingstukken voor het leger werden
vervaardigd. In 1857 werd het fort voor afbraak
op een openbare veiling verkocht, maar er rustte
blijkbaar geen zegen op, want ... de kooper ging
bankroet. De grond, waarop het fort had gestaan, werd aan de zee teruggegeven.

behalve tegen de leguanen en het schubbig watervolk. Gewoonlijk kwamen zij met een vrachtje
van het wachtje thuis. Men slaagde er niet eens
in, om het walletje bij het schuurtje te houden,
want in 1852 bestond er van dat walletje niets
meer. Het schuurtje diende nog eenigen tijd tot
schapenhok voor den dokmeester en werd later
afgebroken.
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Zoo verging het met de op last van Daendels
aangelegde verdedigingswerken en met die van
het defensieplan van V a n den Bosch stonden de
zaken niet beter.

HET MIDDEN VAN 1847,

if
D«

Sedert 1860 werd aan hetgeen nog te doen was
tragelijk voortgearbeid. De verwaarloozing der
werken leidde tot verval en het verval tot
slooping. W a a r ruimte voor nieuwe stichtingen noodig was, werd een deel van de
wallen geslecht en de vreemdeling, die omstreeks
1870 Soerabaia bezocht, verbaasde zich bij den
zonderlingen aanblik der ledige ruimten, die de
stad van haar omstreken scheidden. In 1880 was
de vesting ontmanteld, voordat zij aan een enkel
vijandelijk schot was blootgesteld geweest.
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Het titelblad van het boek van Dr. W . R. van Hoèvell,
waarin een vrij uitvoerige beschrijving van Soerabaia in 1847
voorkomt.

Ook het fortje Kali Mas, een kringwalletje met
een huisje, dat op een eilandje aan den oostelijken
rivieroever werd opgericht, op de plek, waarop
thans het Marine-Etablissement staat, is nimmer
genoodzaakt geweest zich in staat van verweer te
stellen. In 1837 sloeg de bliksem in het kruithuisje, waarin buskruit voor particulieren geborgen
was. De bezetting, bestaande uit drie Inlandsche
soldaten en een sergeant, voerden geen oorlog.

Het langst intact bleef fort Prins Hendrik,
met den bouw waarvan men in 1837 was begonnen. In 1893 werd besloten, om ook deze versterking te ontmantelen en de grachten er omheen
te dempen. Met dit werk kwam men einde 1895
gereed. Enkele gebouwen van het fort werden
aanvankelijk ingericht als vrouwengevangenis.
De vrouwen hadden er echter een allesbehalve
gezonde ligplaats. Drie jaar later werd de vrouwengevangenis naar elders overgebracht en de
opengekomen ruimte door de Genie in gebruik
genomen. Ook heeft een deel van het ontmantelde fort nog eenigen tijd als magazijn voor de
Artillerie dienst gedaan. De gebouwen werden
schandelijk verwaarloosd. Het sloopingswerk,
door menschenhanden begonnen, werd door de
natuur voltooid. Thans zijn nog slechts de ruïnen
van het fort zichtbaar.
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GARNIZOEN.

De sterkte van het hier gelegerde garnizoen vóór en na de verwezenlijking van het defensieplan van Van den Bosch. — W a a r de verschillende deelen van het garnizoen in de tweede
heift der vorige eeuw gelegerd waren. — De samenstellende elementen van het garnizoen. —
De ligging, de maaltijden en de kleeding. — De opening van de militaire cantine op Krembangan
(4 September 1855). — De inwijding op 21 April 1866 van het nieuwe steenen gebouwi

^ J O E R A B A I A is in de vorige eeuw, in
verband met de belangrijke verdedigingswerken, welke hier waren of werden aangelegd en
welke ik in het vorige hoofdstuk besprak, steeds
een garnizoensplaats van beteekenis geweest.
Vóórdat een begin werd gemaakt met de verwezenlijking van het defensieplan van Van den
Bosch, waren hier ongeveer 1800 (in 1807) tot
2.400 (in 1835) man troepen gelegerd, terwijl dit
aantal na 1840 aanzienlijk steeg.
Zoo bevonden zich hier in 1857: het 6e, 13e
en 14e bataljon infanterie, de 16e compagnie
lichte veld- en bergbatterij. Deze sterkte heeft,
als wij de tijdelijke afwezigheid van het een of
andere bataljon, dat op expeditie was, niet meerekenen, het langst bestaan en bleef in de tweede
helft der vorige eeuw nagenoeg stabiel. Later werden het 6e en 14e bataljon overgeplaatst; het 13e
bleef hier het langst.

van de Westkust van Afrika
rondloopen.

en

Europeanen

Het gehalte van de manschappen stond in het
algemeen op een laag peil, hetgeen niet behoeft
te verwonderen. Zij, die om de een of andere
reden niet meer in de Europeesche maatschappij
geduld werden, namen vaak dienst in het Indische
leger. En waren er Inlandsche militairen noodig,
dan was het in de speelhuizen van Soerabaia
voortdurend feest. Zij die geen geld hadden, konden borgen, mits zij slechts de eigenschappen van
een soldaat bezaten. Verloren zij bij het spel, dan
kostte het hun lange haren, terwijl zij den hoofddoek met de soldatenpet moesten verwisselen.
De soldaat was hier vroeger te beklagen. Hij
was een huurling en werd als zoodanig behandeld. Hij moest doen, waartoe hij was aangeno-

Dit was gehuisvest in de Djotangan-kazerne
(thans hoofdcommissariaat van Politie), terwijl de
manschappen van het 14e een onderdak hadden
in fort Prins Hendrik en die van het 6e bataljon
in een temporair kampement van bamboe op Semoet. Verder had de artillerie een plaats gekregen
aan den Griseeschen weg en de cavalerie, die aanvankelijk op Dinojo lag — vandaar nü nog de
naam Dinojo-tangsi (want tangsi beteekent: kazerne) was ondergebracht in een complex gebouwen aan den Chineeschen Buitenweg, tegenover
kampong Dinojo Baroe.
De troepen bestonden uit een mengelmoes van
rassen. Men zag hier, behalve Javaansche, Madoereesche en Boegineesche soldaten, ook Negers

Schetskaartje van het cavalerie-kampement te Dinojo, dat
later naar den Chineeschen Buitenweg werd verplaatst. —
A. Woning van den ritmeester. — B. Blok luitenantswoningen. — C. Bijgebouwen.
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Een infantenst (soldaat) van het
N O I Leger (1823) naar het origineel
in kleuren uit de verzameling van de
Bibliotheek van het Departement van
Oorlog te Bandoeng

Links sergeant der infantene van het
O I Leger (1856) in groot tenue Rechts
idem m klein tenue Het origineel is een
gekleurde penteekening uit de verzameling
van het D v O

Links trommelslager (1873) Rechts
hoornblazer (1873) Let op de bloote
\oeten Het origineel m kleuren is in
het bezit \ a n het D v O

men Daarvoor kreeg hij zijn loon Voor het overige bekommerde zich zelden iemand om hem
Strenge discipline hield hem m den band Een
zware straf — soms de kogel — wachtte hem bij
overtreding der knjgswetten Buiten dienst kon hi)
Gods wetten straffeloos hoonen Hi] verkeerde
meestal alleen met zijns gelijken waaronder zich
vaak de slechtste, meest zedelooze en goddeloozo
menschen bevonden Niemand verwachtte dan ook
iets goeds van hem
Geen fatsoenlijke burger
gunde hem den toegang tot zijn huis Geoorloofde uitspanningen die de soldaat in Nederland
had mistte hij in de eerste helft der vorige eeuw
m Indie Hij begon zich doodelijk te vervelen en
nam meestal zijn toevlucht tot sterken drank, om
zijn ongeluk niet te voelen Niet zelden brachten
verveling en zatheid des levens hem tot gruwelijke
misdaad.
Laten wij
vorige eeuw
hoe hij hier
ding waren
vergeven.

Soldaat en toewakverkooper Deze teekening, uit de ver
zameling van het Bataviaasch Genootschap, geeft een kijkje
op een kamponggang Zoowel de houding van den Inland
schen militair op bloote voeten als die van den toewakverkooper zijn frappant juist weergegeven

het bestaan van den soldaat in de
eens nader beschouwen en nagaan
was gelegerd, hoe zijn eten en kleeverzorgd, want veel weten, is veel

Klachten over de ongezonde ligging van de soldaten waren schering en inslag en daar bestond
reden voor De militairen, die in de Djotangankazerne een onderdak hadden, waren er het best
aan toe Die van de Citadel echter klaagden steen
en been, daar ze er vergingen van de muskieten.

17

Artillerie van het O. I. Leger (1896) in groot
tenue, naar het origineel in kleuren van J. P.
de Veer.

Infanterie van het O. I. Leger (1896). De manschappen
van den voorbijtrekkenden troep zijn in groot tenue, de
voor het vaandel salueerende officieren aan den kant van
den weg in klein tenue gekleed. Het origineel is een plaat in
kleuren van J. P. de Veer uit de verzameling van ihet
D. V. O.

Cavalerie van iiet O. l. Leger (1896) in groot tenue,
naar het origineel in kleuren, van J. P. de Veer.
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In 1835 had op die zelfde plek een uitgestrekt
moeras met poelpalmen gelegen, zoodat het niet
behoeft te verwonderen, hoe bij het 14e bataljon
de malaria talrijke slachtoffers eischte. Menige
,,baar" moest, kort na zijn aankomst hier, onder
de klapperboomen worden gelegd, daar ,,Magere
Hein" (door de soldaten ook wel ,,Kapitein Jas"
genoemd) zijn schepter zwaaide.
Klamboes kon men zich aanschaffen, doch
op eigen kosten. Had men weinig geld, dan hing
men zich maar een muskietenmantel om. De cantine leverde er de stof voor tegen 6 cent de el;
10 el was voor een mantel genoeg. Hij kon echter slechts enkele malen gebruikt en moest daarna
weggeworpen worden. Daar een soldaat niet meer
dan één gulden in vijf dagen tijd in handen kreeg,
was hij genoodzaakt menigen nacht zónder muskietenmantel door te brengen.
De soldaten van het 6e bataljon, voor wie in
1857 op Semoet een tijdelijke kazerne van bamboe werd opgetrokken, hadden het maar weinig
beter dan hun kameraden van het He. Dit temporaire kampement, dat reeds na eenige jaren
op instorten stond en den Lande voor den aanleg
een aardige som geld had gekost, werd in 1864
om gezondheidsredenen totaal afgekeurd daar het
te midden van modderpoelen lag. Niettegenstaande dit feit, werd het 13e bataljon infanterie, wier
kazerne door het 6e was ingenomen, toen het na
4 jaar van strijd en ontbering terugkeerde, in dat
ongezonde militaire kampement op Semoet inge-

Inlandsch soldaat met vrouw en kind. Dezo teekening
( ± 1870) geeft een aardig beeld van het Indische kazerneleven. Door het geopende raam op den achtergrond ziet men
in de chambree, waar het een gemoedelijk pêle-mêle is van
half-aangekleede mannen en vrouwen. De Inlandsche vrouw
op den voorgrond heeft zich in Europecsche kleeren op zijn
paaschbest uitgedost. Onder den langen rok ziet men nog
juist de kantjes van het oud-modische dessous uitsteken. Om
het hoofd een zwart fluweelen bandje en om den hals een
zijden slendang. Ook het kind, in langen broek en met een
baret op zijn bolletje, is in fraaie Meertjes gestoken, die echter al evenmin bij het figuurtje passen als de klcedij van de
moeder. Papa met zijn kepi en ,,lefklep" maakt een martialen
indruk. Het origineel van deze teekening is in de verzameling
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

bal. Deze werd van de drie maaltijden de beste
gevonden, niettegenstaande het vaak gebeurde,
dat men een stuk zoolleer, in plaats van soepvleesch, tusschen de tanden kreeg. Het ,,souper"
werd 's middags om half vier naar binnen gewerkt
en bestond uit een frikkadel, zoo hard als een
bikkel, met alweer rijst, kerrie en sambal, nu en
dan afgewisseld door een graatrijk vischje, gebakken in onwelriekende klapperolie. Daarna moest
men vasten tot den volgenden morgen. Het was
dan ook niet te verwonderen, dat de soldaat
het grootste deel van zijn soldij gebruikte, om zich
wat voedzamer en smakelijker toebereid eten te

Het Bdli-monumenl vooi Ue vooimdliye Djotangan-kazerne (thans hoofdcommissariaat van Pohtie) op het Paradeplein.
De plechtige onthulhng van dit gedenkteeken had op
4 September 1869 plaats in het bijzijn van heel Soerabaia.
Redevoeringen werden gehouden, een muzikale voorstelling
werd gegeven van den veldslag op Bah (een compositie van
den bekwamen kapelmeester van het 13e bataljon: P. Duran) en een krans gelegd aan den voet van het monument,
's Avonds was het feest in de ,,Concordia", welke sociëteit
toen nog gevestigd was op de plaats, waar thans het gebouw
van de B. P. M. staat.
Het monument van gegoten ijzer, dat in de werkplaatsen
van den A. C. W . werd vervaardigd, staat op een marmeren
voetstuk, bestaande uit vijf lage en betrekkelijk kleine treden.
O p de vier hoekpunten en in het midden pieken vier kunstig-bewerkte naalden de lucht in. Het monument, dat door
het bladerdak van twee waringins wordt overschaduwd, is
thans door een hekwerk omgeven.

kwartierd. Pas toen het 6e naar elders verhuisde,
kreeg het 13e zijn oude plaats terug.
Ook het eten, dat in de vorige eeuw aan den
soldaat werd verstrekt, liet veel te wenschen over.
De ochtendmaaltijd bestond gewoonlijk uit een
droog broodje in ,,marsch-tenue", zooals de soldaat zei, dat wil zeggen: het kwam regelrecht van
den bakker en was zoo klef als klei. Met een
teug nat, waaraan men den naam van koffie gaf,
maar dat eigenlijk meer van ,,schotelwater" had,
moest het hompje brood worden weggespoeld. Het
middagmaal werd reeds om 10 uur 's morgens
genuttigd en bestond uit soep met een stukje zoogenaamd rundvleesch en een portie rijst met sam-

De voormalige kolonelswoning aan de Heerenstraat.
Eén van de meest bekende kolonels, die er in de vorige
eeuw in gewoond heeft, was D. L. de Brabant. Na den terugkeer van de overwinning in September 1868 op de
Bahneezen, werden hij en zijn troepen hier op 29 November
d.a.v. feestelijk ingehaald. Het werd een triomftocht door
de stad. Men had vlaggen uitgestoken en eerebogen opgericht.
Een enthousiaste menigte juichte en dames wierpen in de
Heerenstraat de overwinnaars bloemen van de balkons
toe. Na een défilé werden de soldaten getrakteerd. Een
toast werd uitgebracht op den kolonel, wien men 's avondt
een serenade bracht, waarbij het mannenkoor van „St.
Caecilia" hem het volgende loflied toezong.
Triomf, triomf, hef aan het lied
De Brabant overwon.
De Balinees verzonk in 't niet
U hoeft de gloriezon.
•Wij brengen U een feestzang toe,
Die tot U is gewend.
Een lof, die vroolijk, wel te moe
En vorst en volk erkent.
Kom juichen wij op dezen stond.
En zingen vol van gloed.
Het lied, dat stroomt uit onzen mond
'Voor Uwen heldenmoed.
Gij bracht ons weder lauw'ren aan,
•Voor Neêrlands rijke kroon;
Zij ook U w kruin daarmee belaan.
Uw dapperheid ten loon.
Gij hebt Uw naam een eer bereid.
Die in 't geschiedboek praalt.
U w zwaard door koen en wijs beleid
Met glorie rijk omstraald.
Neem, held, neem onze zangen aan,
U ned'rig toegebracht.
Voor daden, die vereeuwigd staan
Tot 't verste nageslacht.

verschaffen. Dikwijls werden vruchten gekocht,
die door de waronghoudsters in soorten te koop
werden aangeboden.
De kleeding van de militairen was ondoelmatig, hetgeen vooral op expedities bleek, wanneer,
zoowel door officieren als door soldaten, de gewone uniform naar eigen goeddunken werd gewijzigd. De bovenkleeren — jas en broek — gaven
veel blauwe kleurstof (indigo) af, zoodat de handen en dikwijls ook het gezicht van den drager
daarmede besmeurd raakten.
Passen deed de
kleeding bijna nooit en de dunne katoenen stof
hing dan in allesbehalve sierlijke plooien om lijf
en leden van den soldaat. Daar de kleur van de
pakeans ongeveer dezelfde was als die van de

De voorzijde {fi'ont Willcmskade) van het Baü-monument.
Bij de onthulling van dit monument op 4 September 1869
had een aandoenlijke plechtigheid plaats, welke op alle
aanwezigen een diepen indruk maakte. Overste De Roy
van Zuydewijn nam, na een kernachtige toespraak te hebben gehouden, de beide weezen van den algemeen geachten
luitenant J. de Nijs, die op Bali, dapper strijdende voor de
eer van zijn land, doodelijk gewond werd, bij de hand en
leidde hen tot aan de trappen van het monument. Daar
knielden zij neer, om met bevende handjes de eerste immortellen neer te leggen op het zinnebeeldig graf van hun te
vroeg ontslapen vader.
O p de vier zijden van het monument is te lezen: aan de
voorzijde (front, Willemskade): ,,De officieren en manschappen der Land- en Zeemagt en het Civiele Bestuur ter
nagedachtenis van de gesneuvelden en aan wonden overledenen gedurende de expeditie tegen Bali"; aan de
linkerzijde (front Kerkstraat); ,,September, October, November 1868"; aan de rechterzijde (front Paradestraat);
„Dem-Tjarik, Bandjar-di-Atas, BandJar-di-Bawa, Kali-Angit";
aan de achterzijde (met het front naar het huidige hoofdcommissariaat): ,,Gesneuvelden en aan wonden overledenen: Ie
luitenants: J. C. B. Stegman, J. de Nijs; sergeanten: M. J. H.
Thijs, A. G. de Bruyn; fuseliers; W . F. van Staveren, G.
Erb, W . van Striekem, C. Cools, P. Lencacher, ]. Koen,
H. J. Anias, H. J. Evers, W . H. A. Bohr, L. de Roos,
W . K. Vakker, A. Renzen, P. van Harlingen, Mojong, Pitjoe.
Kertosmito".

Een in de vorige eeuw gebruikt duellecrpistool uit het
Soerabaiasche politie-museum.
Een enkele maal kwam het vroeger voor. dat officieren
van het garnizoen met elkaar duelleerden. Dit is o.a. het
geval geweest met de luitenants A. Velu en G. J. C. Hemmes. De eerste had op 28 Augustus 1872 zijn collega met
diens kleinen lichaamsbouw geplaagd. Een gevecht was daarop gevolgd, waarna men besloot te duelleeren. Het duel had
den volgenden morgen om half tien plaats op een terrein,
gelegen achter de Citadel. Velu werd door Hemmes lichtgewond, waarna het duel werd gestaakt. Beide officieren werden voor het Hoog Militair Ger,'rht:,hoi getrokken. Velu
werd vrijgesproken en Hemmes tot een lichte militaire straf
veroordeeld. Daarmee was de zaak afgedaan.

baadjes, welke door de Inlandsche dwangarbeiders werden gedragen, kan men zich voorstellen,
dat de militairen het onaangenaam vonden, om
die kleeding aan te trekken. Het hoofddeksel, een
soort kepi, was veel te zwaar en beschutte in het
geheel niet tegen regen en zonneschijn. Ook het
schoeisel paste slechts zelden goed.
Erger dan de slechte ligging, voeding en kleeding was voor den soldaat wellicht de verveling,
waaronder hij te lijden had. L. J. van Rhijn, afgevaardigde van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, die in 1846 en '47 een reis door Indië
maakte en de gelegenheid te baat nam, om het
soldatenleven hier te leeren kennen, zag dit juist in

nieuwspapieren uit het vaderland, eenige goede
tijdschriften en eenvoudige gepaste lectuur, benevens al het noodige, om brieven te schrijven; wanneer dan beurtelings eenige officieren of andere
menschen-vrienden van fatsoenlijken stand zich
daarheen begaven, minder tot toezigt en bewaking, dan wel tot opluistering en veredeling van
het geheel door toespraak en verkeer — zou dit
niet reeds menigeen den smaak in onedele genietingen doen verliezen?"
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De militdiic cantine te Krembangan, welke op initiatief
van kolonel D. L de Brabant werd opgericht en op 21
April 1866 op feestelijke wijze werd ingewijd. Het gebouw
staat er nu nog m bijra ongewijzigden vorm. De witte muur
rechts op de foto, welke in 1880 werd opgenomen, is die
van de voormalige begraafplaats te Krembangan, op welke
plek nu een plantsoen is aangelegd.

en vroeg later in zijn boek. Reis door den Indischen archipel: ,,Zou men bijvoorbeeld den soldaat niet in daartoe wel-ingerigte localen eene
onschuldige en tevens edele uitspanning kunnen
verschaffen?"
Hij werkte dit denkbeeld op de volgende wijze
uit: ,,Wanneer daar dan, behalve eenige spelen
van ligchaams- of denkoefening en onschadelijke
ververschingen, te vinden waren de voornaamste

Deze woorden trokken de aandacht, die zij verdienden. Het resultaat was, dat eenige jaren na
het verschijnen van het boek (namelijk in 1855)
een militiare cantine op Krembangan werd geopend. Op den morgen van den vierden September stond het geheele garnizoen vóór het nieuwe
gebouw aangetreden, waarvan de kosten waren
bestreden uit de spaarpenningen van de manschappen. De kolonel hield een speech, de muziek
speelde vroolijke deuntjes en daarna was het feest.
Tot 10 uur 's avonds bleven de onderofficieren
en manschappen gezellig bijeen.
De cantine was uit licht materiaal opgetrokken
en vertoonde na enkele jaren sporen van bouwvalligheid. Op initiatief van kolonel D. L. de Brabant werd op de oude plaats een nieuw steenen
gebouw neergezet, dat op 21 April 1866 op feestelijke wijze werd ingewijd.
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DE SCHUTTERIJ.
De oprichting van de Soerabaiasche Schutterij in October 1825. — De samenstelling van
het schutterscorps. — W i e schutter werden, — De klacht van een buitenlander, die zijn
schuttersplicht moest vervullen |(1868). •— De exercities. — Het schijf schieten. — De militaire
wandelingen. — De moeilijke taak van de instructeurs. — V a n een schutter, die zich ongepast
gedroeg en van een achtervolging met hindernissen. — De inspecties. — De uitreiking van
het vaandel op 19 Februari 1867. — V a n het muziekcorps der Schutterij, dat later in gemeentedienst overging. — Serenades bij fakkellicht. — De militie.

I N Juli 1825 maakte de toenmalige resident van
Soerabaia, Mr. Bernard Hendrik Alexander Besier, in gezelschap van enkele heeren een pleizierreis door den Oosthoek. Toen hij zich te
Batoe bevond, vernam hij, dat er in het Djokjasche onlusten waren uitgebroken; de relletjes
breidden zich spoedig uit en men vreesde, dat ook
de Soerabaiasche bevolking binnenkort tegen het
Nederlandsche Gezag zou worden opgeruid.
Resident Besier reisde onmiddellijk naar zijn
standplaats terug en had er zelfs een moeilijken
en vermoeienden tocht over het Ardjoeno-gebergte voor over, waarbij tot op een hoogte van ongeveer 8.000 voet moest worden geklommen, om
via Djapan en Modjosari in den kortst mogelijken
tijd Soerabaia te bereiken.

macht. Om dit euvel op te heffen, werden in allerijl alle weerbare mannen, zoowel Europeesche als
Javaansche, bij elkaar getrommeld en er werd
een soort van burgerwacht gevormd, die men
Schutterij noemde. Dit geschiedde in October
1825. W e l had men reeds een jaar te voren in principe tot de oprichting van een dergelijke instelling
besloten, maar, zooals het meer gaat, pas door de
omstandigheden werd men er aan herinnerd, dat
het schoone plan nog tot uitvoering moest worden
gebracht.
De oud-kapitein-ingenieur J. W . R. W a r d e naar, die in 1824 tot luitenant-kolonel was benoemd, werd tot eersten commandant van de Schutterij aangesteld en bijgestaan door majoor J. G.
Jansz. Soerabaia werd in die dagen van gevaar

Bij aankomst hier werd oogenblikkelijk bevel
gegeven, dat hulptroepen naar het tooneel van
den opstand moesten vertrekken. Ook werden
militairen voor machtsvertoon naar het Kertosonosche gezonden. Dit was noodig, daar de Inlandsche gezaghebber van genoemde streek, die
onder rechtstreeksch bestuur stond van den Sultan, getracht had om den bopati van Djapan, een
zekeren Tjondro Negoro, over te halen, aan den
opstand deel te nemen en Soerabaia uit te moorden. De Regent van Djapan bracht het plan aan
resident Besier over, die toen maatregelen kon beramen om eventueele onlusten, die in de omgeving van Soerabaia zouden uitbreken, bij hun ontstaan den kop in te drukken.
De hoofdplaats Soerabaia was echter ten gevolge van die troepen-zendingen naar het Djokjasche en Kertosonosche ontbloot van militaire

Een groep officieren van de Soerabaiasche Schutterij.
Oud-Soerabaianen zullen op deze foto menig gezicht herkennen. Zij werd ongeveer 30 jaar geleden opgenomen, toen
nog iedere man een snor droeg.

Het corps heeft niet altijd een constante samenstelling gehad. Aanvankelijk bestond het uit: 4
Europeesche compagnieën en 1 compagnie Inlanders, doch later werd de samenstelling bepaald
op 2 compagnieën Europeanen en 2 compagnieën
Inlanders. Weer later kwam er een derde Inlandsche compagnie bij, welke echter eenige jaren later werd afgeschaft, terwijl daarvoor in de plaats
een Europeesche compagnie kwam. In 1882 werden de Maleische schutters van hun schutterlijke
plichten ontheven, zoodat er slechts 3 Europeesche compagnieën overbleven.
In het begin van het bestaan der Schutterij werd
iedereen, die sterk genoeg was om een geweer
vast te houden en te kunnen loopen, gedwongen
in dit corps dienst te doen. Chineezen en Arabieren behoefden niet te schutteren, maar de buitenlanders, die met Nederlanders waren gelijk gesteld daarentegen wèl. Deze bepaling heeft eens
tot onaangenaamheden geleid.

G. von Bultzingslowen was eén van de verdienstelijkste
commandanten der Schutterij, onder wiens bevel het corps
bij inspecties steeds een goed figuur maakte. Von B., Duitscher van geboorte en voor den krijgsdienst opgeleid,
vertrok later naar Indie, om hier in den handel werkzaam
te zijn. In 1871 vestigde hij zich te Soerabaia, waar hij in
suiker groote zaken dreef. In 1873 nam hij als leider van
het Roode Kruis deel aan den Atjeh-oorlog en werd hier
bij zijn terugkomst op 9 Juni 1874 op schitterende wijze
binnengehaald.
In 1875 werd v. B. geridderd (M. W . O . ) , in 1876 ontving hij als blijk van waardeering voor zijn verrichtingen
in Atjeh een fraai geschenk en in 1877 werd hij benoemd
tot commandant der Schutterij. Later werd hij door Wilhelm I
te Berlijn voor zijn prestaties van Duitscher in den vreemde
begiftigd met het ridderkruis van de Kroonorde.

door het corps vrijwilligers bewaakt. Geladen kanonnen stonden voor ,,het groote huis" (het Residentiekantoor) en konden bij het eerste teeken
van verzet op den binnenlandschen vijand worden
afgevuurd.
De toestand van agitatie, waarin men hier verkeerde, duurde een jaar of vijf, in welk tijdvak de
schutters in den wapenhandel en in het marcheeren en exerceeren werden gedrild, om bij een
eventueel uitbreken van een guerilla met kans op
succes tegen de opstandelingen te kunnen optreden. Later, toen hier de rust was weergekeerd,
werd de Schutterij intact gehouden en zij is dat
ongeveer een eeuw gebleven.

Een chef van een groot Engelsch handelshuis,
die in 1868 op de plaats vertoefde, kon maar niet
begrijpen, dat men hem als buitenlander hier in
Indië dwong om militaire plichten te vervullen.
Toen hij in zijn weigering om dienst te doen bleef
volharden, werd bevel gegeven, hem in de provoost
te sluiten. Daar de Engelschman er niet heen wilde loopen, moest hij gedragen worden. De burgerij van Soerabaia was verontwaardigd over de
behandeling, die deze buitenlander zich had moeten laten welgevallen. Deze ging bij den Gouverneur-Generaal op audiëntie, om zijn vermeend
recht te verdedigen en
de zaak liep met een
sisser af; de Engelschman behoefde géén schutter
te worden en kreeg géén straf.
Geschutterd werd er in den drogen tijd van het
jaar. Op bepaalde dagen in de maand moesten de
schutters aanvankelijk om kwart over drie 's middags —• later is dit tijdstip nog vele malen gewijzigd — op de kleine Passeerbaan (het huidige
Missigit-plein) aangetreden staan. Zoo stond het
voorgeschreven, maar in werkelijkheid kwamen
pas tegen vieren, wanneer het al wat koeler begon te worden, de eerste landverdedigers aangestapt. Het ging in ,,den goeden ouden tijd" gemoedelijk toe en men verwondert zich er over, dat
er nog schutters kwamen opdagen, want velen
voelden er niets voor, om aan de oefeningen in
de warme middaguren deel te nemen en verzonnen de een of andere uitvlucht, om hun afwezigheid te rechtvaardigen.
Als de schutters eindelijk tegen een uur of half

vijf opgesteld stonden, kon men met het exerceeren en marcheeren beginnen.
ledere schutter moest schoenen dragen, maar
als er Inlanders waren, die met voetbekleedingen
niet konden voortkomen, dan trokken ze die eenvoudig uit en marcheerden op bloote voeten
verder.
Dat er door de toeschouwers dikwijls hartelijk
gelachen zal zijn om de koddige vergissingen, die
door de schutters werden begaan, is te begrijpen,
maar zelden nam het publiek daarbij een ongepaste
houding aan.
Het is slechts éénmaal en wel op 24 November
1864 voorgekomen, dat de commandant der Schutterij zich verplicht achtte, om een aanklacht in
te dienen tegen één van de toeschouwers, het
kamponghoofd van Kali-Anjer, ,,wegens verregaande beleediging, smadende en hoonende uitdrukkingen in tegenwoordigheid van een groot aantal Inlanders, ten opzichte der Schutterij en van
den met het eereteeken begiftigden schutter, genaamd Sech Mados". Het gevolg van deze aanklacht was, dat het Inlandsch hoofd uit zijn betrekking werd ontslagen.
Af en toe moest er worden geschoten en dan
trok het heele schutterscorps, of wat er van was
opgekomen naar het schietterrein. Dan was er
,,brand", zooals het in de schutterstaai heette.
ledere schutter moest niet minder dan 40 patronen verschieten, als er tenminste ammunitie was,
maar het gebeurde vaak, dat de patronen eerst
nog aangevoerd moesten worden. In zoon geval
kon men pas laat in den middag met paffen beginnen. Dat er dan maar op los geknald werd, is
duidelijk. Als alle patronen verschoten waren en
de duisternis begon te vallen, was het een sauve
quit peut, om een karretje machtig te worden,
waarmee men naar huis kon rijden.
Dan waren er nog de militaire wandelingen, die
op de Passeerbaan werden aangevangen en via de
Residentswoning op Simpang, waar ,,rust" werd
gehouden en de vermoeide schutters zich aan een
potje bier konden laven, werden voortgezet, om
tenslotte in de benedenstad te eindigen.
Bij zoo'n gelegenheid werd de troep door een
stoet van vehikels gevolgd. De Soerabaiasche burgers gaven elkaar raadseltjes op in den volgenden
trant: ,,Wat gelijkt het meest op een Europeesche
begrafenis in Indië?" En dan volgde prompt het
antwoord: ,,De militaire wandeling der Soerabaiasche schutters, die door een sliert karretjes

J. W . B. W a r d e n a a r (1786-1869), die van 1825-'27 in
den rang van luitenant-kolonel de eerste commandant is geweest der Soerabaiasche Schutterij. Hij werd in Semarang
geboren en ontving daar zijn opleiding aan de Kadettenschool. Reeds op 23-jarigen leeftijd (in 1809) droeg hij de
epauletten van kapitein der Genie. Hij heeft een groot
aandeel gehad in den bouw van: het Simpangsche hospitaal,
de Djotangan-kazerne, het gezaghebbershuis op Simpang, de
timmerwerf, den Constructie-Winkel en het Loge-gebouw
op Toendjoengan: ook de missigit op de kleine Passeerbaan
(Missigit-plein) werd in 1847 volgens zijn ontwerp en onder zijn leiding opgetrokken. W . , die een voortreffelijk kenner was van het land, het volk en de oudheden van Java,
was voor velen (onder wie Daendels en Raffles) in menig
opzicht een vraagbaak. In 1834 vroeg en verkreeg hij ontslag uit 's Lands dienst, na jarenlang (sinds 1817) coUecteur te zijn geweest bij de landelijke inkomsten. Zijn diensten
werden beloond door zijn benoeming tot Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw. W . , die steeds een loyaal
strijder is geweest voor de belangen van den Inlander, stierf
op 30 Januari 1869 in den ouderdom van 83 jaar, in hetzelfde woonhuis in de Sociéteitstraat, waarin hij zich in 1812
had gevestigd. De begrafenis van zijn stoffelijk overschot
vond op 1 Februari d.a.v. plaats.

worden gevolgd, waarin de ,.uitvallers" kunnen
plaats nemen!"
De instructeurs, die meestal uit de beroepsmilitairen werden gekozen, hadden lang geen benijdenswaardig baantje. De schutters, onder wie er
waren, die in het dagelijksch leven hooge betrekkingen bekleedden, waren over het algemeen ongezeggelijk en zelfs weleens brutaal tegenover hun
meerderen in rang. Toch werd er maar zelden met
provoost gestraft. Kwam dit een enkele maal voor,
dan kon men er zeker van zijn, dat de persoon in

kwestie zich hoogst ongepast had gedragen. Dit
was in 1877 bijvoorbeeld het geval met den Europeeschen schutter B.
Hij had reeds een paar maal uitstel gevraagd
en gekregen, om zijn correctie te ondergaan voor
zijn verregaand onbehoorlijk gedrag op het exercitieveld, maar tenslotte moest hij toch eens zijn
straftijd uitzitten. B. toonde zich echter recalcitrant
en wilde zich niet uit eigen beweging bij de provoostwacht aanmelden, zoodat men eindelijk genoodzaakt was een patrouille te zenden naar het
Marine-hotel, waar hij logeerde, om hem in arrest
te stellen. Hij wist echter den patrouilleleider te
verschalken en liet zich met behulp van een paar
aan elkaar geknoopte beddelakens uit een venster
zakken, om zoodoende langs een omweg te ontsnappen, terwijl de patrouille zorgvuldig alle uitgangen van het hotel bewaakte.
Toen de patrouillecommandant bemerkte, dat
hij om den tuin was geleid, gaf hij bevel om den
vluchteling op alle plaatsen van vermaak op te
sporen. Deze waren toen nog niet zoo talrijk, dat
de uitvoering van die opdracht heksenwerk was.
Na een kijkje te hebben genomen in de sociëteiten, ging men ook naar het comediegebouw, waar
men juist een gezelligen avond gaf met bal-na en
waar B. op de eerste rij in de stalles werd aangetroffen.

Het monument, dat voor G. von Bultzingslówen op het
naar hem genoemd plein op den driesprong; Passer Besar —
Gemblongan — Baliwerti werd opgericht.
In één van de zijden van het monument werd een bronzen
plaquette aangebracht, voorstellend v. B., hulp brengend
aan een gewonden soldaat op het slagveld in Atjeh.
Von B. droeg de eeretitels van: ,.eerste flankeur" en
„ridder van het Roode Kruis". Bij zijn terugkomst in 1874
te Soerabaia werd hij op feestelijke wijze ingehaald. In talrijke redevoeringen en verzen in de Hollandsche, Fransche
en Duitsche taal werden zijn deugden geprezen. Z o o dichtte
J. in de „Soerabaja Courant".
Sei uns willkommen, wackrer Johaniter,
Sei uns willkommen, Menschenfreund und Held!
Sei uns willkommen, edler Samariter,
Von Atchins heissem, blutgetranktem Feld.
Und wie man hier dem Edelmann begegnet.
Das hat Dein Auge heute selbst geschaut.
Dein Angedenken ist und bleibt gesegnet,
Dein Thun hat dir ein M o n u m e n t gebaut.

Bij de uitgangen van het gebouw werden militairen geposteerd, terwijl de leider gedurende de pauze B. in overweging gaf, om goedschiks mee te
gaan ter voorkoming van onnoodige opschudding.
B. was juist tot het besluit gekomen, om zich vrijwillig te laten arresteeren, toen eenige vrienden
van hem verklaarden, dat hij het recht had de
heele voorstelling bij te wonen. Zij troonden hem
mee naar binnen. Daar het spel op het tooneel inmiddels weer was begonnen en de patrouilleleider den avond voor de aanwezigen niet wilde bederven, moest hij op het einde van het stuk wachten.
B. was echter even voor het vallen van het
scherm over den afscheidingsmuur van den
schouwburg gewipt en in het nachtelijk duister
vei'dwenen. Hij werd den volgenden dag gearresteerd in de woning van een opiumpachter,
waarheen hij was gevlucht en hij moest zijn, wegens de escapades verzwaarde straf geheel uitzitten.
Aanvankelijk maakte het corps der schutters bij
inspecties een goeden indruk. Zoo berichtte de
Resident in 1831, dat hij een monstering over de
stedelijke schutterij had gehouden en de overtui-

ging had gekregen, hoe het bataljon onder de order van den luitenant-kolonel Brouwer uitmuntte
door een goede houding en
zindelijkheid
en vooral door een lofwaardige bereidwilligheid in
het volbrengen der schutterlijke dienstplichten".
Na 1838 was de ambitie, zoowel bij de schutters
als bij de officieren, echter zóó gering en waren
hun prestaties zóó slecht, dat er geen inspectie
kon voorbijgaan, of het oordeel van den luitenantkolonel der Schutterij en dat van den plaatselijken commandant luidde eenparig ongunstig. Deze
toestand duurde ongeveer een kwart eeuw.
In 1864 bij het optreden van Mr. M. P. A. Coster, president van den Raad van Justitie, als commandant der Schutterij, brak een nieuw tijdperk
van bloei aan. Hij hield stipt de hand aan een
nauwgezette uitvoering van de dienstreglementen
en bracht weer orde en discipline in het corps,
waaraan het zoo lang had ontbroken.
Bij wijze van belooning verleende de Regeering
bij besluit van 28 Februari 1865 No. 38 machtiging, om aan het bataljon een vaandel te verstrekken, aan de eene zijde voorzien van het Nederlandsche wapen en aan den anderen kant van de
woorden: ,,Soerabajasche Schutterij". Het vaandel,
dat in Holland besteld en vervaardigd was, werd
op 19 Februari 1867 door den Resident ten overstaan van alle Schutterstroepen uitgereikt. Deze
plechtigheid vond plaats na afloop van de parade,
die gehouden werd ter eere van den verjaardag
van Koning Willem III en geschiedde onder het
gebulder der kanonnen in tegenwoordigheid van
alle te Soerabaia in garnizoen liggende corpsen.
De Resident hield een gloedvolle toespraak, die
op kernachtige wijze werd beantwoord door den
commandant der Schutterij, Mr. M. P. A. Coster.
N a dien heeft het corps, naar gelang de commandanten er van hun functie al dan niet ernstig
opvatten, meer of minder goed bekend gestaan.

Behalve een vaandel bezat de Schutterij ook een
eigen muziekcorps, dat echter van de oprichting af
met kunst en vliegwerk in stand moest worden
gehouden. De prestaties van dit corps, dat zich
bij vele gelegenheden liet hooren, waren over het
algemeen verdienstelijk. Het speelde in de sociëteiten, in den Simpangschen tuin, ter gelegenheid
van blijde gebeurtenissen en bij begrafenissen.
Serenades werden om allerlei redenen gebracht:
omdat iemand een lintje had gekregen, of omdat
hij de plaats ging verlaten, omdat men iets voor
de stad en haar inwoners had gedaan, of omdat
men zich verveelde en eens leven in de brouwerij
wilde brengen en om nog tal van andere redenen.
Bij zoon serenade hoorde fakkellicht en soms
zelfs Bengaalsch vuur. W^as men, na een rondtocht door de stad, eindelijk bij het huis van den
gelukkige aangekomen, dan werd de illuminatie
in zijn tuin geplant. Geestdriftige redevoeringen
werden gehouden en wanneer het een hoogwaardigheidsbekleeder gold, het ,,Wien Neêrlandsch
Bloed" te zijner eere aangeheven, waarna een
paar vroolijke marschen werden gespeeld.
Zoo werd op 28 Mei 1864 een serenade gebracht aan den reeds eerder genoemden Mr. M.
P. A. Coster bij gelegenheid van zijn bevordering
tot luitenant-kolonel. Nadat het ernstige gedeelte
van het huldigingsprogramma was afgewerkt, onthaalde de commandant de officieren en onderofficieren van het schutterscorps op een koelen dronk
en een belegden boterham.
De feestvreugde werd echter door een noodlottig ongeval verstoord. Tengevolge van het
springen van een stuk vuurwerk raakten een
Inlandsch officier, eenige onderofficieren en
manschappen min of meer ernstig gewond.
Bij de invoering van de militie in 1917 werd
de Soerabaiasche Schutterij ontbonden, terwijl het
muziekcorps in gemeentedienst overging.
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DE MILITAIRE WERKPLAATSEN.
Dacndels, oprichter van den Consfructie-Winkel (180S). — Het oppertoezicht op de werkzaamheden door Luitenanf-Gouverneur-Generaal A. A . Buyskes. — De plaats, grootte, gebouwen en waarde van den Constructie-Winkel. — Het personeel en zijn salariëering, — Het reglement van 1810. — Een beschrijving der fabriek uit 1824. — De Constructie-Winkel en de muntaanmaak. — Het administratieve beheer van de inrichting. — Een klaagzang. — Het reglement
van 1833. — Het oordeel van Dr. W . R. van Hoëvell over den „gedwongen" arbeid in don
A. C. W . (1847). — De verplaatsing der fabriek in 1850. — De beoordeelingen van Ida
Pfeiffer, Pangéran Tjandra Negaro en Bickmore van de instelling. — D e oprichting van de
Pyrotechnische Werkplaats (1849). — De ingebruikneming van de nieuwe inrichting (1858). —
Het reglement van den A. C. W . van 1906. — Een verdediging van het bestaansrecht v a n
den A. C. W . — De viering van het 50-jarig bestaan der inrichting in 1901. —• Haar verplaatsing naar Bandoeng in 1918.

I O E N Daendels het plan had opgevat, om
Soerabaia tegen den buitenlandschen vijand in
staat van verdediging te brengen, liet hij hier,
nadat hij het garnizoen had uitgebreid en versterkingen had doen aanleggen, ook een fabriek van
oorlogsmateriaal en krijgsbehoeften bouwen.
Weliswaar werden reeds, volgens de Realia,
in 1801 ,,de Javasche ministers gequalificeerd, om
te Soerabaia een nieuwe wapenwinkel te laten
erigeeren", maar ordonneeren en erigeeren waren
in het Indic van weleer twee verschillende zaken.
Pas in Daendels' tijd (1808-'ll) werd met het
werk begonnen, doch toen werd de inrichting ook
snel opgetrokken.

Het Gouvernementsbesluit, waarin tot dien
arbeid last werd gegeven, dateert van 8 Juli
1808 en luidde:
,,Zijne Excellentie in overweging genomen
hebbende, dat het voor Zijner Maj. Dienst in
deze Kolonie ten hoogste noodig en nuttig zal
zijn, dat op Soerabaia alleen geëtabliseerd worde
een generaal atelier van constructie voor de
armee in Indië, heeft goedgevonden te bepalen,
dat voor het voorgeschreven etablissement tegen
taxatie zullen worden ingekocht de tuinen van
den pangéran van Soemenep, en dat daar ter
plaatse zoowel de verschillende ateliers, als magazijnen en logementen der ambachtslieden zullen
worden geplaatst".
Verder werd bepaald:
,,De gezaghebber in den Oosthoek wordt belast
met den inkoop der tuinen en gebouwen daarop
staande, volgens billijke taxatie, en kolonel De
Koek, met de organisatie van dit geheele etablissement".

De A. C. W . De kantoren der directie.

Daendels achtte het van zooveel belang, dat de
arbeid aan de verdedigingswerken hier voortgang
zou hebben, dat hij op 26 October 1808 een
besluit nam, waarbij de Luitenant-GouverneurGeneraal A. A. Buyskes van Batavia naar Soerabaia werd overgeplaatst, om er speciaal voor
zorg te dragen, „dat de aangelegen werkzaamheden in Java's Oosthoek, zoo tot versterking van
Soerabaia, als ook tot uitbreiding van de duiten-
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Schetskaart van den Artillerie Constructie-Winkel na de overbrenging in 1850 uit het
complex gebouwen aan de Werfstraat naar Bayers fabriek De Phoenix
gelegen aan de
huidige Constructiestraat en Kali Sosok INo 1 (\roeger iNo 3)

munt en de voortzetting van 't atelier van constructie gedurende hoogstdeszelve — d i Daendels — afwezigheid van Java s Noordoostkust
niet komen te verflauwen, maar bestendig gehouden worden onder een oppertoezicht en gezag
De Gezaghebber in den Oosthoek, Rothenbuhler en kolonel H Merkus de Koek werden aan zijn orders gesubmitteerd '
De aan Buyskes opgedragen karwei heeft hem
geen windeieren gelegd, zijn tractement als Luitenant-Gouverneur-Generaal bedroeg 25 000 rijksdaalders s jaars maar bovendien ontving hij als
commandant van de militaire divisie m den
Oosthoek het lieve sommetje van 12 000 rijksdaalders en voor zijn reiskosten nog een bedrag
van 5 000 rijksdaalders
W a a r de militaire werkplaats lag hoe groot
ZIJ was uit welke gebouwen zij bestond en welke
waarde zij vertegenwoordigde, kan het best blijken uit het verslag van de gezworen taxateurs
D Barbiei en C F Erentreich, in Maart 1812
aan S Gibbs, kolonel en gedeputeerden commissaris van Java's Oosthoek uitgebracht omtrent
de Gouvernements gebouwen ter plaatse in welk
verslag o m. was te lezen:

Constructie-wmkel op een terrein groot 1213
vierkante roeden en 6 v voeten gelegen aan den
W e s t oever van de groote rivier belendend ten
N de oude equipagie-werf ten Z de nieuwe
scheepstimmerweif ten W de Heerenstraat getaxeerd op rijkd Hollands 2 426
dan wel sps
ƒ 1819 32
Op t teriem staande 8 werklootsen en een schoone woning en bijgebouwen voor den chef of constructeur en twee schrijfcomptoiren
35 000 iijksd of
, 26 250 —
ƒ 28 069 32
Het Europeesche personeel bestond, behalve
uit een directeur kolonel De Frees die een daggeld van 4 rijksdaalders zilver genoot boven
zijn gewone traktement als militair o m uit den
kapitein-constructeur Penning Nieuwland een
dessmateur (teekenaar), en een boekhouder-magazijnmeester.
Voorts waren aan de inrichting werkzaam een
opzichter over de timmerwerken, een opzichter
over de smidswerken, een paar assistent-boek-

In 1824 werd de inrichting bezocht door den
schrijver van een artikel, opgenomen in het vroegere Indische tijdschrift De Oosterling. Z e bestond toen nog uit een complex van met pannen
gedekte loodsen, waarin de verschillende ambachten werden uitgeoefend. Er waren een paar
honderd werklieden, waarvan het meerendeel
bestond uit Inlanders en een kleiner gedeelte uit
kleurlingen. Alleen in den smidswinkel zag de
bezoeker eenige Europeanen aan het werk.

De A. C. W . De zadelmakerij en instrumentmakerij.

houders, bankwerkers, geweermakers, koper- en
blikslagers, zadelmakers, geelgieters en 200 ,,koppen" (koelies).
De gages van al de ambachtslieden waren
nauwkeurig vastgesteld. Voor bepaalde werkzaamheden, zooals het draaien van zware naven
voor ,,veldaffuitagiën" en het vervaardigen van
wielen voor kustaffuiten, werden extra gages
toegekend.
De toekangs verdienden van 8 tot 10 stuivers
zilver daags, terwijl de koelies 4\ duiten uitbetaald kregen en bovendien nog per persoon een
kati rijst.
Toen men met den bouw van den ConstructieWinkel gereed was gekomen, stelde Daendels
er op 26 Februari 1810 een reglement voor op,
waarin o.m. vermeld stond, hoe de werkzaamheden in het ,,laboratorium" — het was in dien
tijd bon-ton, om de officieele stukken met Fransche woorden te doorspekken — o.a. zouden
bestaan uit ,,het aanmaken van ernst- en andere
vuurwerken", terwijl de Landdrost, samen met den
brigadier-chef van de militaire divisie te Soerabaia, met het oppertoezicht over de inrichting
werd belast.
Deze moesten er o.a. scherp op toezien, dat er
geen andere werkzaamheden werden verricht,
dan alleen voor den Lande, want Daendels kende
zijn Indische ambtenaren en beambten. En hij
wist, dat, wanneer er geen intensieve controle
werd uitgeoefend, een deel van het personeel den
Gouvernements-tijd zou besteden aan het opknappen van allerlei clandestiene karweitjes voor
particulieren, terwijl dan ook zeker Gouvernements-materialen gebezigd zouden worden voor
heimelijke leveranties aan de burgerij.

De inrichting diende niet alleen voor fabricatie,
maar ook voor reparatie; er kon alles gemaakt
worden w^at voor leger, vloot, fortificatie en
huizenbouw noodig was.
Behalve in den aanmaak en herstelling van
leger- en vlootmaterieel had de ConstructieWinkel in het begin van de vorige eeuw, in een
periode, dat de Munt hier buiten werking was
gesteld, een belangrijk aandeel in den muntaanmaak. Zelfs later, toen Soerabaia een nieuwe
Munt met pletmolen kreeg, werden de benoodigde stempels nog in de militaire werkplaatsen vervaardigd.
Het administratieve beheer van een inrichting,
waarin zoovele en veelsoortige artikelen werden
vervaardigd en hersteld, leverde weleens moeilijkheden op en het bezorgde de heeren van de
Rekenkamer te Batavia dikwijls heel wat hoofdbreken, om de vereischte jaarlijksche opgaven en
begrootingen in handen te krijgen.
Zoo schreef, tijdens het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mr. G. A. G. Ph. Baron van
der Capellen (1819-'26), de secretaris van den
Raad van Financiën, Bousquet, aan den inspecteur Van der Graaff:
„Van het Militair Departement nog geen begrooting; en de mannen van den ConstructieWinkel zeggen op alles: Tra taoe! (Wij weten er
niets van!) Bevredig mij toch met Z . Exc. en doe
hem begrijpen, dat, wanneer ik op de stukken van
den Constructie-Winkel zit te studeeren, ik onmogelijk nog het Journaal en het Grootboek kan
behandelen. God en de Gouverneur-Generaal
weten, dat, indien hartelijke liefde voor zijn persoon en lust, om den wagen regt te houden, in
staat zijn, om hetgeen aan kunde en bekwaamheid
ontbreekt, te suppleeren, het bij den Raad van
Financiën het geval is; maar dit was het geval bij
Jozua ook, en evenwel zag Onze Lieve Heer, dat
hij er niet mee kon klaren, en daarom gaf hij hem
het vermogen, om de zon voor een poos aan den
ketting te leggen".

Toen de zeker niet van geesc ontbloote
secretaris dit schreef, was de boekhouding van
Indië deerlijk in de war, doch er zou een tijd
komen, dat het beheer van den Constructie-Winkel
aan de ambtenaren van de Comptabiliteit te
Batavia minder moeilijkheden zou veroorzaken en
het niet meer mogelijk zou zijn, dat een directeur
en een magazijnmeester zich met een ,,ik weet het
niet" van een moeilijke verantwoording zouden
kunnen afmaken.
De eerste belangrijke verbetering in den bestaanden toestand werd geschapen in 1833, in
welk jaar bij resolutie van 19 September No. 4
(Ind. Stb. No. 57) werd vastgesteld een ,,Reglement voor 's Lands-constructicwinkel te Soerabaja ", waarbij o.m. werd bepaald, dat die inrichting
,,niet meer bij de boeken als een lastpost zal worden verhandeld, maar dat de kosten dier inrigting
zullen worden gedragen door de departementen
en administratiën, tot welker gerief de constructiewinkel strekt en alzoo werkzaam is".
Pas vele tientallen jaren later werd de zoogenaamde commercieële boekhouding ingevoerd,
waardoor men een beter inzicht in het bedrijf
kreeg.
Vóórdat ik het een en ander zal vertellen, omtrent de verplaatsing van den ConstructieWinkel in 1850 naar Bayer's fabriek „De
Phoenix ", wil ik eerst het oordeel van Dr. W^. R.
van Hoëvell weergeven, die in 1847 — dus slechts
korten tijd vóór de overbrenging — een bezoek
bracht aan de werkplaats, waarin hij door kolonel
Velsberg, directeur van het Marine-Etablissement,
en tevens hd der commissie van superintendentie
van den Constructie-Winkel werd rondgeleid.
,,Wij traden een zeer uitgebreid gebouw binnen
— aldus schreef Dr. Van Hoëvell in zijn boek, getiteld: Reis over Java, Madura en Bali in 1847 —
waar ik eenige honderden Javanen allerlei ambachten zag uitoefenen". Hun handigheid, bedrevenheid, hun overleg en ijver troffen den bezoeker,
doch over de arbeidsvoorwaarden, waaronder ze
werkten, was de geleerde niet te spreken.
,,Immers, wanneer ze buiten den Const nctieWinkel zelfstandig arbeiden — zoo merkte hij
op — kunnen velen hunner dagelijks ƒ 3 en
meer verdienen, maar nu worden ze genoodzaakt,
om voor een veel lager loon, ik meen ƒ 1, bij
dit établissement te werken".
,,Resident Pietermaat — aldus deelde Van Hoëvell verder mede — heeft zich hun lot ten sterkste
aangetrokken, en menigmalen op eene verande-

De A. C. W . De smederij, gieterij en draaierij.

ring van deze onbillijke bepaling aangedrongen.
Ook moeten zijne pogingen niet geheel vruchteloos
gebleven zijn. Maar des niettemin blijft die gedwongen arbeid van vrije Javanen eene in mijne
oogen ongeoorloofde zaak, die zelfs niet verdedigbaar is door de omstandigheden, dat op die
wijze vele goede handwerkslieden gevormd worden".
,,Betaal hen goed — zoo luidde het niet van
optimisme vrij te pleiten advies van den geleerden
schrijver — en gij zult geen dwang meer noodig hebben. Geef hun onderwijs, scholen, beschaaf hunne maatschappij en zij zullen gaarne werk zoeken, om aan hunne vermeerderde behoeften te voldoen. De verstandelijke, zedelijke
en maatschappelijke ontwikkeling van Indië is het
welbegrepen eigenbelang van Nederland!"
Toen Van Hoëvell de inrichting bezocht, was
men juist bezig, een groote stoommachine in gereedheid te brengen, niet alleen, om aan de werkzaamheden een meer regelmatigen gang te verzekeren, maar ook, om den handenarbeid van vele
menschen uit te sparen. Na het bovenstaande gelezen te hebben, zal men niet meer verwonderd
zijn, dat Dr. Van Hoëvell over dien maatregel ten
zeerste verheugd was, ,,want — zoo schreef hij
— de arbeidsdwang zal daardoor minder drukkend worden ".
De reden, dat men twee jaar later (in 1849)
uitzag naar een eigen fabriek, die uitsluitend voor
het Leger zou kunnen werken, lag hierin, dat de
toenmalige Constructie-Winkel onmogelijk in alle
behoeften van Leger en Vloot kon voorzien.
Men besloot de bedrijven te splitsen. Bayer's
fabriek ,,De Phoenix " werd voor het Leger aangekocht en bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 19 September 1850 No. 7 (Ind. Stb. No.
28) werd bepaald, dat bedoelde inrichting van af

Schetskaart van de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen in 1859. Vóór 1 Januari
1851 was de A. C. W . in dit gebouwencomplex aan de Werf straat gevestigd, doch op dien
datum werd het bedrijf in de voormalige fabriek van Bayer aan Kali Sosok voortgezet. — A.
Portierswoning. — B. Brandspuithuis. — C. Riemenmakerswerkplaats; onder: bergplaats. — D.
Magazijnen; boven: modellenzolder. — E. Bureau van den administrateur-boekhouder. — F.
Blokkenmakerij. — G. Bergplaats voor in reparatie zijnde voorwerpen. — H. Instrumentmakerij. —• I. Bergplaats. — K. Kantoren, teekenkamer, bewaarplaats van modellen. — L. Draaierij,
— M. Modelmakerij, — timmermanswinkel en wagenmakerij. — N. Stelwinkel. — O. Kopergieterij. — P. Ijzergieterij. — Q . Smederij. .—• R. Stoomhamer. — S. Smederij. — T. Koperslagerij. —• U. Ketelmakerij. — 1. Marine-pakhuizen. —• 2. Bergplaats. — 3. Voormalig bureau
van den directeur der timmerwerf. — 4. ScheepsheUing. — 5. Bergplaats — 6. Smederij. — 7.
Kantoren en bergplaats voor den Havendienst. — a. Kanaal. — b. Stoomwerktuig. — c. Stoomketels. —• d. Ventilateurs. — e. Bergplaats. — f. Droogstoof. — g. Smeltovens. — h. Smidsvuren. — i. Koelbak. — k. Gloei-oven. — i. Ketelhelling. — m. Terrein van de voormalige
equipagewerf. — n. Bok. — o. IJzeren loskraan. — p. Bergplaats.

den Isten Januari 1851 zou zijn een militair etablissement, behoorende tot het wapen der artillerie,
dat den naam zou voeren van ,,artillerie-constructiewinkel".
De toenmalige majoor der Nederlandsche artillerie C. G. Deutsch, die werkzaam was aan de
Constructie-Werkplaatsen van het Nederlandsche Leger, werd naar Indië gezonden, om ,,De
Phoenix" te herscheppen in een mihtaire fabriek,
en dank zij zijn onvermoeide arbeidskracht en doorzettingsvermogen mocht het hem inderdaad gelukken den Artillerie-Constructie-Winkel op 1 Januari 1851 in werking te doen treden.
De oude zoogenaamde 's Lands ConstructieWinkel veranderde op dien datum zijn naam in
,,Fabriek voor de Marine, het Stoomwezen en de
Nijverheid", doch bestaat thans niet meer.
Toen de Oostenrijksche reizigster Ida Pfeiffer
den A. C. W . een jaar of vijf later bezocht, roemde zij het daar vervaardigde werk, en de werklui
niet minder.

In haar Tweede reis rondom de wereld schreef
zij, dat men er, wat het werk betrof, aan Inlandsche werklieden de voorkeur gaf boven Europeesche en verder merkte zij op, dat zij leerzaam waren en bedaard in hun manieren, terwijl zij stipt,
vlijtig, zonder babbelen en zonder drinken hun
werk deden.
Zij zag in de werkplaats een groot staatszegel
in koper gegraveerd, dat door den besten stempelsnijder in Europa niet beter bewerkt had kunnen worden en bij den directeur van de inlichting,
kolonel Van Schierbrand, thuis een ameublement
in Gothischen stijl, dat hier vervaardigd was en
buitengewoon fraai moet zijn geweest.
,,Maar de teekeningen daarvan — zoo merkte
zij op — had men hun tot in de minste bijzonderheden moeten voorleggen, want — voegde zij er
aan toe — uit zich zelve kunnen ze niets', hetgeen
echter geen reden tot verwondering behoeft te
geven, daar een ambachtsschool voor Inlanders
toen nog niet bestond.

In 1859 bezocht Pangéran Arja Tjandra Negara, de latere Regent van Brebes, die een ontwikkeld Javaan was en een Europeesche opvoeding had genoten, den Artillerie-Constructie-Winkel.
In zijn in 1866 ter Landsdrukkerij onder het
pseudoniem Raden Mas Arja Poerwa Lelana uitgegeven beschrijvingen van zijn reizen over Java
verbaasde hij zich met Javaansche naïveteit over
den stoomhamer, die hij hier zag ,,neerdonderen".
Een blok djatihout stoof onder dien hamer weg
als pepernoten.
Ook de machines voor ijzerbewerking werden
door stoom gedreven. Hij zag een ijzeren plaat
schaven alsof het een plank voor een kegelbaan
was. en er in snijden als in een vilten hoedje.
Hij zag er ook ijzeren kanonskogels gieten ter
grootte van een kokosnoot, en kogelpersen, waarmee men per dag dertigduizend looden geweerkogels kon vervaardigen.
Hier werd een groote cylinder voor een stoomwerktuig gegoten en daar een gewoon hoefijzer
gesmeed. Voorts waren er stapels kogels, affuiten,
geweren en verder oorlogsmateriaal.
Zes jaar later bezocht de Amerikaansche reiziger Bickmore de stad Soerabaia en maakte in
zijn in 1868 verschenen boek Travels in the East
Indian Archipelago (later vertaald door De Hollander onder den titel: Reizen in den O.-I. Archipel) vluchtig melding van zijn bezoek aan den
A. C. W .
Hij roemde de kwaliteit van het daar uitsluitend gebezigde djatihout als buitengewoon duurzaam, licht (?) en sterk, maar merkte van het Inlandsche leer op, dat het eenigszins sponsachtig
was in vergelijking met het Europeesche en dat
het, wanneer het nat werd, met donkere vlekken
opdroogde. Een andeie wijze van looien zou die
gebreken wel hebben kunnen verhelpen.
Gesmeed ijzerwerk kon, naar hij meende, hier
nooit zoo deugdzaam zijn als in Europa, daar het
vuur in den Indischen dampkring zooveel minder
kracht bezat dan in een Noordelijken (!).
Een onderafdeeling van den Artillerie-Constructie-Winkel, die echter langen tijd op eigen wieken
heeft gedreven, was de Pyrotechnische Werkplaats.
Bij Koninklijk Besluit van 16 December 1849
werd in beginsel tot de oprichting van een pyrotechnische werkplaats in Indië besloten, die onder
directie van een technisch ingenieur, den heer

De voormalige ingang van den A. C. W . (vóór 1851)
aan de Werfstraat. Let op de oude, van baksteen opgetrokken wachthuisjes met spiongaten en affuiten ervoor. Na 1851
werd de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen in dit
gebouwen-complex gevestigd. Thans is het als politie-kazerne
ingericht.

J. E. Maas, zou komen te staan. Deze overleed
echter kort na zijn aankomst in Indië, waarna er
een commissie benoemd werd, om de door hem
nagelaten geheime schrifturen over vuurpijlen te
bestudeeren.
Deze commissie begon haar taak in het begin
van 1851; hiermede werd de eerste uitvoering gegeven aan genoemd Koninklijk Besluit tot oprichting eener pyrotechnische werkplaats.
De taak van de commissie, die aanvankelijk
slechts had bestaan in het zoeken naar een methode om oorlogsvuurpijlen te vervaardigen,
breidde zich weldra uit tot het aanmaken van allerlei andere munitiën, zoodat voor haar proeven
en werkzaamheden geschikte lokalen moesten
worden gevonden. Deze werden opgericht in de
lunet No. 11, die gelegen was te midden van
vischvijvers buiten de Griseesche poort.
Er werd bepaald, dat de nieuwe werkplaats een
deel zou uitmaken van den Artillerie-ConstructieWinkel. In 1855 werd de nieuwe werkplaats voltooid, doch pas in het begin van 1858 kon zij in
gebruik worden genomen.
Inmiddels was een luitenant van het Indische leger, de toenmalige tweede luitenant L. F. Hogel,
gedurende tv/ee jaren bij de werkplaatsen in Nederland gedetacheerd geweest. Deze officier werd
daarna met den titel van luitenant-vuurwerkmaker aan het hoofd der fabriek geplaatst, hoewel zij
voorloopig nog een onderdeel van den A. C. W .
bleef uitmaken. Deze toestand bleef voortduren
tot 1861, toen beide werkplaatsen definitief van
elkaar werden gescheiden en de directeur der Py-

Schetskaart van de Pyrotechnische Werkplaats, welke was opgericht in de
lunet No. 11 in de Noorder-inundatiekom en in 1858 in gebruik werd genomen.

rotechnische Werkplaats tevens met de inspectie
der buskruit-fabricatic werd belast.
Tot 1873 was de slaghoedjesfabricatie hoofdzaak, maar in dat jaar, met de invoering van het
Beaumont-geweer, onderging het karakter der
werkplaats een groote verandering. De P. W .
werd toen ingericht tot patroonfabriek, waardoor
een aanzienlijke bijbouw noodig was.

Terugkeerend tot de geschiedenis van den A. C.
W . zij opgemerkt, dat in den loop der vorige eeuw
aan de bestemming van deze werkplaats, namelijk
die van constructie- en reparatieatelier voor het
heele Indische leger, niet veel gewijzigd is.

In 1896 werd, in verband met de invoering van
het repeteergeweer, de fabricatie van Beaumontpatronen gestaakt. Tegelijkertijd echter werd de
werkplaats uitgebreid met een inrichting voor het
vullen en herstellen van de patronen van het Marine-snelvuur-geschut, terwijl de hulzenfabricatie steeds grootere afmetingen aannam. Voorts
werd bepaald, dat de fabriek zou dienen voor het
vullen en hijiiiteV, , vai. de patronen, bestemd
voor het geweer ,.Model 95", zoodat de werkzaamheden er n-i dien weinig, of niet op verminderden.

Volgens het reglement voor deze inrichting,
vastgesteld bij Gouv. besluit van 20 Juli 1906
No. 31 (Ind. Stb. No. 358), is zij in de eerste
plaats bestemd tot het voortbrengen, wijzigen en
herstellen van materieel — behalve buskruit —
voor het wapen der artillerie en verder van dat
voor andere wapens en diensten. Wanneer de
omstandigheden het toelaten, mogen bij den
A. C. W., volgens dat zelfde reglement, ook
werkzaamheden voor andere departementen van
Algemeen Bestuur, voor instellingen van liefdadigheid, voor militaire cantines en andere inrichtingen tot nut en vermaak van het leger en voor
particuliere personen en instellingen worden verricht.

De fabriek ontwikkelde zich sedert dien voortdurend. Over het algemeen werkte zij zeer voorspoedig en slechts éénmaal kwam het voor, dat
men een groot onheil met doodelijken afloop voor
de betrokken arbeiders te betreuren had.

De groote verscheidenheid van artikelen, die
vervaardigd en hersteld moesten worden, was
oorzaak, dat men over een atelier diende te beschikken, waarin op alle mogelijk gebied werkzaamheden moesten kunnen worden verricht.

Bij den Artillerie-Constructie-Winkel hier waren dan ook in later jaren ondergebracht: een smederij, een draaierij, houtwerkplaatsen met een ruime inrichting voor machinale houtbewerking, een
zadelmakerij, zooals in heel Indië geen tweede
voorhanden was, een instrumentmakerij en een
ijzer- en kopergieterij, waar zeer zware ijzeren gietstukken en verder alle mogelijke koperlegeeringen,
benevens voorwerpen van aluminium, lood, tin,
enz. konden worden gegoten.
Een unicum voor oud-Indië waren de ruime
houtopslagplaatsen van den A. C. W , waarin een
groote voorraad droog constructiehout werd bewaard, in welk feit de reden schuilt der vroegere
qualificatie, dat houtwerken, die door bedoelde artillerie-instelling waren geleverd, onverslij tbaar
waren.
Herhaaldelijk zijn er vroeger, zoowel in Indië,
als in Holland stemmen opgegaan, die deze werkplaats voor het Leger te duur en onnoodig vonden. In het hierboven aangehaalde artikel uit
het tijdschrift De Oosterling van 1824 werd vermeld, dat de jaarlijksche kosten ongeveer
ƒ 2.000.000 beliepen.
Toen werd reeds de meening gehoord, dat dit
alles een dure, onnoodige ,,ommeslag" was, dat
het werk nooit zoo goed kon zijn als het Europeesche, dat de meeste benoodigdheden tegen geringe prijzen uit Nederland ontboden konden worden, en de rest bij particulieren aanbesteed.
,,Maar — zoo verdedigde de bezoeker deze instelling — zouden met zooveel gemak en zoo weinig kosten als thans geschiedt niet alleen koopvaarders en kleine oorlogsvaartuigen, maar zelfs
groote schepen, gelijk het fregat, dat nu op stapel
staat, op Java gebouwd kunnen worden; en evenzoo de reparatie van wapenen, affuiten en ammunitiegoederen, in één woord van zoovele andere
zaken, die op maat en naar gegeven voorschriften
gemaakt moeten worden, kunnen geschieden?
Men heeft Nederland niet zoo nabij, om dadelijk
over deszelfs werklieden en werkplaatsen te kunnen beschikken, en in oorlogstijden, wanneer het
Moederland niet zonder gevaar, moeite en groote
kosten deze bezittingen kan bijstaan, hoe zoude
men zich dan redden?"
,,Door particuliere aannemingen, zal men antwoorden; maar de ondervinding heeft in alle landen geleerd tot welken prijs het Gouvernement zich

Voorkant van de gedenkpenning, geslagen bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van den A. C. W .
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van de ge-

daarvan bedienen kan, wanneer er geen andere
hulpmiddelen zijn".
Hetgeen meer dan een eeuw geleden ter verdediging werd aangevoerd voor de instandhouding
van den A. C. W., is ook nu nog van kracht.
Als er één ding is geweest, waarop de A. C. W .
en de P. W . grooten invloed hebben uitgeoefend,
dan is het wel op den werkenden stand hier geweest. Een Regent van Soerabaia heeft eens gezegd, dat de Javanen ter plaatse segala roepa (van
alles) konden leeren; daaruit volgt, dat de Javaansche knapen, die zich hier van lieverlede in een
ambacht oefenden, zich uitstekend als werkman
konden bekwamen, tengevolge van het velerlei
werk, dat in genoemde werkplaatsen verricht diende te worden. En hetzij die knapen, die zich
tot skilled labourers hadden ontwikkeld, er bleven,
hetzij dat zij in andere inrichtingen gingen arbeiden, zeker is het, dat de welvaart van de Inlandsche bevolking van Soerabaia door het aanzijn van
de artillerie-werkplaatsen werd bevorderd.
Het 50-jarig bestaan van den Artillerie-Constructie-Winkel werd, in plaats van op 1 Januari
1901 gevierd op 2 Februari d.a.v., om redenen,
die met den Mohammedaanschen godsdienst samenhingen. De directeur der instelling, luitenantkolonel H. W . A. S. Loke hield bij die gelegenheid een gloedvolle feestrede, terwijl een herinneringsmedaille werd uitgereikt. Op Zaterdag 2 en
Zondag 3 Februari hadden groote feesten plaats,
waarbij voor de Inlandsche mandoers en werklieden de gamelan en het tandakken niet waren vergeten.
De Artillerie-Constructie-Winkel werd in 1918
naar Bandoeng overgebracht; een deel van de gebouwen, die eens door die werkplaats werden ingenomen, zijn thans tot politiekazerne ingericht.
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HET MARINE-ETABLISSEMENT.
De cersCe pogingen tot oprichting van een maritiem etablissement (1822). — Het plan
van de commissie van 1837. — De plannen van generaal'magoor Von Gagern (1845) en v a n
den constructeur V a n Swietcn (1846). — Het voorstel v a n ingenieur Geil (Juni 1846). —
Z . M stoomschip „Semarang" was het eerste vaartuig, dat op 6 October 1849 in het nieuwe
dok werd opgenomen. — W a t V a n Hoeveil bij zijn bezoek a a n Soerabaia in 1847 over het
dok opmerkte. — Het vraagstuk van het werkvolk. — D e uitgaven. — De geleidelijke uitbreiding van het Marine-Etablissement. — D e overbrenging v a n het maritiem etablissement o p
Onrust en de magazijnen van de marine te Batavia naar den Oedjoeng (1888). — De tewaterlating van het 5.000-tons dok in 1880 en v a n het 1.400-tons dok in 1888. — Invoering van
de bedrijtsboekhouding in 1909. — De electrificatic v a n het bedrijf in 1913. — Het project
van 1913 voor den ombouw van het Marine-Etablissement.

I N 1822 werd door Gouverneur-Generaal V a n
der Capellen een commissie benoemd tot het
instellen van een onderzoek naar een plaats
in Oost-Java, geschikt voor de oprichting van een
maritiem etablissement
De voorstellen van die
commissie werden echter evenmin als die van den
constructeur Van Swieten uitgevoerd tengevolge
van bezwaren en overwegingen van verschillenden aard.
In 1837, m welk jaar een begin werd gemaakt
met de verwezenlijking van het plan om Java m
staat van verdediging te brengen, werd onder het
bestuur van Gouverneur-Generaal De Eerens tot
hetzelfde doel opnieuw een commissie benoemd,
die zoowel uit technisch als strategisch oogpunt
als de meest geschikte plaats voor den bouw van
een maritiem etablissement aanwees een strook
grond aan zee, gelegen tusschen de Kali Pegirian
en de Kali Mas.
Deze commissie adviseerde tot de oprichting
van een gemetseld droogdok met daarbij behoorende kanalen, bassin, sluis, hellingen, kielkaden,
een stoomketelmakcrij en de noodige ateliers en
raamde de kosten van dit werk op een bedrag van
ongeveer ƒ 2 500.000.
Allerlei overwegingen deden dit project, ook na
wijziging ervan, onuitgevoerd blijven.
De plaatselijke inspecties in 1845 van den
schout-bij-nacht Van den Bosch en den generaalmajoor V o n Gagern, destijds met een militaire

Schetskaart v a n het Marme-Etablissement in 1863 — 1.
Tijdelijk verblijf voor officieren en manschappen. — 2.
Steenkolenloodsen. •—• 3 Schietbaan. — 4. Nieuw verblijf
voor officieren en manschappen (in aanbouw) — 5. In te
dijken terrein voor een ijzeren dok. — 6 Marme-kampong.
—• 7. Monument v a n den vice-admiraal v a n den Bosch —
8 Bureau v a n den bokmeester —• 9 Ketelbok — 10. W o ningen v a n twee onderconstructeurs •— 11. Woningen
van negen bazen — 12. Tijdelijk bureau van den directeur
enz. — 13. Werkloodsen. — 14. Zaagloods. — 15. Stoomzaagtoestel. — 16 Smederij —• 17 Sloepenbassin. — 18.
Scheepshelling met kap — 19 Loods voor rondhouten met
helling. — 20 Loods met mallenzolder. — 21. Nieuw Bureau v a n den Directeur — 22 Portier. — 23 Woning van
den constructeur — 24 Woning v a n den Directeur. — 25.
Woning v a n den equipagemeester. — 26. Loods voor rondhouten. — 27 Loop- en rolbrugproject — 28. Drijvend
droogdok. — 29. Loskraan in project — 30. Brandspuithuis.
— 31. Wachthuis — 32. Marine pakhuizen — 33 Equipagewerf. — 34 Producten pakhuizen. — 35 Bureau van den
Waterstaat. — 36 Woningen der Marine-beambten — 37.
Tijdbal-gebouw en seinmast — M ^ Sociëteit ,,ModderIust'.

zending in Indië belast en het onderzoek van
terrein, in opdracht van den laatstgenoemde,
den voor de ineenzetting en ligging van het
wederom de voorkeur geven aan het reeds
noemde stuk grond.

het
dedok
ge-

Bij alle ontwerpen en beschouwingen in 1844 en
1845 stond de aanleg van een bassin als natuurlijk
middelpunt van een etablissement op den voorgrond.
Alvorens echter de plannen van generaal-majoor Von Gagern hun beslag kregen, werden nog
andere voorstellen ter tafel gebracht.
Intusschen werd in 1846 de uitzending uit Nederland van een drijvend houten droogdok aangekondigd en dit feit dwong tot spoed bij de
uitvoering van een plan.
De constructeur Van Swieten stelde toen voor,
om een bassin aan te leggen in de bocht tusschen
het westerhoofd der haven en het riviertje Krembangan. Later werd de mond van de Solo-rivier
als de eenige plaats voor den bouw van het dok
aangewezen.
Terw^ijl deze voorstellen in behandeling waren,
diende in Juni 1846 de ingenieur van den W a t e r staat Geil een ander plan in, dat de grondslag
werd waarop het nieuwe etablissement is aangelegd. Hij raadde namelijk aan om een dergelijke
inrichting te bouwen op hetzelfde terrein, dat voor
dit doel reeds door de commissie van 1837 was
aangewezen; de indertijd geopperde bezwaren tegen dit plan meende hij te kunnen weerleggen.
Ter bespreking van deze voorstellen, w^elke door
schout-bij-nacht Van den Bosch werden ondersteund, kwam Gouverneur-Generaal Rochussen
persoonlijk te Soerabaia en bepaalde in het begin
van Juli 1846, behoudens de goedkeuring van het
Opperbestuur, den aanleg van een maritiem etablissement aan den rechteroever der Kali Mas,
bezuiden het fortje van dien naam, met ketelmakerij, steenkolenloodsen, enz., den bouw van het
drijvend droogdok aldaar, van een bassin daarvoor, later naar gelang van de behoefte in zuidelijke richting uit te breiden, en den aanleg van
een ruim en diep kanaal tot toegang, ten Oosten
van en evenwijdig aan de rivier.

Het monument, dat ter nagedachtenis van vice-admiraal
E. B. van den Bosch aan den Oedjoeng werd opgericht.
Het stond aanvankehjk aan het einde van den weg langs ,,de
elf woningen ' bij den ingang van het bassin (kaartje M. E.
1863 No. 7), doch werd later vóór het hoofdgebouw van het
M. E. geplaatst. Van den Bosch was eén van de promotors
van het plan, om het M. E. op de huidige plaats te bouwen.

begonnen met het in orde brengen van het voor
den bouAv bestemde terrein, van de bergplaatsen,
de smederij en tijdelijke woningen voor het personeel.
Het zou echter nog ongeveer drie jaren duren,
voordat het eerste stoomschip, de Semarang, op
6 October 1849 in het nieuwe dok kon worden
opgenomen.

De plannen en begrootingen van ingenieur Geil
waren reeds in September d.a.v. gereed en mochten dadelijk de goedkeuring van schout-bij-nacht
Van den Bosch verwerven.

Dr. W . R. van Hoëvell, die in het midden van
1847 een reis over Java, Madoera en Bali maakte
en hier het in aanbouw zijnde droogdok bezichtigde, vertelde later in een boek van zijn bevindingen
daaromtrent: ,,Het dok is geheel naar hetzelfde
systeem als dat van Amsterdam ontworpen —
zoo legde hij uit — maar veel grooter en kolossaler. Fregatten van de grootste soort zullen er in
kunnen worden opgenomen".

Na aankomst van een gedeelte van het drijvend droogdok in September 1846 werd dadelijk

Hij was echter niet te spreken over de geldverspilling, welke bij den bouw van het dok te con-

ten getale van 1.400 man in heerendienstplicht
arbeidde. De moeilijkheden werden pas duurzaam
overwonnen, toen men er toe overging de werken
tegen betaling door vrije werklieden te doen uitvoeren.
In 1848 werd afgezien van de oprichting van
een ketclmakerij bij het bassin en werd begonnen
met het verbeteren en uitbreiden der ketelmakerij
bij den Constructie-Winkel in de stad.
Het plan, om alle werkplaatsen bij het nieuwe
bassin te vereenigen, stuitte af op het feit, dat de
Constructie-Winkel reeds bestond en de overbrenging daarvan naar den Oedjoeng kostbaar en storend voor het bedrijf zou zijn geweest.
Intusschen werd overlast ondervonden van
bankvorming voor de monding van het toegangskanaal van het bassin, in verband waarmee Gouverneur-Generaal Rochussen in het laatst van
1849 opnieuw ter inspectie naar Soerabaia kwam.
Er werd besloten, om alle gebouwen, loodsen,
hellingen, ook de smederij en alles wat verder noodig mocht zijn om het scheepsbouwvak te kunnen
beoefenen van de oude werf naar het nieuwe
etablissement over te brengen.
L
Gouverneur-Generaal J. J. Rochussen, die in 1846 Soerabaia bezocht en in Juk van dat jaar bepaalde, dat het
M. E. aan den rechteroever van de Kali Mas, bezuiden
het fortje van dien naam aangelegd zou worden.

Stateeren viel. Hij zag namelijk eenige stapels
hout, hier uit
Nederland aangebracht en bestemd, om voor dit werk te dienen. Hij vond dit
feit van zoo weinig efficiency getuigen, dat hij er
later in zijn boek over schreef: ,,Hoe men op dit
denkbeeld gekomen is, moet voor ieder een raadsel
zijn, want Java biedt het beste hout der wereld
aan, hetwelk de vernielende kracht van het klimaat kan weerstand bieden, en met vrij wat minder kosten te verkrijgen is dan het Europeesche.
En toch zond het Ministerie van daar houtwerken van een zeer ligte soort, die nauwelijks hier
waren, of ze begonnen reeds te verrotten en te
vervuren. Djati-hout zal er nu voor gebezigd worden, maar wat men met het Europeesche zal doen,
weet niemand. Wel weet men, dat door deze zonderlinge manoeuvre eenige tienduizenden verspild
zijn".
Bij de werkzaamheden aan het droogdok en aan
den opbouw van het Marine-Etablissement werden groote moeilijkheden ondervonden met het
verkrijgen van het noodige werkvolk, dat dagelijks

De aanleg van de oosterkust-batterij werd eveneens in 1849 aangevangen.
Als gevolg van de bemoeiingen van vice-admiraal Van den Bosch werden in September 1850
de ontwerpen en begrootingen van ingenieur Geil
goedgekeurd en belangrijke sommen toegestaan
voor den aanbouw der smederij en andere werkplaatsen.
De ontwerpen voor de pakhuizen der Marine,
equipage-werf met kraan, mallenzolder, bureaux,
debarkementsgebouwen, enz. werden voorloopig
goedgekeurd, terwijl met den bouw van deze onderdeelen in 1854 zou worden aangevangen.

De weg langs het zeestrand in 1863, ook wel ,,weg langs
de elf woningen" „djalan gedong sebelas" geheeten (gezien
van 7 naar 37 op het kaartje van het M. E. in 1863). O p
den achtergrond rechts ziet men het tijdbal-gebouw met semmast en nog een stukje van de reede van Soerabaia. In „de
elf woningen" woonden 2 onderconstructeurs en 9 bazen.

De reede van Soerabaia in 1863, gezien uit „de elf woningen
O p den voorgrond,
rizophoren. O p de reede lagen, toen de foto werd gemaakt, slechts zeilschepen- eén ervan
(links op de foto) had stoomvermogen.

Op 28 Juli 1851 werd de mast- en ketelbok in
werking gesteld, welke berekend was op een last
van 40 ton en waarvan alleen de kosten der fundeering geraamd waren op een bedrag van
ƒ 27.000, Ook de smederij kwam in 1851 gereed en de hout-, timmer-, en zaagloodsen in het
daarop volgende jaar, zoodat in 1852 de terreinen
van de oude werf in de stad konden worden ontruimd.
De Waterstaat besteedde in het tijdvak van
1846 tot 1851 voor de maritieme werken te Soerabaia een som van ƒ 475.000, terwijl nog een
gelijk bedrag voor de verdere voltooiing der goedgekeurde projecten van 1850 werd noodig geacht. Voorts werd in 1852 voor den bouw van
de equipage-werf, pakhuizen en woningen nog een
uitgave vereischt van ongeveer vier ton gouds.
Reeds in 1858 werden plannen overwogen, om
de zich in de stad bevindende Fabriek voor de
Marine en het Stoomwezen naar het Marine-Etablissement over te brengen en daarmee tot één geheel te vereenigen, doch het zou nog heel wat
jaren duren, voordat die plannen verwezenlijkt w^erden.

Wakkie in 1875 waren goedgekeurd, doch tengevolge van den aard van het terrein vertoonden
de voltooide gebouwen zooveel verzakkingen en
scheuren, dat sommige eenigen tijd later moesten
worden gesloopt; in 1879 werd zelfs door den minister van Koloniën telegrafisch de staking der
werkzaamheden gelast.
Bij Gouvernementsbesluit van 24 Juli 1879 werd
een commissie van onderzoek benoemd, die adviseerde tot voortzetting van het werk volgens een
nieuw ontwerp.
In 1880 werd de vereischte opdracht gegeven
aan den hoofdingenieur de Gelder, die in 1881 de
noodige voorontwerpen indiende. De begrooting,
die in 1882 gereed kwam, sloot met een bedrag
van ƒ 3.838.000, waarvan ongeveer lYi milhoen
gulden bestemd was voor woningbouw.
In het volgende jaar werden verschillende beperkingen voorgesteld. In 1884 werd een nieuwe

Pas in 1874 werd bij Regeeringsbesluit een algemeen grondplan ontworpen voor de overbrenging
van de Fabriek naar den Oedjoeng en voor den
aanbouw van de benoodigde woningen voor het
personeel, maar er kwam een kink in den kabel,
waardoor de verhuizing alweer stagnatie ondervond.
Aan de uitvoering van het werk werd weliswaar onmiddellijk begonnen, nadat de ontwerpen
van den hoofdingenieur van den Waterstaat H.

Het Manne-bassin in 1866 (gezien van 1 naar 9 op het
kaartje van het M. E. in 1863).

In het voorgaande is in groote trekken de wording van het Marine-Etablissement beschreven.
Het spreekt vanzelf, dat dit belangrijke bedrijf
voortdurend werd uitgebreid en gewijzigd, om zich
te kunnen aanpassen aan de gestelde eischen.
Enkele notities, omtrent de jongste geschiedenis dier nuttige inrichting, mogen hier nog volgen.
In 1885 werd een ijzeren mast- en ketelbok
met stoomvermogen opgericht. Deze bok was oorspronkelijk berekend voor een last van 80 ton,
doch het draagvermogen werd later verminderd
tot 60 ton.
In 1880 werd het 5.000-tons dok en in 1888
het 1.400-tons dok te water gelaten. Beide dokken
zijn nog in gebruik.
In laatstgenoemd jaar kwam men tevens met
den bouw van het nieuwe torpedomagazijn gereed
en in 1903 met den bouw van een dwarshelling
met coupure en een horizontaal sleepvlak voor 3
torpedobooten, welke helling later vergroot werd,
zoodat toen (1908) 7 torpedobooten tegelijk in
conservatie genomen konden worden.
In 1905 kwam het motor- en dynamohuis met
installatie gereed.

Het 5.000-tons Marine-dok, dat in 1880 te water werd
gelaten. Het schip, dat in het dok lag, was ,,H. M. Atjeh".

begrooting ingediend, die opgesteld was door den
ingenieur van den Waterstaat Van Bergen en
de overbrenging betrof van de Fabriek zónder woningen, voor welk werk een bedrag was geraamd
van ƒ 1.108.116, terwijl voor de fundeering van
werktuigen, voor ovens, enz. een uitgave werd
noodig geacht van ƒ 222.253.
Volgens deze plannen werd de overbrenging,
die pas in 1891 gereed kwam, in hoofdzaak uitgevoerd.
In 1884 werd een commissie benoemd tot overweging van het plan, om het maritieme etablissement op Onrust en de marine-magazijnen te Batavia op te heffen en over te brengen naar den
Oedjoeng. Die overbrenging vond inderdaad
plaats in 1888.

Om tegemoet te komen aan het gebrek aan ruimte voor de teekenkamer en voor het bureau van den
bedrij f sboekhouder werd op het hoofdbureau in
1909 een bovenverdieping gebouwd. Tevens werd
in dat jaar de bedrijfsboekhouding ingevoerd.
In 1912 werd de nieuwe torpedohaven voltooid, waardoor het wateroppervlak meer dan verdubbeld werd. In hetzelfde jaar werd eveneens
begonnen met het geheele bedrijf te electrificeeren,
met welke werkzaamheden men in het begin van
1913 gereed kwam.
In 1913 werd een voorloopig project uitgewerkt
voor den ombouw van het bestaande Marine-Etablissement, om het geschikt te maken als reparatie-inrichting en als arsenaal voor de door de
staatscommissie van 1912 ontworpen vlootmacht,
welk project in den loop der jaren nog vele wijzigingen en aanvullingen onderging, in verband
met de veranderde inzichten, tengevolge van de
uit den wereldoorlog geputte lessen.
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H E T MILITAIRE H O S P I T A A L EN DE

INFIRMERIE.

Het oprichtingsbesluit van het Militaire Hospitaal van 14 Juli 1808. •—• Ligging en grootte
van het hospitaal. — De eerste regeling voor den inwendigen dienst. — Prijzen van enkele
huishoudelijke artikelen in 1808. — Wantoestanden. — Gebrek aan plaatsruimte. — De verpleging en |de geneeskundige behandeling van de patiënten waren onvoldoende. — Het krankzinnigengesticht. — Het Stadsverband. — De Infirmerie.

I X E E D S vóórdat Daendels aan het bewind
kwam, bezat Soerabaia een hospitaal, dat in
betrekkelijk goeden staat verkeerde, doch, zooals J. F. van Reede tot de Parkeier in zijn
Memorie tot narigt van Nic. Engelhard verklaarde, ,,zeer laag en dompig" was.
Daarom
besloot Daendels op 14 Juli 1808, het oude hospitaal in de benedenstad, dat slecht-gelegen en
te ,,bekrompen" was, publiek te verkoopen.
Er werd een nieuw hospitaal opgericht op Simpang, aan den linkeroever der Kali Mas. Het werk
schijnt echter met den Franschen slag te zijn
voltooid, want, toen het hospitaal gereed was,
moest het weer worden afgebroken, omdat het —
zooals N . Engelhard in zijn Overzigt van den
Staat der N. O. I. Bezittingen onder het Bestuur
van H. W. Daendels verklaarde — ,,met te veel
overhaasting en te zwak afgetimmerd was". Men
kon dus weer van voren af aan beginnen.
Het nieuwe complex gebouwen lag op een terrein, dat 3.200 vierkante roeden mat. Een gracht
met steenen muur scheidde het van den weg naar
Simpang.
Daendels zorgde ervoor, dat een regeling werd
getroffen voor den inwendigen dienst van het hospitaal. Zoo werd op 6 Juli 1808 een chirurgijn
aangesteld, die ,,principaal was voor het arrondissement Soerabaya". Hij ontving een traktement
van 5.000 rijksdaalders zilver 's jaars, welk bedrag in dien tijd een behoorlijk inkomen was. T e gelijkertijd werden de prijzen vastgesteld van de
voornaamste benoodigdheden voor het hospitaal,
want Daendels, die zijn Indische ambtenaren en
hun eigenschappen kende, wist zeer goed, dat anders den Lande méér in rekening zou worden gebracht dan in werkelijkheid was uitgegeven.

Het is interessant, om de prijzen van enkele
huishoudelijke artikelen van ongeveer 1|4 eeuw
geleden met die van tegenwoordig te vergelijken;
het groote verschil in levensstandaard springt
daarbij in het oog. Zoo mocht er voor een pond
rundvleesch niet meer dan 2 stuivers worden betaald, maar, daar deze bepaling ook gold voor karbouwenvleesch, zal het onderscheid tusschen beide vleeschsoorten in den regel wel niet groot zijn
geweest. Een pond varkcnsreuzel — boter schijnt
men bij het braden en bakken niet gebruikt te
hebben — kostte 9, een kan versche klapperolie
10, een krandjang aardappelen 16 en een flesch
limoensap 20 stuivers. Voor groenten voor de Europeesche en Ambonneesche verpleegden was per
man en per dag een bedrag van 2 stuivers uitgetrokken. De Inlandsche zieken kregen, in plaats
van sajoer, visch. Het waschloon bedroeg per stuk
— groot en klein door elkaar — 1 stuiver.
Daendels mocht bij den bouw van het hospitaal
op de doelmatige inrichting ervan en op de heerlijke omgeving hebben gelet, doch hij had niet gedacht aan het bezwaar, dat het ziekenhuis zoo
ver verwijderd was van het in de stad gelegerde
garnizoen. Dit bezwaar werd vooral gevoeld, als
er ernstige zieken waren, die niet loopen konden
en met behulp van een wagen langs den weg, of
met een prauw langs de rivier naar het hospitaal
vervoerd moesten worden.
Wanneer het ziekentransport overdag plaats
had, waren de kranken dikwijls langen tijd aan de
felle zonnestralen blootgesteld, vóórdat zij de
plaats hunner bestemming bereikten. Het gebeurde echter vaak, dat eerst dan pas hun grootste lijden begon, daar de wantoestanden, die in de
vorige eeuw in het Simpangsche hospitaal beston-

Links: Een foto van het voorplein met omliggende ziekenzalen van het Militair Hospitaal omstreeks 1890. In den loop der jaren is zoo goed ^Is niets in het aspect van de gebouwen
veranderd. Ook de fraaie waringin met zijn prachtig bladerdak bleef gespaard. Rechts: Officier van Gezondheid in klein tenue (1853). Het origineel in kleuren is in de verzameling van
de Bibliotheek van het Departement van Oorlog te Bandoeng.

den, schandelijk waren. Weliswaar had de „IJzeren Maarschalk" aan de toekomst gedacht en het
nieuwe ziekenverblijf voor de opname van 200
patiënten laten inrichten — (in het oude hospitaal in de stad was slechts plaats voor 150 zieken)
— doch reeds spoedig bleek de ruimte, vooral bij
het uitbreken van epidemieën en in de tweede helft
der vorige eeuw bij den terugkeer van troepen van
haar krijgsverrichtingen met talrijke zieken, veel te
klein te zijn.
Het gevolg hiervan was, dat het hospitaal soms
driemaal zooveel zieken bevatte als feitelijk opgenomen konden worden. Dit was o.a. het geval
in 1868 en '69. Er heerschte hier toen een vreeselijke cholera-epidemie. Bovendien waren vele
militairen ziek van de Bali-expeditie teruggekeerd.
In zeven zalen stonden drie rijen kribben, waar
slechts ruimte was voor twee. Cholera-lijders en
niet-cholera-lijders lagen broederlijk naast elkaar.
Bevorderlijk voor de gezondheid van de patiënten
was deze toestand natuurlijk niet.
Toen de nood te hoog steeg, werd een nieuwe
zaal bijgebouwd, doch steeds werd een grooter
aantal zieken opgenomen, dan waar eigenlijk plaats
voor was. Bovendien was het aantal verplegers
niet in overeenstemming met dat der patiënten,
zoodat het vaak voorkwam, dat deze aan hun lot
werden overgelaten. Gegronde klachten over ligging, voeding en verpleging waren schering en
inslag. Werkelijke verbetering van de wantoestanden bleef in den regel uit, daar men rond
moest komen met de ter beschikking gestelde geringe middelen.

De ziekenverplegers werden in den regel gerecruteerd uit de klasse der militairen, die niet meer
geschikt waren voor den actieven dienst. Zij ontvingen het schamele loon van ƒ 50 's maands
zónder voeding. Het verplegersvak moesten zij van
elkaar in de praktijk leeren. Men kan zich voorstellen wat daarvan terecht kwam, ook al, omdat
vele verplegers liever lui dan moe waren en weinig ambitie voor hun werk hadden. Het kwam herhaaldelijk voor, dat verplegers zóó beschonken waren, dat de patiënten elkaar moesten helpen. Voldoende toezicht op de verpleging was er niet.
Ook de geneeskundige behandeling was allertreurigst, w^ant voor ongeveer 600 patiënten waren
in de tweede helft der vorige eeuw slechts 2 officieren van gezondheid bestemd, die om den anderen dag wacht moesten loopen. De chef, die
met allerlei administratieve beslommeringen overkropt was, kon alleen de hooge militaire patiënten
behandelen; voor den minderen militair liet de
geneeskundige hulp veel te wenschen over.
In normale omstandigheden werd een deel van
het hospitaal speciaal voor de verpleging van
krankzinnigen bestemd. Die verpleging geschiedde
door ruwe, onbeschaafde oppassers. De vreeselijke
gebeurtenissen, die binnen de muren van het zoogenaamde krankzinnigengesticht plaats hadden,
gaan elke beschrijving te boven.
Een ander deel van het hospitaal — namelijk
het Stadsverband — was bestemd voor zieke Inlanders (niet-militairen), maar tevens werden er
dwangarbeiders verpleegd, of beter gezegd aan

hun lot overgelaten, want voldoende toezicht bestond er ook in deze afdeeling niet.
De voeding van de zieken van het Stadsverband was voor een prikje uitbesteed aan een Chinees, die met het zaakje toch nog winst had; men
kan dus wel begrijpen, hoe de voeding was.
In 1876 was de toestand in dit kwartier van de
Inlanders zóó onhoudbaar geworden, dat eindelijk
cenige verbetering werd aangebracht. Men zorgde voor de noodige luchtverversching en desinfectie, terwijl de lijders aan verschillende (ook besmettelijke) ziekten voortaan in diverse vertrekken werden verpleegd, hetgeen tot op dat tijdstip
niet geschiedde. Het gevolg van de verbeteringen was een daling van het sterftecijfer.
Voor herstellende militairen, die nog te zwak
waren om aan den actieven dienst deel te nemen,
had men in de stad, aan het begin der RoomschKatholieke Kerkstraat en in de nabijheid van de
Hoofdwacht en Militaire Apotheek, de Infirmerie
ingericht. Trad men dit sombere gebouwtje bin-

nen, dan zag men aan de linkerzijde een bedompt
kamertje met een laag plafond, waarin een achttal
kribben stond, voorzien van stroozakken. 's Avonds
was dit akelig verblijf met een simpel lampepitje
verlicht. Het was er zóó unheimisch, dat de meeste
reconvalescenten zich zoo spoedig mogelijk bij den
actieven dienst lieten indeelen, in plaats van eerst
weer behoorlijk op krachten te komen. Niettegenstaande het feit, dat de Infirmerie in het geheel niet
aan het gestelde doel beantwoordde, bleef zij toch
jaren lang in gebruik.
Ik heb een donker beeld opgehangen van de
hospitaal-toestanden in de vorige eeuw, maar daar
de bekende Dr. C. L. van der Burg in zijn boek
De Geneesheer in Ned.-Indië (1884) schreef: ,,De
hospitalen voldoen o v e r h e t a l g e m e e n al
zeer weinig aan de vereischten, die voor zulke gebouwen moeten gesteld worden" en ook zijn oordeel over de stadsverbanden lang niet malsch
was, kan het een — zij het ook schrale — troost
zijn, dat Soerabaia in dit opzicht niet alleen stond.
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ALGEMEEN OVERZICHT.
De eerste HoUandsche factorij in den Oosthoek werd in 1602 t e . , . Grisee gesticht. — D e
opkomst van Soerabaia en het verval van Grisee. — De beteekenis van Daendels' bewind voor
Soerabaia. — Schets van den geleidelijken ontwikkelingsgang v a n den Soerabaiaschen handel
en van de openlegging van het achterland in het tijdvak 1830''S0. — De particuliere handel
raakte omstreeks 1840, tengevolge van de concurrentie der Handelmaatschappij in hef gedrang.
— Stijging der suikerproductie en suikeruitvoer omstreeks 1845. — Schaarschte aan contanten,
tengevolge van de opzegging der credieten door de Javasche Bank. — De in- en uitvoercijfers
stegen in het tijdvak van 1851-56. — De suikerproductie nam in dien tijd met 63.000 pikols toe.
— In 1856 had een kleine inzinking plaats. — Benoeming van de eerste consuls t e Soerabaia
(1857). — Intrekking der renteloozc voorschotten aan de suikerfabrikanten (1861). — De geldschaarschte in 1862, tengevolge van de uitbreiding van het aantal cultuurondernemingen in den
Oosthoek. — Tien donkere; jaren voor den Soerabaiaschen handel (1862-'72). — De reactie
van den Amerikaanschen burgeroorlog op den lijnwaadhandel. — 1868. Het jaar der faillissementen. — In 1874 was het evenwicht hersteld en ging het met den handel hier weer in
opwaartsche lijn. — In 1877 werd weer een „down" geconstateerd, welke zich tot 1880 deedl
gevoelen. — Belangrijke werken werden uitgevoerd ten gerieve van den zich steeds meer ontplooienden handel.

I E zou meenen, dat Soerabaia steeds het
belangrijkste centrum is geweest van Oost-Java,
heeft het mis.
Lang vóórdat Soerabaia ook maar iets als
handelsstad beteekende, dreef men reeds in het
nabijgelegen Grisee een belangrijken handel in
porcelein, zijde en andere waren uit China en
Borneo. In de 16e eeuw, toen de Portugeezen die
plaats bezochten en met de handelaren aldaar op
betrekkelijk goeden voet stonden, telde Grisee
reeds ongeveer 30.000 Mohammedaansche inwoners. Later kwamen de eerste Hollanders en
ankerden er met een viertal schepen op de reede
om lading in te nemen. Soerabaia had als handelsstad toen nog niets te beteekenen.
De eerste HoUandsche factorij in den Oosthoek,
die in 1602 werd opgericht, werd dan ook te
Grisee gevestigd. Pas in de tweede helft der
17e eeuw, na het in pand geven door den Soesoehoenan aan de O. 1. Compagnie van alle zeehavens aan Java's Noordkust en na de vestiging
van een garnizoen te Soerabaia, neemt men m
laatstgenoemde plaats eenigen handel waar, welke
echter niet meer dan locale beteekenis had. Z o o
bleef de toestand meer dan een eeuw lang.
Midden-, en vooral West-Java waren toen nog
voor de Compagnie met de Molukken de meest
belangrijke handelscentra.

In 1743 stond de Soesoehoenan den Oosthoek
— dus ook Soerabaia — definitief aan de Compagnie in eigendom af. Ondanks het feit, dat
onze stad zich in de 18e eeuw meer uitbreidde,
bleef Grisee toch de handelsstad. Nog in 1746,
toen V a n Imhoff den Oosthoek bezocht, was hij
van oordeel, dat er van de gunstige ligging van
Grisee niet voldoende profijt werd getrokken. Hij
verhief daarom het etablissement daar tot één
van hoogeren rang.
Eerst omstreeks het midden der 18e eeuw nam
Soerabaia dusdanig in belangrijkheid toe, dat de
Hoogmogende Heeren van de Compagnie het
noodzakelijk achtten, om deze stad den Gezaghebber van den Oosthoek als standplaats aan te
wijzen. In het begin der 19e eeuw, toen Daendels
het oog op Soerabaia had laten vallen en hij hier
verschillende militaire en maritieme inrichtingen
vestigde, begon de handel zich hier ter plaatse te
ontwikkelen. Langzaam maar zeker nam Soerabaia in belangrijkheid toe, naarmate het achterland voor de cultures in exploitatie werd genomen.
Toch beteekende de handel hier in 1830 nog
maar heel weinig. In dat jaar werd slechts voor
ƒ 2.754.527 aan goederen uitgevoerd. In het volgend jaar bedroeg de uitvoer zelfs ruim
f 400.000 minder. Ingevolge beschikking van

het Gouvernement had in 1831 de export voor de
Ned. Handelmaatschappij, bedragende 10.963}/^
pikol koffie en 10.843 pikol suiker, herkomstig
uit de residenties Pasoeroean en Banjoewangi,
rechtstreeks van daar plaats, met uitschakeling
van Soerabaia dus.
Van het entrepot werd, naar verhouding althans, veel gebruik gemaakt. De waarde aan opgeslagen goederen was in 1830 ƒ 25.422.56 en
in 1831: ƒ 111.106.57.
Omstreeks 1830 bestond de invoer uit: amfioen,
azijn, bier, bitter, brandewijn, gambir, glaswerken,
goudstof, huiden, jenever, wilde kaneel, kapas,
schrijfbehoeften, tabak (Javaansche en Balische),
thee, was, ijzer en ruwe zijde.
De scheepsruimte der aangekomen vaartuigen
bedroeg in 1830: 5.50234 en in 1831: 5.9371^
lasten, terwijl de scheepsruimte der in 1830 vertrokken vaartuigen beliep: 14.240% en in 1831:
\7.80114 lasten.
In 1832 was de waarde der uitgevoerde goederen nog: ƒ 395.720 minder dan het vorige jaar.
En geen wonder. Uit de residenties Pasoeroean
en Besoeki vertrokken 14 schepen met volle lading koffie en suiker rechtstreeks naar Nederland, terwijl de uitvoer voor particuliere rekening
zeer gering was.
De oprichting van grootere suikerfabrieken
door Europeanen omstreeks 1834-'35 deed echter
den uitvoer stijgen, terwijl de toenemende invoer
van Nederlandsche lijnwaden en Riouwsche
gambir in 1838 en '39 eveneens den handel grootere uitbreiding gaf.
De gestadige uitbreiding der cultures leidde tot
meerdere welvaart der Inlandsche bevolking,
zoodat in 1838 en 1839 in den Oosthoek belangrijke hoeveelheden manufacturen konden worden
omgezet.
Door de sterke concurrentie der Handelmaatschappij geraakte echter de particuliere handel
hoe langer hoe meer in de verdrukking. Van
1841-'44 bepaalde deze zich nog uitsluitend tot
den invoer van Europeesche lijnwaden, ijzer en
eenige Hollandsche provision.
De Handelmaatschappij voorzag voor tweederde deel in de behoefte aan Europeesche lijnwaden. In 1840 werden door haar 4.217 kisten
ingevoerd en door particulieren slechts 499 kisten
van Nederlandschen oorsprong, terwijl men 1.172
kisten van vreemden oorsprong ontscheepte.

Behalve door de, tengevolge van de met het
Gouvernement getroffen overeenkomsten, vrijwel
monopolistische positie van de Nederlandsche
Handelmaatschappij had de particuliere handel
nog met andere bezwaren te kampen.
De allergrootste moeilijkheid was wel de
enorme geldschaarschte in de jaren 1839-1842
die in het eind van 1840 tot een crisis leidde.
De toenemende inkomsten van de bevolking
leidde tot een vermeerdering van de behoeften en
derhalve tot een toename van den invoer, gepaard
gaande met een stijging van den levensstandaard.
Aangezien, ten gevolge van het consignatiestelsel hier te lande, geen goederen voor vrijen
export beschikbaar waren, ontstond een nadeelige
handelsbalans, zoodat het geld uit Indië wegstroomde.
Het Gouvernement kon op zeker oogenblik aan
deszelfs verplichtingen tegenover de Nederlandsche Handel Mij. niet meer voldoen, waardoor
ook de Factorij op den duur in het gedrang
kwam.
De Javasche Bank zag haar specie als sneeuw
voor de zon verdwijnen en was in 1839 genoodzaakt de inwisseling harer biljetten te staken en
haar credieten in belangrijke mate te beperken.
De gevolgen hiervan bleven niet uit. Talrijke
faillissementen volgden.
Het roekelooze opdrijven van den import had
de Factorij voor de noodzakelijkheid gesteld haar
contractanten (te Soerabaia de firma Manuel &
Preyer voor lijnwaden) zeer lange credieten toe
te staan. Om de goederen maar kwijt te raken, was
deze firma op haar beurt genoodzaakt eveneens
faciliteiten te verleenen aan haar afnemers in de
tweede hand.
Het laat zich hooren, dat de credietbeperking door de Javasche Bank zich onmiddellijk
deed gevoelen in de wijze, waarop de afnemers
aan hun verplichtingen voldeden, zoodat de al te
lichtvaardige credietverleening zich wreekte in
talrijke deconfitures.
Eerst na een grondige herziening van het
muntstelsel gepaard gaande met inkrimping van
den handel werden betere toestanden geboren.
In Augustus 1842 werd het Entrepot in de asch
gelegd, waarbij 1747 kisten met katoenen stoffen,
voornamelijk witte ,,madapolams", die op Bali en
Lombok zeer gezocht waren, verloren gingen,
zoodat tengevolge van deze ramp de markten
van beide eilanden uit Singapore en elders

moesten worden voorzien. De eenige lichtzijde
was, dat de markt, welke door den te grooten
invoer van Hollandsche katoenen overvoerd was,
haar evenwicht tijdelijk herkreeg.

Ongetwijfeld was de gestadige aanwas der
productie van suiker, welke vermeerdering in de
jaren 1851-1856: 63.000 pikols bedroeg, aan
deze meerdere luxe niet vreemd.

Omstreeks 1844 rezen er moeilijkheden met het
Engelsche Gouvernement in China, welke leidden
tot een vrijwel absolute stremming van den uitvoer van rijst naar dat land. De export van rijst
was in dat jaar slechts beperkt tot Banka en de
Molukken, een kleine hoeveelheid naar Frankrijk
en drie of vier ladingen naar Sydney. Overigens
nam de rijstproductie gestadig af, door de zich
steeds uitbreidende cultures voor de Europeesche
markt, welke een telkenmale grooter deel van de
sawah's opeischten.

De handel in dit product concentreerde zich
hoe langer hoe meer in onze stad en toen Java
in 1856 weer eens een handelscrisis had door
te maken, deed deze zich hier ter stede minder
gevoelen dan elders, omdat de suikerprijzen zich
het best staande hielden. Toch werd in 1857 en
1859 de veiling van 60.000 pikols Gouvernementssuiker niet hier gehouden, doch te Batavia, ondanks het feit, dat het product hier opgeslagen
lag.

In 1846 was de rijstuitvoer naar Europa en
China echter weder voordeeliger dan in vorige
jaren. Had in 1845 de uitvoer bedragen:
ƒ 31.889 in 1846 steeg dit bedrag tot ƒ 55.793.
De uitvoer van suiker door particulieren vermeerderde eveneens aanzienlijk. In 1845 bedroeg
de export ƒ 534.514 in 1846: ƒ 1.234.174.
Deze belangrijke vermeerdering sproot voort uit
de door het Gouvernement gegeven grootere vrijheid van beschikking over dit product aan de
fabrieken met tengevolge daarvan grooteren aanvoer uit het achterland langs de Solo-rivier.
Ook de koffie-export nam toe: in 1845 was uitgevoerd voor een bedrag van ƒ 172.125, in 1846
rees de export tot ƒ 264.718.
Na 1850 nam de handel een steeds grootere
vlucht. De percepties der inkomende en uitgaande
rechten stegen in de jaren 1850-'55 met gemiddeld
ƒ 765.540 's jaars.
Deze toename der totale handelsbeweging te
Soerabaia, welke ook in de navolgende jaren aanhield, blijkt het best uit onderstaand overzicht:
waarde invoer:
waarde uitvoer:
1851
ƒ 4.229.860
ƒ 10.967.698
1852
„ 4.930.792
„ 9.472.870
1853
„ 5.523.285
„ 11.370.630
1854
„ 6.343.547
„ 12.216.652
1855
„ 7.184.670
„ 13.730.820
1856
„ 6.595.151
„ 20.981.196
Onder den uitvoer is de waarde der Gouvernementsproducten inbegrepen.
De opbloei van den handel uitte zich in een
groote bedrijvigheid op straat, in het steeds aangroeiend aantal handelshuizen en in een meer
luxueuze levenswijze van den handelsstand, die
in de eerste jaren na 1850 aanmerkelijk toenam.

Het jaar 1857 was ook in zooverre een mijlpaal in onze geschiedenis, doordat in dit jaar hier
ter stede zich voor het eerst consulaire vertegenwoordigers van andere landen vestigden; n.l. de
H. H. P. J. A. Kervel, consul van België, Donald
Mac Lachlan, consul van Groot-Brittannië en
W . F. Mathieu, consulair agent van Pruisen.
De handel breidde zich gestadig uit en in 1860
schreef de Resident in zijn verslag ,,Soerabaja
mag het Rotterdam van Indië worden genoemd ".
Inderdaad daartoe was alle aanleiding. Niet
alleen vonden de schepen hier een veilige ankerplaats, doch geen enkele andere plaats in Indië
was zoo uitmuntend geëquipeerd op het gebied
van hulpmiddelen voor de scheepvaart. De hier
ter stede gevestigde etablissementen konden in
hun inrichting wedijveren met die in Europa.
Een ongunstige factor was echter de voortdurende aanslibbing der Kali Mas, die op den duur
een ernstige belemmering werd voor de scheepvaart.
Het feit, dat hier jaarlijks gemiddeld een half
millioen pikols Gouvernements-producten werden
verhandeld deed de noodzakelijkheid ontstaan,
om in 1861 tot de oprichting van productenpakhuizen over te gaan.
Toch was het laatst van 1861 niet onverdeeld
gunstig te noemen, waaraan voorzeker de politieke
constellatie in Europa niet vreemd was.
Omstreeks dienzelfden tijd werden de handelsoperaties hier eeniger mate gedrukt door de opheffing der sedert lange jaren bestaan hebbende
gewoonte, om aan de suikerfabrikanten uit
's Lands kas belangrijke sommen gelds voor te
schieten voor de dagelijksche uitgaven van hun
ondernemingen. Deze rentelooze voorschotten,
welke in Soerabaia alleen reeds 6 a 7 ton

gouds en in den Oosthoek in totaal ongeveer Xy^
millioen gulden beliepen, werden naar den letter
der contracten voor het meerendeel in Januari
ontvangen en terstond bij de groote handelskantoren op interest uitgezet, om er slechts later,
naar gelang der behoefte, over te beschikken.
Inmiddels werden die gelden gebezigd zoowel
voor handelsoperaties als om den vrijen landbouw, meer bizonder de vrije tabaksondernemingen, te financieren.
Het behoeft geen betoog, dat het vooruitzicht,
om in Januari 1862 zulke belangrijke sommen
gelds aan de circulatie onttrokken te zien, den
handel reeds in het laatst van 1860 leidde tot beperking van zijn operaties. De zaak zou zich echter weldra herstellen door den toevloed van particulier kapitaal.
Ook het jaar 1862 was niet voordeelig.
In de laatste maanden van dat jaar werkte een
geldcrisis zeer belemmerend op de handelsoperaties.
De eenige credietinstelling hier ter stede, het
agentschap der Javasche Bank, die in normale
omstandigheden reeds niet geheel en al in de behoeften van den handel kon voorzien, schoot in
de gerezen moeilijkheden ten eenenmale te kort.
Als voornaamste oorzaken van deze crisis dienen te worden vermeld de gestadige uitbreiding
der cultuurondernemingen in den geheelen Oosthoek, die grootendeels door Soerabaia werden
gefinancierd en de ongunstige resultaten, welke
vele daarvan hadden te boeken.
Het Gouvernement hield juist in deze tijden
belangrijke productenveilingen, die kort op elkander volgden, zoodat veel geld aan den handel
werd onttrokken.
De prijzen der producten waren in 1862 allesbehalve vast, suiker schommelde tusschen ƒ 14
en ƒ 16 per pikol, doch de rijst, die in Februari
nog ƒ 10 per pikol had gekost, steeg in de twee
volgende maanden tot het dubbele van dien prijs,
om spoedig daarop, tengevolge van den import,
gecombineerd met een gunstigen padioogst tot
het oorspronkelijke peil en zelfs daaronder te
dalen.
Het jaar 1863 stond onder den invloed van de
in Europa heerschende gedrukte stemming en
den oorlog in Amerika. De eerste levensmiddelen stegen gestadig in prijs. Een paar voorname
handelshuizen moesten met een zeer belangrijk
passief hun betalingen staken en sleepten in hun
val een menigte kleinere handelaren mee; boven-

dien werden de personen, die hun kapitalen aan
die ondernemingen hadden toevertrouwd, geruïneerd. Dat hierdoor tijdelijk het vertrouwen
werd geschokt en vele kapitalisten ervan werden
teruggehouden om hun fondsen te wagen, laat
zich begrijpen. De hier gevestigde handelshuizen waren voor het meerendeel filiaalinstellingen van den groothandel te Batavia.
Ofschoon gunstiger dan in 1863, werd ook nog
in 1864 veel druk ondervonden van de groote
geldcrisis in Europa, terwijl de handel in lijnwaden nog steeds leed door de verwikkelingen in
Amerika.
Karakteristiek voor de toenmalige toestanden
in den handel is de volgende zin, voorkomende in
het residenteel jaarverslag van 1864: ,,Indië bleef
nog steeds een toevluchtsoord voor velen" —•
zoo stond er te lezen — die door verkeerde speculaties als anderszins in Europa te kort schieten,
om hier opnieuw, dikwerf met groot succes, zaken
te doen".
De voortdurende vrees voor het uitbreken van
een oorlog in Europa was erger dan de oorlog
zelf en vooral de reactie van den Amerikaanschen
burgeroorlog op den lijnwaadhandel oefende op
den algemeenen toestand een nadeeligen invloed
uit. Niet minder dan acht faillissementen met een
totaal passief van ƒ 237.600 en een actief van
slechts ƒ 109.400 kwamen gedurende 1867 onder
de Chineesche handelaren voor. De lage stand
der prijzen van producten en het met niet minder
dan 100% terugloopen van den prijs van sommige lijnwaden deden het vertrouwen voor toenemend wantrouwen plaatsmaken en een nog niet
eerder gekende lusteloosheid ontstond.
In 1868 werden veel faillissementen aangevraagd o.a. van de zoo veel vertrouwen genietende firma B. J. van Eek 6 Co., welke een aanzienlijk passief had te boeken. Ook in het volgende
jaar was de handel nog steeds gedrukt.
In 1874 kon de Resident echter melden: ,,Verreweg de meeste Europeanen vinden in den handel een ruim middel van bestaan. De groothandel
verdient hier schatten, ondanks het geklaag over
belemmering en wat dies meer zij".
De uitbreiding die de handel onderging, deed
de behoefte aan ruimere lokaliteiten voor het
tolkantoor ontstaan. Een verplaatsing naar de
monding van de Kali Mas, waar gelegenheid tot
uitbreiding bestond, werd noodzakelijk geacht in
het belang van de ontwikkeUng der stad. V a n

het denkbeeld tot verplaatsing van het tolkantoor
werd echter door de Regeering afgezien.
Het jaar 1876 was een jaar van enorme expansie. Gebrek aan lokaliteit openbaarde zich meer
en meer door het besteden van groote sommen
voor den aankoop van huizen. Panden voor de
verponding geschat op ƒ 20 a ƒ 30.000 werden op
publieke veilingen gekocht voor ƒ 70 a ƒ 90.000,
vooral gunstig gelegen panden aan de Kali Mas.
In 1877 heerschte er echter in den handel weer
een gedrukte stemming, voornamelijk ontstaan
door groote faillissementen en mislukking van
de tabak in de residentie Kediri gedurende drie
achtereenvolgende jaren. Daarbij kwam de gedeeltelijke mislukking van het padigewas over
geheel Java, waardoor de koopkracht van den
Inlander in de binnenlanden veel verminderde.
De gedrukte toestand, waaronder de groothandel zuchtte, bleef ook in 1879 aanhouden. De
handel was niet voorzichtig genoeg met het verleenen van credieten aan Chineezen en de wijze,
waarop deze laatsten met hun kapitaal werkten,
was oorzaak, dat alleen bij welvaart in de dessa
de bevolking aan haar uit de gesloten overeenkomsten voortvloeiende buitensporige verplichtingen kon voldoen. De Chineezen bleven derhalve jegens den Europeeschen handel evenzeer in gebreke.
Eerst in 1880 werd de toestand in den groothandel langzamerhand weer normaal, waartoe
goede oogsten en toenemende gerustheid omtrent
de vrije suikercultuur veel bijdroegen.
Bij de enorme uitbreiding, die de handel in de
afgeloopen halve eeuw had ondergaan, was het
noodig geworden om verschillende belangrijke
werken te ondernemen, die voor Soerabaia als
handelsstad onontbeerlijk waren; ik denk bijvoorbeeld aan de verlegging van den mond der
Solo-rivier en aan het leggen van den 13 K. M. lan-

gen dam van Oedjoeng Firing op Madoera, welke
beide werken tot doel hadden, om de aanslibbing
van het Westgat tegen te gaan. Het werk was
in 1896 gereed. Ook de toegangsweg tot onze
stad uit zuidelijke richting langs de Kali Mas
werd verbeterd. Pas veel later zou de huidige
moderne haven aangelegd worden.
In 1894 werd door de verbinding tusschen de
Preangerlijn en Tjilatjap Soerabaia per spoor
vanuit Batavia bereikbaar. De eerste S.S.-lijn
dagteekent echter reeds uit het jaar 1878, in welk
jaar op 16 Mei de lijn Soerabaia-Pasoeroean
werd geopend.
Op 1 Sept. 1897 aanvaardde de Ned. Ind.
Spoorweg Mij. hier ter stede de haar verleende
concessie.
De groothandel was aan het einde van de 19e
eeuw nog voor het belangrijkste deel in handen
van Westersche tirma's. De tusschenhandel
daarentegen bevond zich — en dit is zij trouwens
altijd geweest, ook reeds in den tijd van de Compagnie — hoofdzakelijk in handen van Vreemde
Oosterlingen. In den handel met den Inlander is
het Arabische en vooral het Chineesche element
niet te ontberen, daar dit tengevolge van bescheidener levensbehoeften goedkooper werkt dan de
Europeanen. De omzet der kleine handelaren is
vaak zoo onbelangrijk, dat een Westerling daarbij geen bestaan zou vinden.
Naast den Europeeschen handel had zich omstreeks 1900 te Soerabaia reeds een aanzienlijke
Chineesche handel ontwikkeld, waaronder eenige
groote firma's.
Zoo zag men hier dan bij de eeuwswisseling de
handel zich gestadig uitbreiden, terwijl de uitbreiding van spoor- en tramwegen, telegraaf en
telefoon, haven- en wegenaanleg daarmede gelijken tred hield.
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De oprichting van de Ned. Handel Mij. (1824) en van de Javasche Bank (1828). — F . H.
Preyer, de eerste agent der bankinstelling te Soerabaia (1829). — De oprichting der firma Fraser
Eaton & Co. (1835). — Het ontstaan van een grootc credietvraag (omstreeks 1836) en de o p '
komst der banken. — Vooruitgang in het Soerabaiaschc zakenleven. — De prauwenveeren. —
De oprichting van de Stoomboot Mij. „Java's Welvaren" (1857), — Armenische handelshuizen.
— Anemaet 6 Co.

I I E T is nog niet zoo lang geleden, dat twee
der belangrijkste bankinstellingen haar eeuwfeest
herdachten n.l. de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Javasche Bank.
De geschiedenis van de ontwikkeling van handel en bankwezen in onze stad voert ons dan ook
terug tot de jaren van oprichting dezer beide groote lichamen of eigenlijk nog tot een iets vroeger
tijdperk n.l. tot het Engelsche Tusschenbestuur
(1811-'16), in welke periode zich in deze landen een vrije handel kon ontwikkelen, daar men
toen in veel mindere mate dan onder het régime
der Oost-Indische Compagnie met dien funesten koopmansgeest was bezield, welke gekarakteriseerd wordt in het voor ons minder vleiende
Engelsche gedichtje:
The fault of the Dutch
Is giving too little and asking too much.
De handel hier was in die dagen voor een groot
deel in handen van Engelschen en deze toestand
zou slechts weinig gewijzigd worden, toen Indië
in 1816 weer aan Nederland werd teruggegeven,
want het Hollandsche Gouvernement streefde er
in den beginne niet naar, om zijn bemoeiingen
ook tot het gebied van den handel uit te strekken.
Specerijen moesten naar het moederland worden gezonden voornamelijk met
Engelsche
en Amerikaansche schepen, omdat de Staat, in tegenstelling met de Compagnie, die wel over eigen
vaartuigen kon beschikken, ze niet bezat.
Bij gebrek aan een eigen textiel-industrie
werd de Inlandsche markt hier voorzien van katoentjes, die in hoofdzaak werden geïmporteerd
door
Engelsche en Amerikaansche firma's.

welke zich te Batavia vestigden en later vaak ook
te Soerabaia branches openden.
Om den handel van Nederland op Indië te
stimuleeren en de concurrentie met de buitenlandsche firma's het hoofd te kunnen bieden, werd met
daadwerkelijken steun van Koning Willem I, die
zelf voor een bedrag van ƒ 4.000.000 inschreef,
in Maart 1824 een Koninklijk Besluit afgekondigd, waarbij de Nederlandsche Handel Maatschappij werd opgericht, die al spoedig in vele belangrijke kustplaatsen in Nederlandsch-Indië, zoo
ook te Soerabaia, haar ,.factorijen " stichtte.
De oprichting van deze ,,Kleine Compagnie",
zooals de Ned. Handel Mij. weleens werd genoemd, die met inachtneming van haar eigen belang het voorschrift van haar statuten, betreffende bevordering van handel en bedrijf in Nederland en zijn koloniën, steeds heeft trachten op te
volgen, werd door de kooplieden hier niet bijzonder gewaardeerd.
Men vreesde en niet ten onrechte zooals men
zal zien, dat deze ,,Compagnie Ketjil", evenals
haar zuster uit vroeger jaren, de Oost-Indische
Compagnie, zich hier spoedig op een monopolistisch standpunt zou weten te plaatsen.
De bloeijaren der Handel-Maatschappij vingen aan met de invoering van het Cultuurstelsel
(omstreeks 1830). Geleidelijk wist deze instelling
den geheelen handel in Gouvernements-producten aan zich te trekken. De Handel-Maatschappij
verscheepte die producten en het was weer de
Handel-Maatschappij, die het Gouvernement groote bedragen voorschoot, in afwachting der opbrengst van den verkoop dier producten in het

moederland, welke verkoop natuurlijk pas geruimen tijd na den afscheep kon plaatsvinden.
De Factorij versterkte op deze wijze haar positie ten opzichte van het Gouvernement, doch berokkende tengevolge van haar optreden de oudere, hier gevestigde handelshuizen zoo'n groote
schade, dat enkele tot den ondergang waren gedoemd.
De handel, die hier juist in dien tijd in
opkomst was, had reeds eerder groote behoefte
aan een circulatiebank getoond, doch in dit opzicht was van de zijde der Handel-Maatschappij
geen hulp te verwachten, daar bankzaken niet op
haar werkprogramma voorkwamen. Toen dan
ook het Indische Gouvernement de wenschelijkheid inzag van de totstandkoming van een bankinstelling in deze gewesten, zou het niet zoo heel
lang meer duren, dat de Javasche Bank werd
opgericht.
Hoewel in de Javasche Courant van 8 April
1828 de directie der Javasche Bank, die te Batavia
zetelde, reeds had bekend gemaakt, dat haar kantoor op dien datum was opengesteld, zou het nog
tot het volgende jaar duren, alvorens te Soerabaia een agentschap werd geopend. Dit agentschap werd hier op 14 September 1829 gevestigd.
Aanvankelijk was men er in het geheel niet van
overtuigd, dat een ,,filiaal" van de groote bankinstelling hier rendabel zou zijn, want de Soerabaiasche commissie, die haar oordeel over de
levensvatbaarheid van een agentschap moest uitspreken, vond: ,,dat de toestand van den Handel
te Soerabaia eene ongenoegzame waarborg toeschijnt om eene winstgevende uitbreiding van de
werkzaamheden der Bank, vooralsnog te verzeke'
ren".
Toen echter Semarang was voorgegaan met de
opening van een agentschap, en men de rentabiliteit dier instelling daar wat optimistischer had
beschouwd dan hier, kon Soerabaia niet achterblijven.
De Heer F. H. Preyer werd als eerste agent
hier aangesteld, terwijl tot commissarissen werden
benoemd de heeren A. H. Buchler, J. E. Banck
en J. D. Loth.
De geschiedenis van de ontwikkeling van den
handel in onze stad is ten nauwste samengeweven met die van het agentschap der Javasche
Bank.
Ik merkte reeds op, dat in den handel, ook
hier ter stede, de buitenlandsche elementen sterk

vertegenwoordigd waren,
Ieren en Schotten.

vooral waren dit de

Een van de oudste Engelsche handelshuizen
ter plaatse, dat nog bestaat, is de firma Eraser
Eaton & Co. Op 1 Mei 1835 werd hier de volgende circulaire verspreid:
Sourabaya,

1st May 1835.

Gentlemen,
W e take the liberty to inform you, that
we have established ourselves at this place
as Agents, under the Firm of Eraser Eaton
& Co., and beg to assure you of the strictest
attention being paid to any business you may
be pleased to entrust to our management.
Begging reference to Messrs. Maclaine
Watson & Co. of Batavia, and Messrs.
Maclaine, Fraser & Co. of Singapore, and
your attention to our respective signatures
at foot.
W e are, respectfully.
Your obedient Servants,
(Signed) Arthur Eraser.
( ,, ) W m . Eaton.
Van haar oprichting af heeft de werkzaamheid
der firma zich bewogen op het gewone terrein
van den koophandel in Oostersche landen: import

Het voormalig gebouw der Javasche Bank op den hoek
van de Schoolstraat (zoo genoemd, omdat aan deze straat
vroeger 3 Gouvernements-scholen lagen) en de Boomstraat
(thans: Bankstraat). Aanvankelijk stond op deze plaats een
oud-Indisch huis, waarin langen tijd de bureaux der militaire administratie gevestigd waren. Omstreeks 1860 werd
de woning afgebroken en door een nieuw, doelmatig
gebouw vervangen, dat op Maandag 14 Mei 1866 door het
personeel der Javasche Bank werd betrokken. Het agentschap van deze bankinstelling was voordien gevestigd in
een woonhuis aan de Heerenstraat (namelijk in het tweede,
gerekend van den hoek Heerenstraat-Bankstraat in W e s t e lijke richting). In de plaats van het bovenaf geheelde bankgebouw werd later het huidig, imposant kantoorpaleis opgetrokken, dat door Ed. Cuypers werd ontworpen. O p de
foto ziet men achter het gebouw van de J. B. het politiekantoor. Aan de overzijde van de straat gaat het gebouwvan de Weeskamer onder een bladerdak schuil.

In 1853 sloot de Regeering met deze maatschappij een nieuwe overeenkomst, waarbij bepaald werd hoe het Gouvernement vrijheid verkreeg, om vastgestelde kwanta koffie en suiker te
reserveeren voor den verkoop op de Indische
markt.
Dit had tot gevolg, dat het weer aanlokkelijk
werd om zich hier op den landbouw toe te leggen, doch daarvoor was in den regel veel geld
noodig, om zich door de eerste moeilijke jaren
heen te slaan. Over hoeveel ondernemingsgeest de
Europeesche pioniers op landbouwgebied ook beschikten, kapitaal voor den aankoop van machinerieën en ter bestrijding van de eerste uitgaven
bezaten zij doorgaans niet, daar zij niet uit weelde
hun vaderland hadden verlaten.
Tengevolge van de groote vraag naar crediet
welke ontstond kon een hooge rente worden bedongen; op het gebied der credietverstrekking lag
dus een uitgestrekt, nog onontgonnen terrein
braak voor loonende exploitatie door op te richten bankinstellingen.

A. J. Anemact, de stichter \ an het bekende administratie-kantoor van dien naam, dat nog bestaat. A. was candidaat-notaris en genoot, vanwege zijn onkreukbaar karakter
het volle vertrouwen van den handel. Hij nam o.a. het
initiatief om het Simpangpark aan te leggen, voor welk werk
hij uit Parijs een Franschen architect liet overkomen. Deze
bouwde in het park o.m. een muziekkoepel, geen onooglijke
tent, maar een fraai gebouw opgetrokken naar een model
in Versailles. In dien koepel speelde 's Zondags de muziek
van het 13e bataljon. Zijn laatste levensjaren heeft de heer
A. in Parijs gesleten, waar hij ook is gestorven.

van katoenen goederen, ijzerwerken, enz., export
van de verschillende producten van Java. Suiker,
koffie, rubber, thee, kapok, huiden en vellen, tapioca, citronella-olie, kina, enz. werden en worden elk jaar in belangrijke hoeveelheden naar
de voornaamste markten der wereld vervoerd, terwijl de belangstelling der firma zich ook uitstrekt
tot de scheepvaart. De import heeft zij thans echter
vrijwel geheel laten varen.
Als wij thans na deze kleine uitwijding weer
in gedachten terugkecren naar de jaren, waarin
zich een mildere opvatting begon baan te breken
ten aanzien van de uitvoering van het Cultuurstelsel, merkt men op, dat er bij de Regeering uit die
dagen een streven ontstond, om zich van de belofte betreffende de toekenning van het exportmonopolie van stapelproducten aan de Ned. Handel Mij., te ontslaan.

Zoo zag men in Indië, tengevolge van de liberale
opvattingen der Regeering omtrent de tenuitvoerlegging van het Cultuurstelsel, zich achtereenvolgens vestigen: de Ned. Indische Escompto Mij.
in 1857; in het crisisjaar van het credietgebrek
(1863): de Ned. Ind. Handelsbank, de Rotterdamsche Bank, de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging Rotterdam en de Chartered Bank of
India, Australia and China en in 1878 de N. V .
Handelsvereeniging Amsterdam. Deze laatste ontstond uit samensmelting van de firma Van Beek
Reineke te Batavia met die van Wille Gans 6
Co. te Soerabaia en oefende aanvankelijk voornamelijk im- en exporthandel uit, doch ontwikkelde zich later hoe langer hoe meer als cultuurbank.
Al de genoemde bankinstellingen gingen er
vroeg of laat toe over, om ook te Soerabaia agentschappen te openen; de Ned.-Ind. Handelsbank
deed dat reeds op 1 Maart 1865, terwijl de Ned.Ind. Escompto Mij. dit voorbeeld pas in
1892
volgde.
Toen de handel op betrekkelijk gemakkelijke
wijze voldoende crediet kon krijgen, zag men het
zakenleven hier in omvang en belangrijkheid aanzienlijk toenemen.
Betel' dan door lange beschrijvingen kan dit
met eenig cijfermateriaal aangetoond worden. Zoo
vind ik, dat de totaalwaarde der in- en uit-

gevoerde koopwaren te Soerabaia in 1839,
'40 en '41 respectievelijk bedroeg: ƒ 11.572.434,
ƒ 12.263.592 en ƒ 11.610.708, terwijl zij in 1869, '70
en '71, was gestegen respectievelijk tot ƒ 26.326.470,
ƒ 15.948.144 en ƒ 22.829.014. In dertig jaren was
de goederenbeweging in onze havenplaats dus ongeveer verdubbeld.
In de eerste helft der 19e eeuw bestonden hier
slechts twee prauwmaatschappijen, namelijk het
Prauwen- of Tjuniaveer en het Klein Prauwenveer. De zaken van beide instellingen moeten er
niet bijzonder florissant voor hebben gestaan, daar
ik in de residenteele jaarverslagen van 1847 tot
en met 1849 de volgende bijdragen genoteerd
vond voor de inkomsten — (natuurlijk zullen
hier de netto-inkomsten, dus na aftrek van alle
uitgaven, bedoeld zijn).
Jaar
1847
1848
1849

Tjunia-veer
KL
ƒ 3.091,46
„ 10.819,43
„ 7.216,06

Prauwenvecr
ƒ 707,40
„ 985.—
„ 740,10

In de tweede helft der vorige eeuw nam het
aantal prauwmaatschappijen aanmerkelijk toe en
werden de volgende veeren opgericht: de Prauw
Maatschappij (president W . A. Zilver Rupe),
Nieuw Prauwenveer (in 1884 door F. C. J. Hughan opgericht). Nieuw Soerabaiasch Prauwenveer
(president Jhr. C. G. van Haeften), Soerabaiasche Prauw-Maatschappij (president A. J. Anemaet) en Oost-Java Prauw Maatschappij (president L. E. Löwenstam).
De bloei van handel en scheepvaart gingen hand
aan hand. In 1851 gingen de groote handelshuizen ter plaatse er toe over om de Soerabaiasche
Handelsvereeniging op te richten, terwijl een
twaalftal jaren later, namelijk bij besluit van 29
October 1863 het Gouvernement hier een Kamer
van Koophandel en Nijverheid vestigde.
De groote activiteit betoond op het gebied der scheepvaart, komt wat onze stad aangaat
o.m. uit door de stichting in 1857 der Stoomboot
Maatschappij ,,Java's Welvaren", welke maatschappij ter stede was gevestigd. De stoomschepen
van deze naamlooze vennootschap onderhielden
een geregelde communicatie tusschen de hoofdplaatsen der geheele Noordkust van Java en tusschen Batavia en Singapore. Zoo stoomde er één
geregeld tusschen de beide laatstgenoemde plaatsen, twee voeren tusschen Batavia en Soerabaia,
twee tusschen Soerabaia en Besoeki en de zesde
boot zou op de rivier en op de reede van Batavia

G. W . J. Kooy, de oprichter van het naar hem genoemd
en nog bestaand administratiekantoor. In Februari 1877
vertrok de heer K. naar Indie, waar hij een werkkring kreeg
bij de firma C. Moorman & Co. In 1878 trad hij in dienst
bij den heer G. J. Eschauzier, den bekenden ,,suikerlord",
die toen te Soerabaia woonde. In 1889 begon de heer K.
eigen zaken. Zijn administratiekantoor belastte zich met
de agenturen van verschillende suikerfabrieken. De heer K.
verleende o.m. zijn tusschenkomst bij den verkoop van de
ondernemingen ,,Bagoh-Kidoel" „Poerwosari" en ,,Ketanèn".
In 1903 vertrok de heer K., na een langdurige reis over Java
en door de buitenbezittingen te hebben gemaakt, voor
goed naar Europa. Eenige jaren later werden zijn zaken
omgezet in een naamlooze vennootschap, welke onder leiding
kwam te staan van de heeren Ramondt en Gentis. Na een
reeks van jaren op zijn buitenverblijf te Doorn te hebben
vertoefd, vertrok de heer K. naar Zwitserland, waar hij zich
te Territet vestigde en daar thans nog woont.

varen en verder dienen tot het ondernemen van
reizen naar het eiland Onrust en naar Bantam.
Het kapitaal der maatschappij bedroeg anderhalf millioen gulden verdeeld over 6.000 aandeelen van ƒ 250. Het bestuur was opgedragen
aan 8 commissarissen. Tot directeur werd aangesteld H. J. Lion, een gepensionneerd officier.
Van de bekende Ned. Indische Stoomvaart Mij.
was de firma Fraser Eaton hier jarenlang agente
en later de cargadoors Daendels & Co. van de
K. P. M.
Zoo zag men langzamerhand het aantal groote
handelshuizen ter plaatse zich aanzienlijk uitbreiden.

Van de buitenlanders die zich hier kwamen
vestigen, hebben de Armeniërs steeds een belangrijke plaats ingenomen. G. Edgar en J. S. Sarkies stichtten hier in 1864 hun firma, terwijl dit
voorbeeld in 1883 door M. Zorab en J. A Mesrope
werd gevolgd. Van de overige groote Armenische
zaken noem ik slechts die van Joakim & Co.
en Thomas & Co,
Het zou ons te ver voeren alle firma's te noemen, die zich hier in den loop der jaren vestigden

en een werkzaam aandeel namen in den handel
van Soerabaia.
Van de weinige Soerabaianen, die een handelshuis vestigden, dat door de jaren heen is blijven
bestaan en nog steeds in belangrijkheid toeneemt,
mag notaris Anemaet, die veel voor onze stad
heeft gedaan, met eere herdacht worden. Hij richtte omstreeks het midden der vorige eeuw de welbekende firma Anemaet op en associeerde zich
met Jhr. C. G. van Haeften, J. C. A. van Haeften en A. J. W . van Delden.
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De oprichting der Handelsvereeniging op 13 December 1851. — De oprichters. — Het eerste
reglement (16 December 1851). — De eerste statuten. — De uitgifte van een maandelijksche
prijscourant (1851) en van een „Maandbericht" (1854). — De huisvesting. —• De contributie.
— De „ups" en „downs" der geldmiddelen. — Het ledental. — De secretarissen; de eerste
was de heer P. Kervel (1851''56). — Het terrein der werkzaamheden. — Een staaltje van handelscorrespondentie uit 1851. — Het contact met de Handelsvereenigingen te Batavia en Semarang. — Het plan, omtrent de stichting eener centrale. — De toeneming der werkzaamheden
in de jaren na den oorlog.

D,

geschiedenis der Handelsvereeniging, die
zich volgens artikel 1 der huidige statuten ten
doel stelt: „de bevordering in den meest uitgebreiden zin der algemeene belangen van
den handel te Soerabaia en van zijne betrekkingen met land- en mijnbouw, nijverheid en
scheepvaart in Ned.-Indië", is dermate verknocht
met de historie der economische ontwikkeling van
onze stad, dat ik meen goed te doen daaraan een
afzonderlijk hoofdstuk te wijden.
Op 13 December 1851 werd de Soerabaiasche
Idandelsvereeniging opgericht, omdat er zooals
m het eerste, nog aanwezige notulenboek vermeld
staat, behoefte bestond, om vereenigd middelen aan
te wenden, die tot verbetering en uitbreiding van
Handel, Zeevaart, Industrie en Cultures in Nederlandsch-Indië in het algemeen en te Soerabaia
in het bijzonder kunnen leiden.
De oprichters waren: de agent der Nederl. Handel Maatschappij, de agent der Javasche Bank,
Adam 6 Co., B. I. van Eek ö Co., Fraser Eaton
& Co., F. D. Granpré Molière ö Co., Hoekstra
Gysing & Co. L.Johan, P.Kervel 6 Co., Major
Matzen 6 Co. en Tiedeman en Van der Burg.
Op die oprichtingsvergadering werd besloten
om den heer F. D. Granpré Molière voor de eerste maal tot voorzitter en den heer P. Kervel tot
secretaris der nieuwe vereeniging te benoemen.
Een reglement bestaande uit 16 artikelen, werd
in behandeling genomen en tijdens een vergadering, welke drie dagen later plaats had, zonder
veel discussies goedgekeurd. Men kon nu beginnen te werken en reeds twee dagen later wendde
de vereeniging zich dan ook in een lang schrijven
over de toen zeer urgente prauwenkwestie tot
den resident van Soerabaia, waarover straks meer.
In

bedoeld

reglement

werd

de

contri-

butie der leden vastgesteld op ƒ 10 per maand,
terwijl aan het bestuur de bevoegdheid werd toegekend, om dit bedrag naar omstandigheden te verhoogen of te verlagen.
Artikel
oprichters
van ƒ 25,
toetreden,

17 bepaalde bovendien, dat van alle
een entreegeld zou worden geheven
terwijl ook de leden die later zouden
dit bedrag zouden moeten betalen.

Artikel 31 liet de mogelijkheid open van het in
het leven roepen van een bibliotheek, daar ,,vrijwillige bijdragen van boeken, prijscouranten, journalen, landkaarten, enz. zoo wel ter leen als in
geschenk in dank aangenomen zouden •worden".
Later werden voor de vereeniging nog statuten samengesteld, die in 1899 bij Gouvernementsbesluit werden goedgekeurd, zoodat vanaf dat
tijdstip de Soerabaiasche
Handelsvereeniging
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Reeds in het oprichtingsjaar 1851 werd besloten om over te gaan tot de uitgifte van een maandelijksche prijscourant, terwijl twee jaar later en
wel op 30 April 1853 een van de leden voorstelde
de prijscourant voortaan tegen den dertigsten van
iedere maand op te stellen, met welk voorstel alle
aanwezigen instemden.
In 1854 ging men naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van de zijde der regeering
er toe over om den laatsten van elke maand bij
den resident een ,,Maandoverzicht" in te dienen in
den vorm der inleidingen, welke aan het hoofd der
handelsberichten in de mailnieuwsbladen voorkwamen; in het ,,Maandbericht" werd o.m. een korte
beschrijving van den algemeenen toestand en van
de algemeene stemming van den handel ter plaatse
opgenomen.
De vereeniging heeft in den loop der tijden in
verschillende localiteiten der benedenstad haar

sten, zoodat men op alle mogelijke wijzen moest
trachten te bezuinigen, o.a. door verschillende
abonnementen op dagbladen en tijdschriften op te
zeggen.
De bezuinigingsmaatregelen moeten zóó rigoureus zijn geweest, dat men reeds in het volgend
jaar een belangrijke winst maakte en zelfs een
dividend kon uitkeeren van
52''/(.
Naar gelang van de financieele omstandigheden
werden de abonnementen op de plaatselijke en
andere couranten opgezegd, dan wel weer aangeschaft. Typisch is het dat men het in 1869 noodig
vond, om naast het abonnement op de Nieuwe
Rotterdamsche Courant er ook één te nemen op
het beruchte, pikante blaadje
Asmodé.
In hetzelfde jaar was het weer met den financieelen toestand van de vereeniging wanhopig gesteld; er moest zelfs een soort van bezuinigingscommissie in het leven worden geroepen, om de
eindjes aan elkaar te knoopen.

Major Matzen, een der oprichters van de Soerabaiasche
Handelsvereeniging en een bekend groothandelaar uit de
tweede helft der vorige eeuw. De bovenstaande afbeelding
IS een reproductie van een geschilderd portret, dat in het
bezit was van een dochter van wijlen den heer M.

vergaderingen gehouden. Zoo is zij o.a. jaren lang
in de Chineesche kamp gevestigd geweest, terwijl
zij later op de bovenverdieping van de woning,
welke door de sociëteit ,,Concordia" werd geoccupeerd (later verbouwd tot het moderne kantoorpaleis der B. P. M.), onderdak vond.
De maandelijksche contributie werd in den loop
der jaren vele malen gewijzigd en varieerde van
het minimum van ƒ 5 tot het thans nog geldende maximum van ƒ 50.
Terwijl het ledental der vereeniging in de tweede helft der vorige eeuw steeds grooter werd, is
het met de financiën up and down gegaan.
In Mei 1854 braken dieven in het kantoor der
Handelsvereeniging in en namen het geldkistje met
het kassaldo, groot ƒ 910,51 mee. Noch van het
gestolene, nóch van de arrestatie der dieven
werd ooit meer iets vernomen, zoodat men genoodzaakt was genoemd bedrag af te schrijven en opnieuw te beginnen een ,,potje" te vormen.
In 1858 was het met de geldmiddelen der vereeniging allertreurigst gesteld; de uitgaven bedroegen toen ongeveer f 1.200 meer dan de inkom-

Het ledental steeg van 11 in 1851 tot 20 in 1867,
tot 43 in 1905.
Aan het hoofd van de vereeniging heeft steeds
een voorzitter gestaan, doch het dagelijksche werk
werd, zooals ook nu nog, door een secretaris verricht.
De eerste secretaris der vereeniging, de heer
Kervel, heeft van 1851-'56 zijn moeilijken arbeid
geheel belangloos gedaan. Er zijn in die beginjaren dikwijls harde noten gekraakt. Op een bepaald oogenblik dreigde er zelfs een soort van
binnenlandschen oorlog te ontstaan, die haar oorsprong vond in een nogal hoogloopende ruzie tusschen den secretaris en één der leden. Er •werden ,.missiven" gewisseld — de ultimatums der
oorlogvoerende partijen — doch het slot van het
dissoneerende lied was, dat alles werd ,,beschouwd
als niet geschreven" te zijn.
In 1856 werd den heer Kervel ontslag verleend,
,,onder dankbetuiging voor de diensten aan de
Handelsvereeniging bewezen, gedurende Zed. bestuur".
Zijn opvolger, den heer F. van Laer, werd een
,,schrijf loon" toegekend van ƒ 50 per maand,
wat zeker ook voor dien tijd niet al te royaal was,
wanneer men in aanmerking neemt, dat de geheele administratie en correspondentie der vereeniging door hem werd gevoerd.
Na Van Laer, kwam Hoekstra en daarna een
zekere Huygens, wien bij zijn optreden als secretaris in 1859 een salaris van ƒ 150 per maand
werd verleend, doch reeds twee jaren later legde

hij zijn functie neer, daar toen plotseling bij wijze
van bezuiniging werd besloten, dat de leden der
vereeniging om beurten het secretariaat op zich
zouden nemen; de heer Schimmelpenninck was het
eerste lid, dat die functie bekleedde.
Reeds in 1862 kwam men tot de conclusie, dat
de nieuwe regeling onmogelijk gehandhaafd kon
blijven. Na den heer Schimmelpenninck heeft de
heer Bogaardt zich nog enkele maanden met het
secretariaat belast, doch daarna werd de heer J. A.
Carop weer als bezoldigd secretaris aangesteld
op een salaris van ƒ 200 per maand.
Het zou mij te ver voeren alle namen te vermelden van de secretarissen die achtereenvolgens
hun arbeidskracht in dienst der vereeniging stelden. Zij zouden een lange rij vormen. De functionnarissen bleven soms zóó kort in dienst, dat zij
nauwelijks den tijd hadden om zich in de verschillende zaken betreffende den Soerabaiaschen
handel behoorlijk in te werken.
Een uitzondering willen wij echter maken voor
den heer J. Lugt, de secretaris, die verreweg het
langst zijn functie bekleedde in een tijdvak, dat
de handel ter plaatse enorme wijzigingen onderging. Hij volgde in Oct. 1900 zijn voorganger, de
heer De Rijk op, onder wiens leiding het eerste
gedrukte jaarverslag verscheen, en heeft zijn functie tot Maart 1919 onafgebroken bekleed, toen de
Dood een einde maakte aan zijn geweldige werkkracht. Aan zijn graf sprak de waarnemend voorzitter, de heer N. van Zalinge, een warm woord
van appreciatie voor den enormen pushing power, waarmee de overledene zijn taak in de moeilijke oorlogsjaren, waarin het geheele economische
leven werd ontwricht, had weten te vervullen.
Keer ik echter thans weer terug tot het door mij
behandelde tijdvak vóór 1905!
Het terrein der werkzaamheden van de vereeniging strekte zich uit over den geheelen Soerabaiaschen handel in al zijn geledingen. In de beginjaren vormde het gebrek aan prauwenruimte wel
één van de meest belangrijke onderwerpen, waarover herhaaldelijk met den Resident werd gecorrespondeerd. Ik zal die correspondentie niet in
haar geheel afdrukken, noch de ontwikkeling der
zaken nagaan, omdat mij dat veel te ver zou
voeren, doch wel wil ik hier curiositeitshalve den
inhoud van den eersten brief laten volgen welke van
de Handelsvereeniging uitging, al was het alleen
maar om daarmede een staaltje te geven van den
ietwat omslachtigen en hoogdravenden stijl, waarin toen zelfs de handelscorrespondentie werd gevoerd. Hier volgt het bedoelde epistel:

Soerabaia. 18 Dec. 1851.
WelEdel Gestrenge Heer!
Naar aanleiding van de bijeenroeping op
den 12 dezer van het meerendeel der kooplieden dezer plaats door U Edelgestrenge,
hebben de Leden der Handelsvereeniging den
13 dezer eene vergadering belegd en daarin
met eenige Chineesche en Arabische handelaars Ued. Gestrenge's vraag betrekkelijk een
voorstel ter verbetering van het thans bestaande Prauwenveer in overweging genomen
en nadat algemeen erkend was, dat de handel te Soerabaia herhaaldelijk bij ondervinding had, dat het getal prauwen thans in het
prauwenveer aanwezig en de koyangsruimte
in gemelde prauwen niet genoegzaam in de
behoefte van den Handel voorzien, zoo is bij
meerderheid van gevoelen besloten U Edelgestrenge de navolgende voorstellen te doen.
a. Of het prauwenveer onder onmiddellijke Directie der Policie te stellen, die het noodige getal Commissarissen en een boekhou-
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De eerste pagina van het eerste notulenboek (uit 1851)
der Handelsvereeniging, waarop de eerste vijf artikelen van
het Reglement dier vereeniging voorkomen.

der aanstelt en alle zich presenteerende eigenaars of reeders van prauwen toestaat hunne
prauwen in het veer te laten registreeren tegen betaling van een halven recepis gulden
per koyang in de maand, waardoor spoedige
aanbouw van prauwen zoude bevorderd worden.
b. Of met wijziging van art. 1, 2, 3 en 4
van het bestaande reglement, dat door het
Gouvernement autorisatie wierd verleend tot
toelating van alle prauwen om goederen van
en naar de reede en in de rayon van dezelve te vervoeren met licentie voor iedere
vracht tegen betaling der bepaalde percenten
ten behoeve van het veer.
Indien een van deze voorstellen door het
Gouvernement geapprobeerd en in werking
wierden gebracht vermeenen de Leden der
Handelsvereeniging alhier zoude in alle behoefte zoo van het Gouvernement als van
particulieren in bovengemeld opzicht gemakkelijk voorzien worden.
Met bekende hoogachting en eerbied hebben de Leden der Handelsvereeniging de Eer
deze voorstellen aan U Edelgestrenge ter
kennis te brengen.
De ïiandels-Vereenging
te
Soerabaia
Namens dezelve
Het lid tevens secretaris
(w.g.) P. KERVEL.

vereeniging, ,.teneinde gezamenlijk te beoordeelen
en te beslissen wat in het algemeen belang te doen
is, teneinde gemelde zaken te vereffenen".
In 1853 werden maatregelen genomen om te
voorzien in het gebrek aan prauwen hier ter reede
en kwamen de leden overeen, om in het algemeen
geen koopwaren meer te verkoopen op een langere
crediettermijn dan vijf maanden.
Dat de bemoeiingen der Vereeniging zich niei,
altijd tot het rechtstreeksch gebied van den Handel beperkten blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat eens
aan den commandant der schutterij het verzoek
werd gedaan om de exercities te willen stellen op
voor den Handel beter uitkomende dagen.
Meermalen nam de Handelsvereeniging het initiatief tot, of leidde zij de organisaties van inzamelingen voor liefdadige doeleinden, zooals bijv. in
1860 toen door de leden een bedrag van ƒ 25.540
werd bijeengebracht voor de slachtoffers van den
watersnood in Midden-Java.
In den loop der jaren namen de werkzaamheden
gestadig toe en thans strekken haar bemoeienissen
zich zoover uit op het gebied van arbitrage, belastmgaangelegenheden, faillissementen, douanezaken, statistiek etc. dat men haar terecht mag
beschouwen als belangencentrum voor den geheelen Soerabaiaschen Handel.

Ik zou te veel van de aandacht mijner lezers
vergen, wanneer ik hier de verschillende kwesties zou opsommen, die in den loop der jaren
door de Handelsvereeniging werden geëntameerd,
en nog minder kan ik in een kort overzicht
zelfs maar de belangrijkste daarvan in extenso bespreken.
Om althans eenig idee te geven van het terrein harer werkzaamheden gedurende de eerste
jaren diene het volgende:
In 1851 trad de Vereeniging met succes op om
een bevredigende regeling te bekomen aangaande
de inwisseling van kopermunt tegen recepissen uit
's Lands kas.
In 1852 werd aangedrongen op de benoeming
van een ijkmeester te Soerabaia en gewezen op den
gebrekkigen toestand van het loodswezen in Straat
Bali.
In hetzelfde jaar besloten de leden zich te verbinden alvorens gerechtelijke maatregelen te nemen tegen koopers, die ingebreke waren gebleven
aan hun verplichtingen te voldoen, van hun voornemen daartoe kennis te geven aan de Handels-

J. Lugt, die van October 1900 tot Maart 1919 secretaris
der Handelsvereeniging was en in dien tijd een enorme werkkracht ontplooide.
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DE O N T W I K K E L I N G V A N D E N K L E I N H A N D E L
EN DE E U R O P E E S C H E WINKELS.
De winkels van Friedlander en Behrend. — Twee tokoadvertenties uit 1846. — De rampjaren: 1867 en '68. — Acht faillissementen. — Het plan van de Chinecsche handelaren om
zich gezamenlijk failliet te laten verklaren. — Het ingrijpen van den Resident. — Chineezen
werpen zich op het langananbedrijf (omstreeks 1880). — Mijnheer op kantoor en mevrouw
doet zaken. — Alles peperduur. — Men bestelt rechtstreeks uit Europa. — Moderniseering van
het winkelbedrijf.

A T een enorme vooruitgang valt hier
ook op het gebied van den kleinhandel waar te
nemen! Nü: tientallen winkelgebouwen, 's avonds
riant verlicht, waarin vakkundige verkoopers de
laatste ,,snufjes " uit het buitenland toonen. En
in de eerste helft der vorige eeuw: slechts twéé
Europeesche toko's, in woonhuizen gevestigd,
's avonds spaarzaam verlicht met petroleumlampjes
of na zessen gesloten wanneer de eigenaar zulks
goeddacht.

hier curiositeitshalve ongewijzigd en in de oorspronkelijke spelling volgen.

Toch was de kleine Europeesche samenleving
ter plaatse bij het doen van inkoopen vrijwel
uitsluitend op die beide Europeesche winkels,
waarvan de ééne aan een zekeren Friedlander en
de andere aan Gustav Behrend toebehoorde,
aangewezen, want in het betrekkelijk geringe
aantal Chineesche en Inlandsche winkeltjes kon
men slechts bij hooge uitzondering iets van zijn
gading aantreffen. Pas vele jaren later, toen het
getal Europeanen hier aanmerkelijk was toegenomen en een winkelnering speciaal voor deze
bevolkingsgroep loonend werd, begonnen vooral
de Chineezen zich toe te leggen op het langananbedrijf, zooals wij dat ook nu nog kennen en
waarin zij geduchte concurrenten werden van de
Europeesche winkeliers.
Die Friedlander en Behrend waren manusjesvan-alles, zooals uit een tweetal advertenties, dat
in 1846 in het eenige plaatselijke blad stond afgedrukt, kan blijken. Ik laat beide advertenties,
waaruit men de behoeften van de toenmalige
ingezetenen van Soerabaia kan leeren kermen,

J. W . Hellendoorn, de oprichter van het bekende restaurant van dien naam.

De eene luidde:
Te verkrijgen bij:
FRIEDLANDER.
Mouseline de laine, chitsen, gedrukte katoenen, lakens, wolle dekens, diverse zijden
en satijn engros de Naples, zwarte satijnen
sjaals, madapolams en andere lijnwaden,
zijden en katoenen parasols, groene verf,
rozenwater, lak, Engelsche zadels, zwepen,
mans- en kinderpetten, Italiaansche stroohoeden, crêpe, kruid, parfumerieën, welriekende zeep, diverse jagtgereedschappen,
messen, vorken, wagen- en bendielantarens,
speelkaarten, knoopen, tafel- en theeserviezen, spiegels, schilderijen, lampeschermen,
zwarte inkt, borstelwerk, poppen, hagel,
viool- en guitaarsnaren, olij- en azijnzetjes,
glazen bordjes, boter, ham, kaas, en anchovis, rolpens, saucis de Bologne, gerookte
worst en dito zalm, sla-ohe, thee, anijsdrop.
Hollandsch bier op vaten, champagne-wijn,
roode wijn, genever, kurketrekkers, bretels,
stalen pennen, speelgoed, pijpen, veterband,
Japansche soya, Japansche schutsels en
payongs, tabak- en maconique doozen,
heeren- en dames lessenaars, ombredoozen,
sierie-doozen, koperen ketels en kandelaars,
dames kousen, sokken, witte brandewijn,
seltserwater, gepaerelde gort, zuur- en botervlootjes, eau de Cologne en eau de lavende, tandpoeder en Hofmans droppels
a la Polka, guitaar-, viool- en horloge-bandjes, banket in blik en in flesschen, compottes a la Podeska, enz. enz.
Portret van Z . E. den Minister van Staat,
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië J. J.
Rochussen (Lithografie a ƒ 3.)

Het atelier van O. Kurkdjian op Aloon-Aloon-Tjontong.
O p dezelfde plaat.s staat thans het monumentale gebouw van
de Pharmaceutische Import Mij.

De ,,Soerabayasche Apotheek", welke op 13 November
1868 door A. Steudemann in het perceel Heerenstraat-hoek
Boomstraat werd geopend. De S. A. bestaat thans niet meer.
De foto dateert uit 1879.

En de andere:
Te verkrijgen bij:
G U S T A V BEHREND.
Ham, kaas, rookvleesch, gezouten tongen,
ribstukken, rolpens, saucis, lengvisch in
blik, gedroogde groenten, Engelsche en
Fransche mosterd, zure en gedroogde vruchten, vruchten op brandewijn, sardijntjes,
kappertjes, olijven, gelijen, wortelen, peren,
bokking in blik, suikerwerk, azijn, sla-olie.
snijboonen, roode- en zuurkool in flesschen
en potjes, pale-ale en porterbier, dubbel
Amsterdamsch Valkenbier in Holland getapt
(zilverprop), bessen-genever, cognac, cherry, roode wijn in vaten, genever A. V. H.,
seltserwater. Rijnwijn, kamfer-houten koffers,
verlakt leder, stroohoeden, snuif, toiletspiegels, waschstellen, rood marokijnieder, kruidhorens, pistons, verlakte goederen, parfumerieën, scheerdoozen, bloemen, balboekjes,
kinderkousen, pruimedanten, amandelen, macaroni, vermecelli, asperges, Genua-olie, cognac, spiegels, schilderijen, hang- en tafellampen, bloemen, kransen, guirlandes, balvesten,
en zwarte satijnen voorvesten, stropdassen,
heerenhemden, schoenen en laarsjes, zoetemelksche en komijnekaas, hammen, rookzalm,
blikjes van Alberding Thijm, dames necessaires, papitres, reiskistjes, ontbijt-serviezen,
Manilla-sigaren a 3 en 4 cent, kwasten, haar-,
nagel- en tandenborstels, tanden-reinigmgsinstrumenten, alles uit de gerenommeerde fabriek van Michi.

Dat het de detailhandelaren — een hoogst
enkele uitzondering daargelaten — niet voor den
wind ging, kan wel het best blijken uit het feit,
dat de beide bovengenoemde toko's, die vrijwel
de voornaamste waren, in 1856 moesten liquideeren.

De binnenlandsche kleinhandel daarentegen
floreerde. Deze was voor een groot gedeelte in
handen van Chineezen en Arbieren en had zijn
bloei voornamelijk te danken aan de vele suikerfabrieken, den uitgebreiden landbouw, den handel en de nijverheid hier, waardoor belangrijke
bedragen onder den kleinen man in omloop
kwamen.
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Het tijdvak 1867-'70 was voor den handel —
dus ook voor den kleinhandel — tengevolge van
den onzekeren politieken toestand in Europa
zeer ongunstig.
De voortdurende vrees, welke er bestond voor
het uitbreken van een oorlog, deed een tevoren
nooit gekende lusteloosheid ontstaan. Daarbij
kwam een gevoelige reactie door den Amerikaanschen burgeroorlog op den lijnwaadhandel, die
de prijzen van sommige lijnwaden sterk deed
terugloopen.
Onder de Chineesche handelaren die dezen
schok niet konden weerstaan, kwamen in 1867
acht faillissementen voor met een passief van
ƒ 237.000 en een actief van ƒ 109.400.
Ook in 1868 werd een groot aantal faillissementen uitgesproken, waaronder van handelshuizen die men gewoon was als zeer solide te
beschouwen.

Toko Hoffman op den hoek van de Hoffmanstraat en
Passer Besar. De winkel werd opgericht door de weduwe
van F. C. Hoffman. Zij was aanvankelijk als modiste werkzaam bij E. Kiel in de Socièteitstraat, huwde met Hoffman,
den eigenaar van het Marine-Hotel en begon na den dood
van haar man een modewinkel in een perceel m de Gatottan. Na eenigen tijd verhuisde zij eerst naar een woning
in dezelfde straat (later geoccupeerd door MoU's chemicaliènhandel) en daarna naar het boven-afgebeelde huis op
Passer Besar. Zij wist haar zaak tot grooten bloei te brengen
en vertrok later naar Nederland. O p 12 Mei 1906 is zij
te 's Gravenhage overleden.

Het borstbeeld van Ohannes Kurkdjian op zijn graf te
Peneleh. K., wiens naam op fotografisch gebied nog steeds
een goeden klank bezit, was in 1851 te Erzeroum (Armenië)
geboren en had zijn vak eerst in Tiflis en later in Moskou geleerd. Voordat hij zich hier in 1884 kwam vestigen,
vertoefde hij eenige jaren te Weenen, waar hij een tweetal
onderscheidingen op kunstgebied behaalde. Hier opende hij
zijn eerste zaak in een woning, gelegen tegenover Genteng
Kali, doch verplaatste haar later naar Aloon-Aloon-Tjontong. Het atelier werd aanvankelijk door Kurkdjian persoonlijk geleid, doch in 1897 liet hij den Engelschman G. P.
Lewis uitkomen, die een kundig vakman was en hem, eerst
als beheerder, later als eigenaar opvolgde. In 1898 werd de
zaak, die naar een gebouw op Toendjoengan werd verplaatst, in een naamlooze vennootschap omgezet. Hoe zeer
de fotografische arbeid van de firma Kurkdjian bekendheid
en waardeering had weten te verwerven, kan blijken uit het
feit, dat haar door de Regeering opdracht werd verstrekt,
om in 1901 opnamen te maken van de uitbarstingen van
den Kloet, welke foto's, in een album verzameld, aan H. M.
de Koningin werden aangeboden, aan welk feit Kurkdjian
het recht ontleende, om zich voortaan Hoffotograaf te noemen. Sinds zijn dood op 10 Juni 1903 zijn de aandeelen der
naamlooze vennootschap nog in verschillende andere handen overgegaan.

In welken zenuwachtigen toestand men toen
verkeerde, blijkt wel het best uit het feit, dat in
Febr. 1869 onder de Chineesche handelaren een
dusdanige spanning ontstond, dat zij tot besluit
kwamen in den Chineeschen tempel zich bij eede
te verbinden, om zich gezamenlijk failliet te laten
verklaren, indien de Europeesche handelshuizen
zouden blijven volharden bij de aangenomen hou-

boeken, zag men omstreeks 1880 den eigenlijken
detailhandel hoe langer hoe meer in handen van
Chineezen overgaan, ü p dit gebied kon geen
ander volk tegen hen concurreeren, getuige de
weinige Europeesche toko's, die toen nog waren
overgebleven en welke zich met moeite staande
hielden.
Het totaal aantal handelaren nam echter dagelijks toe, zoodat een brievenschrijver over
Soerabaia in het Soerabaiasch Handelsblad van
1873 onze stad „het Indische Rotterdam" en ,,de
groote spil, waarom de Indische maatschappij zich
beweegt" durfde te noemen.
Hij liet er op volgen: ,,waren vóór tien jaren
verschillende toko's altijd nog door een paar
gewone woonhuizen geschieden, thans is dit niet
meer het geval. Alles is winkel geworden. En

W . Henderson, de eerste Engelschraan, die hier omstreeks 1885 een winkelbedrijf begon, eerst op bescheiden
schaal in het nog bestaande gebouw op den hoek van de
Paradestraat en de Sociéteitstraat (thans geoccupeerd door
Führi fi Co.), daarna in 1900 op Passer Besar in het perceel,
dat thans door de K. P. M. wordt geoccupeerd. In 1919 werd
de zaak van Hender.son, die zich in den loop der jaren tot
een eerste rangs warenhuis op het gebied van heerenartikelen had ontwikkeld, opgeheven.

ding ten aanzien van de credietverstrekking, die
tot het uiterste moest beperkt worden.
Door de invloedrijke bemoeiingen van het
Hoofd van het Gewestehjk Bestuur, die bij monde
van den kapitein-Chinees de zonen van het
Hemelsche Rijk Het herinneren aan de onschendbaarheid van een dergelijken eed, waarvan de
stipte nakoming nog wel eens oogenblikken van
spijt zou kunnen opleveren, lieten zij hun plan
varen.
Kort daarop echter deden de gevolgen van het
onvoorzichtig crediet verleenen aan Chineesche
handelaren zich andermaal gevoelen, toen Liem
Tjing Sing die als zeer solide bekend stond, zich
met een passief van ƒ 153.900, waartegenover
bijna geen activa stonden, failliet liet verklaren.
Niettegenstaande vele dergelijke ,,stroppen",
die de groothandel van Chineesche zijde had te

Ch. Koeken, die zich in 1853 associeerde met W . van
Raalten. Laatstgenoemde bezat de oudste particuliere drukkerij ter plaatse. In 1855 werd de firma Van Raalten en
Koeken ontbonden. Ch. Koeken zette de zaak voort en associeerde zich kort daarop met zijn broer J. A. Koeken. De
gebroeders Koeken waren o.m. de uitgevers van de „Soerabayasche Courant". Ultimo 1880 werd de zaak na een
periode van achteruitgang tengevolge van de concurrentie,
welke zich deed gevoelen, aan de firma E. Führi & Co,
overgedaan.

,,Co". Men moet echter niet denken, dat die toko's
allemaal door weduwen werden gedreven.
Mijnheer werkte op een fabriek, of op een
kantoor. Daar verdiende hij zijn traktement, dat
meestal groot genoeg was, om er een eenvoudig
leven van te leiden, al kon men er geen bokkesprongen van maken.
De menschen van toen waren echter precies
als die van thans. Men wilde gaarne op wat
grooteren voet leven dan het salaris van mijnheer
feitelijk toeliet. Mevrouw trachtte er dus wat bij
te verdienen. En wat was in die dagen gemakkelijker dan ,,tokotje-houden"? Men kocht wat
bullen om die met een behoorlijke winst van de
hand te doen.
De zaak werd dan m den regel op naam van
mevrouw gezet, opdat de chef van mijnheer geen
aanmerking zou kunnen maken.

E. J. L. Fuhri, de oprichter van de firma E. Fuhri 6 Co ,
welke nog bestaat. E Fuhri & Co waren de drukkers van
„De Oostpost van welk dagblad de verschillende nummers
nog op een handpers werden gedrukt. Later is uit deze krant
het „Soerabaiasch Handelsblad voortgekomen

dank zij de concurrentie, kan men zich in elke
toko van alles voorzien."
Dat was zoo, vooral in de Europeesche zaken,
omdat die gedwongen waren door ruimere keuze
en meerdere detailleering tegen de Chineesche
toko's, welke vanwege de geringere exploitatiekosten lagere prijzen konden vragen, den strijd
aan te binden.
Kocht men in een Europeeschen winkel knoopen, dan werd tevens gevraagd, of men ook niet
een zoetemelksche kaas wilde meenemen en het
men zich door mijnheer Schneider een jas aanmeten, dan vroeg mevrouw aandacht voor een
paar bottines.
In een boekwinkel vond men een waaier naasl
een encyclopedie, elders blikjes naast teerzeep,
terwijl men weer op een andere plaats een japon
voor zijn vrouw en een zweep voor zijn koetsier
kon koopen.
Boven verscheidene van die winkels kon men
lezen: ,,Mevrouw die en die", maar altijd zonder

L. L. Baume, die Lier op 1 Augustus 1876 m de Heerenstraat een ,,salon de coiffures voor dames en heeren"
opende, welke later naar de Societeitstraat en in 1928 naar
het thans geoccupeerde gebouw op Toendjoengan werd overgebracht Toen de foto werd genomen was de heer B. 32
jaar oud Hij stierf op 18 Maart 1930 op 85-jarigen leeftijd
te Batoe, waar hij gedurende het laatste deel van zijn leven
woonde Het stoffelijk overschot van den heer B. hgt op
Malang begraven.

Het was — zooals gezegd — in den detailhandel lang niet altijd rozengeur en maneschijn.
Er was te veel concurrentie en bovendien was de
drukke stoomvaart tusschen Holland en Java een
niet te onderschatten factor. Een ieder had
wel het een of ander familielid in Holland dat
hem het gewenschte tegen aanzienlijk lageren prijs
dan hier te lande gold wilde toezenden, zoodat
men liever rechtstreeks uit Europa bestelde dan
hier zijn inkoopen te doen.
Zoo bleef de toestand vrijwel tot in de beginjaren van deze eeuw; het langananbedrijf was
toen geleidelijk voornamelijk in handen van Chineezen geraakt, terwijl de eigenlijke winkels,
waarvan sommige tot kleine warenhuizen uitgroeiden, werden opgericht en in stand gehouden
door Nederlanders ot buitenlanders.
Naarmate de woonwijken zich naar het Zuiden
verplaatsten, verhuisden ook de winkels van de
huidige benedenstad naar de bovenstad.
De uitbreiding van het aantal toko's hield
gelijken tred met de vermeerdering van het aantal
inwoners onzer stad en geleidelijk werd het tokobedrijf op moderne leest geschoeid.
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DE SCHEEPVAART.
De scheepvaart hier in Raffles' tijd. — De ontwikkelingsgang van het scheepvaartbedrijf.
— Het aantal Nederlandsche en buitenlandsche schepen, dat in 1854 te Soerabaia aankwam.
— D e sprongsgewijze stijging der in- en uitvoercijfers in hel tijdvak 1837-'72. — De prauwenveeren. — Gebrek aan Inlandsch scheepsvolk. — De oprichting van productenpakhuizen (1861).
— W . F . A. Cores de Vries en zijn beteekenis voor scheepvaart en industrie. — De scheepstimmerwerven. — Oprichting eener dokmaatschappij (1860). — De commissies ter oplossing
van het vraagstuk, betreffende het weer bevaarbaar maken der verzande reede (1876 en 1881).
— De Porrongwerken in 1898 voltooid. — De opening van het Suezkanaal in 1870 beteekende
voorspoed voor de scheepvaartmaatschappijen, maar nadeel voor de machinefabrieken.

I N Raffles' tijd had de scheepvaart op Soerabaia nog maar zeer weinig te beteekenen. In
The History of Jafa noteerde de Engelsche
staatsman-schrijver, dat ,,the average annual tonnage which cleared out from the port of Sourabaya for the three last years (1810-'13) about
thirty thousand tons " had bedragen. Hiermede
zijn echter alleen de grootere zeilschepen bedoeld,
die ook buiten Indië voeren.
De scheepvaart met prauwen en kleinere zeilschepen naar omliggende streken was van meer
beteekenis. Zoo bedroeg de totaalinhoud van de
prauwen, die in bedoeld drietal jaren alleen op
Grisee voeren reeds meer dan die der ,,groote
vaartuigen, die hier op de reede het anker lieten
vallen.
Geleidelijk aan ontwikkelde zich te Soerabaia
hand aan hand met den zich steeds uitbreidenden
handel een bloeiende scheepvaart. Zoo bedroeg
in 1864 het aantal tons der 652 hier aangekomen
schepen 266.656J/2' tegen ongeveer 30.000 ton in
1810, hetgeen zeker op een enormen vooruitgang
wijst. Deze vooruitgang hield ook in de tweede helft der 19e eeuw aan.
Het is interessant zich een denkbeeld te vormen
van het aandeel, dat de verschillende naties in de
scheepvaartbeweging hadden.
In 1854 waren van de 576 hier aangekomen
schepen: 507 van Nederlandsche, 20 van Engelsche, 5 van Amerikaansche, 3 van Deensche, 7
van Fransche, 2 van Belgische, 4 van Hamburgsche,
3 van Zweedsche, 1 van Pruisische, 21 van
Balineesche, 2 van Chineesche en 1 van Serawaksche nationaliteit.

De gestadige uitbreiding van den handel, die
het best te demonstreeren is door het staatje van
in- en uitvoercijfers in het eerste hoofdstuk gegeven 1), hier te vervolgen, leidde er toe, dat het
prauwbedrijf, dat aanvankelijk gedurende de
eerste helft der 19e eeuw niet bijzonder floreerde - ) , in de tweede helft tot ongekenden bloei
geraakte.
Bedroeg de waarde van den invoer in:
1857 nog ƒ 6.763.768 en de import ƒ 20.500.167
in 1867 waren deze
cijfers „ 13.477.148
en
„ 16.468.672
en in 1872,, 15.477.525
en
„24.184.368,
zoodat de totale handelsbeweging, ondanks enkele ,,downs", in een 15-tal jaren bijna verdubbelde.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat een
der prauwenveeren hier in 1860 54 9f dividend
kon uitkeeren, hetwelk naast het steeds meer
nijpende gebrek aan prauwruimte leidde tot de
oprichting van verschillende nieuwe maatschappijen, welke ik in hoofdstuk II bereids noemde '•'').
Aanvankelijk hadden die maatschappijen nog
al te kampen met een groot arbeidersverloop,
zoodat lang niet steeds een voldoende bemanning
voor de zich gestadig uitbreidende prauwenvloot
kon worden gevonden.
Waarschijnlijk was het dikwijls onoordeelkundig optreden der Europeesche ondernemers hieraan niet vreemd, in De Oostpost, een hier ter stede
verschijnende courant, van 8 December 1868
vind ik tenminste een uitvoerig artikel aan dit
~T)

Vgi. blz, 147.

2)
3)

Vgl. blz. 153.
Vlg. blz. 153.

In 1859 werd hier ter stede een technisch bedrijf annex droogdok geopend, welke hun ontstaan te danken hadden aan de onvermoeide
energie van W . F. A. Cores de Vries, een man,
die zooveel voor scheepvaart en industrie in Ned.Indië en vooral te Soerabaia heeft gedaan, dat
ik meen goed te doen hier zeer in het kort
zijn levensloop te vermelden.

Charles Etty, de stichter der Etty-fabrieken en bezitter
van het stoomschip „Langen Lamongan", waarmee in 1850
een geregelde interinsulaire lijn tusschen Soerabaia en Makasser werd geopend. E. die in 1793 in York (Engeland)
werd geboren, ging op zeer jeugdigen leeftijd naar zee. Later
vestigde hij zich op Java, waar hij de suikerfabrieken „ W o nolangan", „Ombul" en „Wringinanom" heeft gesticht, welke later in de Cultuur Maatschappij Wonolangan zijn ingebracht, welker aandeelen zich thans nog voor een groot
gedeelte in handen van de familie Etty bevinden. E. is in
1850 op Java overleden.

vraagstuk gewijd, waarin voor dien tijd zeer
vooruitstrevende ideeën tot uiting kv.^amen.
Leidde de gestadige toevloed van producten er
toe om in 1861 over te gaan tot de oprichting
van speciale producten pakhuizen i) ook op het
gebied van de scheepvaart deed zich allengs de
behoefte gevoelen aan reparatie-inrichtingen en
zelfs aan scheepstimmerwerven.
Reeds in 1855 vond men deze niet alleen hier
ter stede, doch ook in het naburige Grisee.
Het feit echter, dat zich voortdurend moeilijkheden deden gevoelen bij het betrekken van het
benoodigde timmerhout, vooral van zoogenaamde
,,kromhouten" was de oorzaak, dat het met den
aanbouw van schepen, vooral hier te Soerabaia
aanvankelijk niet erg vlotte.
1)

Vgl. blz. 147.

Willem Frederik Alexander Cores de Vries
werd op 2 Augustus 1814 te Kuilenburg geboren
en bracht een gedeelte van zijn jeugd door te
Paramaribo, waar zijn vader lid van den Raad
van Justitie was. Na het overlijden zijner ouders
naar Holland teruggekeerd, ontving hij zijn opleiding als adelborst, waarbij hij reeds vroeg groote belangstelling toonde in de scheepsbouwkunde.
Na zijn benoeming tot zeeofficier werd hij weldra
naar Curasao gezonden en met het beheer van
een scheepstimmerwerf belast. Hij bouwde daar
zelfs een oorlogsschoener, die hij zelf naar Nederland bracht. Na zijn ontslag als officier bezocht hij Noord-Amerika en Engeland om daar
een speciale studie te maken van stoomvaart en
werktuigkunde. Bij zijn terugkeer in Nederland
rijpte voor het eerst het plan, om een geregelde
stoomvaartverbinding tusschen de eilanden van den
Oost-Indischen Archipel tot stand te brengen.
Hoewel hij aanvankelijk veel tegenwerking ondervond bij het tenuitvoer brengen van zijn plannen, zien wij Cores de Vries in 1850 een maandelijksche verbinding openen tusschen Soerabaia
en Makasser met een klein stoomscheepje de
Langen Lamongan van Charles Etty.
In hetzelfde jaar sloot de Regeering een overeenkomst met Cores de Vries voor een geregelde
vaart van Padang naar Batavia, van Batavia over
Soerabaia naar Makasser en tusschen Makasser
en Menado over Ambon en Ternate.
De Ned. Ind. Stoomvaart Mij. kreeg in 1850
van de Regeering een voorschot om een tweede
stoomschip aan te schaffen, dat in 1851 in de
vaart werd gebracht tusschen de drie hoofdplaatsen aan Java's Noordkust.
Cores de Vries opende in 1852 zijn vaart met
het schroefstoomschip Padang, weldra gevolgd
door de Makasser, de Ambon en de Banda.
In verband met de plannen en onderhandelingen van de Regeering met Cores de Vries, verkreeg de N . I. S. M. in 1852 een verlenging van
haar overeenkomst voor den tijd van een jaar,
na afloop waarvan zij haar vaart staakte. Maar,
daar Cores de Vries niet dadelijk over een vol-

Schetskaart van het fabrieksterrein van de N. V . Nederlandsch-Indische Industrie in
1889 (schaal 1:675). Het bebouwd oppervlak bedroeg in dit jaar 7.950 M-".; de grootste
lengte van het terrein was 165 M. en de grootste breedte 122 M., terwijl de eigenlijke fabriek
3.300 M". groot was. De fabriek werd opgericht in 1823, terwijl in 1878 de zaak in de
N. V. Ned.-Indische Industrie werd omgezet, welke nog bestaat. De fabriek bezat, zooals
de schetskaart aangeeft, een vast droogdok, dat een invaart had naar de Kali Mas.

doend aantal schepen beschikte, werd in 1853
het contract met de N. I. S. M. voor 5 jaar vernieuwd.
Op den voet der overeenkomst met Cores de
Vries sloot de Regeering op 1 Juni 1854 een
contract voor 5 jaar met een naamlooze vennootschap te Rotterdam, welke de overeenkomst, die
later tot einde 1865 werd verlengd, overnam.
De eerste stoomschepen van Cores de Vries
waren van ijzer, maar de latere werden van
djatihout gebouwd. Tegen den afloop van het

contract had Cores de Vries 10 schepen in de
vaart.
Voor een goed overzicht van de ontwikkeling
van de stoomvaart in den Indischen archipel in
den loop der vorige eeuw diene nog het volgende:
De nieuwe contractant voor de paketvaart, Robinson, stichtte in 1865 een nieuwe Ned. Indische
Stoomvaart Maatschappij, die in 1866 haar dienst
aanvaardde.
De maatschappij van Cores de Vries werd
overgenomen door Besier en Jonkheim te Rotter-

Het droogdok van de N. V. Ned -Indische Industrie, dat
sinds 1901 met meer bestaat. In het droogdok ligt een klein
kustvaartuig in reparatie.

dam. Zij behield 6 schepen, waarvan zij er 4 liet
varen op verschillende plaatsen m den archipel,
maar reeds in 1868 verkocht zij de 3 besten aan
de N, I. S. M., 2 werden gesloopt en het zesde te
Singapore verkocht.
De N. I. S. M. breidde, geholpen door een aanzienlijke subsidie van de Regeering haar lijnennet
uit. Bijna elk jaar kwam er een gesubsidieerde
lijn bij. Haar toppunt bereikte zij in 1885, toen
zij 32 schepen bezat.
Bij het eindigen van haar contract in 1890 bezat zij nog 24 schepen, waarvan 16 overgingen
naar haar opvolgster, de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij. Deze begon op 1 Januari 1891
met 27 schepen, een veel hoogere jaarlijksche
subsidie dan haar voorgangster, namelijk met een
bedrag van ƒ 663.699 en een contract voor 15
jaar, haar dienst.

Ter voorziening in de behoefte aan gelegenheid
tot reparatie van particuliere schepen werd daarom hier in 1860 een maatschappij gevormd met
een kapitaal van ƒ 350.000, om te kunnen geraken tot den bouw van een ijzeren droogdok,
voor de vervaardiging waarvan de civiel ingenieur
Thompson reeds in hetzelfde jaar naar Engeland
vertrok.
In 1865 ging de scheepstimmerwerf, welke
voordien toebehoorde aan de firma Tromp de
Haas, Schey en Co., over in het bezit van bedoelde ,,Maatschappij tot Exploitatie van Droogdokken en Reparatie-werken in Ned.-Indië", terwijl
in het volgend jaar de fabriek, annex droogdok,
van Cores de Vries in eigendom overging aan de
tirma Besier, Jonkheym & Co.
Inmiddels was de fabriek er in verband met de
geleidelijke inkrimping van het aantal stoomers
van Cores de Vries toe overgegaan, om ook voor
particulieren, in het bijzonder voor suikerfabrieken, allerlei werkzaamheden te verrichten. Het
bedrijf breidde zich ook op dit gebied gestadig
uit tot in 1878 de erven Fop Smit de eenige
eigenaren waren geworden, welke de maatschappij Besier Jonkheym en Smit omzetten in de N.V.
Nederlandsch Indische Industrie, welke zich nog
in een bloeiend bestaan mag verheugen.
Inmiddels deed zich omstreeks 1868 een andere factor gevoelen, welke de scheepvaart van
Soerabaia ernstig bedreigde. De communicatie
tusschen de reede en de rivier werd voortdurend
slechter door de toenemende verzanding.

In verband met de opening van het Suez-kanaal
m 1869, werd in 1870 de Stoomvaartmaatschappij
,,Nederland" voor de rechtstreeksche vaart tusschen Nederland en Indië opgericht en in 1875
de Rotterdamsche Lloyd.
Keer ik echter tot Cores de Vries terug, die
niet alleen een der grondleggers is geweest van
de mtermsulaire scheepvaart, doch ook van het
scheepswerfbedrijf en de technische industrie te
Soerabaia.
In 1859 opende hij hier een dergelijk bedrijf met
daaraan belendend droogdok, welke beide inrichtingen echter uitsluitend gebezigd werden voor
het verrichten van reparaties in het belang van
zijn stoombootonderneming; voor andere schepen
bestond er slechts zelden gelegenheid, om van
het droogdok gebruik te maken.

De verschuifbare brug over de invaart van het droogdok
van de N. V. Ned.-Indische Industrie. (Zie schetskaart
1889.) Toen het dok in 1901 niet meer werd gebruikt werd
de invaart met zand en Madoera-steen opgevuld. Met dit
werk zijn de koelies bezig, die men op de foto ziet. Toen het
hiaat in den weg naar den Oedjoeng met meer bestond,
had de brug geen reden van bestaan meer, zij werd dan
ook gedemonteerd.

Het Gouvernement bleef in deze aangelegenheid de traditie getrouw en
benoemde een
commissie, om het vraagstuk in studie te nemen.
Het rapport dat werd uitgebracht bewees
zonneklaar, dat van deze commissie terecht kon
worden beweerd ,,zooveel hoofden, zooveel zinnen", zoodat
een nieuwe commissie in
het leven werd geroepen, die in 1881 met een uitgebreid advies voor den dag kwam in het kort strekkende tot: het verbreeden der Porrong-rivier om de
bandjirs van de Kali Brantas daardoor af te voeren,
het kanaliseeren der Soerabaia-rivier,
het afvoeren van de bandjirs uit het stroomgebied van laatstgenoemde rivier door de sluis
Wonokromo in het kanaal van dien naam.
De Porrongwerken waren eerst in 1898 voltooid
en inderdaad hebben deze er zeer toe bijgedragen

dat Soerabaia weder een goed bevaarbare reede
kreeg.
In 1870 werd het Suez-kanaal geopend, waardoor het scheepvaartverkeer zich met reuzenschreden uitbreidde, doch een zeer remmende invloed had op de ontwikkeling van de industrie
hier te lande, die de concurrentie tegen Europa
niet kon volhouden, gehandicapt als zij werd door
de omstandigheid dat, nu de reis HollandIndië tot meer dan de helft van den tijd was bekort, de landbouwbedrijven hun benoodigdheden
goedkooper en vlugger uit Europa konden laten
komen dan ze hier te lande konden worden aangemaakt.
Het zou jaren duren eer de industrieele bedrijven dezen slag te boven kwamen, doch de beschrijving daarvan behoort in een ander hoofdstuk thuis.
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Twee belangrijke factoren voor de opkomst der industrie ter plaatse: Ie. de stichting van
den Constructie-Winkel in 1808 door Daendels en 2e. de openlegging van het achterland. —
De Gouvernementeele en particuliere nijverheid. — De duitenmunt. — De „Kiai Lindoe". —
Een curiositeit. — Het Cultuurstelsel en de industrie. — Het triot Bayer, Remmert en W i l lems. — De oprichting van het Marinc-EtabUssement. — De belangrijkste Gouvernementeele
en particuliere machinefabrieken en werkplaatsen. — Het voor de industrie moeilijke jaar 1868.
— Het verslag over de locale nijverheid van Hageman (1859). — D e fabricatie van een
sloomploeg. — De industrie op de tentoonstelUng van het 3e. Landbouwcongres (1878). —
Ijsfabrieken. — De eerste stoomhoutzaagmolen van Zanthuis & Co. — De zeepfabriek van
Perret. — Likeurstokerijen. — De steenbakkerij van Levert. — De uitbreiding der industrie
en de verhooging der huishuren. Vestiging van nieuwe industrieën.

' •' E ontwikkeling van de industrie te Soerabaia heeft langs lijnen van geleidelijkheid plaats
gehad. Twee factoren uit de eerste helft der
vorige eeuw vormden den stimulans voor den bloei
dier industrie.
Toen Daendels besloot om Soerabaia een belangrijke plaats toe te kennen in zijn verdedigingsstelsel van Java, zag hij zeer goed in, hoe noodzakelijk het was om in onze veste een reparatieatelier te vestigen, waar het door de militairen
gebruikte oorlogsmateriaal hersteld en zoo noodig
opnieuw aangemaakt zou kunnen worden.
Zoo ontstond hier in 1808 de ,,ConstructieWinkel" door de Javanen, kortweg ,,Bèngkèl"
genoemd. Deze ,,Winkel", welke volgens oude
berichten aanvankelijk ook voor particulieren
werkzaam moet zijn geweest, is te beschouwen
als het begin van de vestiging der Gouvernementeele industrie hier ter stede, waaruit later de particuliere nijverheid geboren is. Hoe dit plaats
vond, zal ik hieronder uiteenzetten.
Eerst wil ik er nog even op wijzen, hoe
zich ter plaatse reeds aan het einde der 18e eeuw
een voor dien tijd betrekkelijk belangrijke metaalindustrie had ontwikkeld. Zoo werden hier bijvoorbeeld omstreeks 1800 koperen duiten ,,geknipt" en een jaar of vijftien later werd op last
van den Sultan van Bangkalan, ter eere van de
overgave van het Bestuur door de Engelschen
aan de Hollanders en in verband met de benoeming van dien Panembahan tot Ridder in de

Orde van den Nederlandschen Leeuw, hier een
reusachtige klok gegoten, welke den naam kreeg
van ,,Kiai Lindoe'. (,,Lindoe" beteekent ,,aardbeving.")
Deze klok, welke ongeveer 9 pikol weegt en
een plaats kreeg in het bekende Museum te Batavia, bezit een randschrift in Javaansch lettertype,
dat vrij vertaald luidt: ,,Beier, o klok! Laat Uw
geluid golven, gelijk dat van een aardbeving en
heinde en ver over dorp en veld kond doen van
deze heuglijke gebeurtenis!"
Van dien aan het Nederlandsche Gezag trouw
gebleven Sultan van Bangkalan wordt verteld,
dat, toen Raffles hem opdracht gaf om in zijn
kraton de Hollandsche driekleur te strijken, hi)
dit met beslistheid weigerde. „Neen, Kandjeng
Toean Goebernor — zoo moet hij gezegd hebben
— vraag alles van mij wat gij wenscht, maar niet,
dat ik de vlag laat neerhalen, waaronder ik geboren ben, de gelukkigste dagen van mijn leven
heb gesleten en waaronder ik ook begraven wil
worden!"
Raffles, die een taktvol man was, moet dit verzoek van den ouden Panembahan, die er later om
,,geridderd" werd, geëerbiedigd hebben. Zoo
was de kraton van het genoemde Madoereesche
plaatsje het eenige plekje grond in deze gewesten,
waarop ten tijde van het Engelsche Tusschenbestuur toch de Nederlandsche driekleur bleef
wapperen. Een curiositeit!
Waneer ik na deze kleine uitwijding, terugkeer
tot mijn eigenlijk onderwerp, dan wil ik thans

wijzen op de tweede factor, waardoor de industrie
hier een flinken stoot in de goede richting kreeg,
namelijk op de openlegging van het achterland
door de ontploonng der verschillende cultuurinstellingen.
Het Cultuurstelsel van Gouverneur-Generaal
Van den Bosch moge in ander opzicht een
funesten invloed hebben uitgeoefend, vooral op
de welvaart der Inlandsche bevolking, men kan
niet ontkennen, dat het stelsel voor de ontwikkeling der grootcultures van enorm belang is geweest, In het bijzonder de suikercultuur heeft
groot voordeel getrokken van de bepalingen van
meerbedoeld stelsel.
Toen het de cultures goed ging, leefden ook
handel en scheepvaart op en kregen de industrieele
inrichtingen, tot de oprichting waarvan particulieren het initiatief hadden genomen, reden van
bestaan.
De machinerieën der suikeretablissementen
moesten van tijd tot tijd hersteld of nagezien worden en gaven aan de honderden werklieden der
machinefabrieken handen vol arbeid, terwijl de
schepen op hun langdurige reizen over de groote,
onstuimige zeeën, welke het vaderland van de
overzeesche gewesten scheiden, dikwijls dusdanige schade hadden beloopen, dat reparaties op
welgeoutilleerde scheepswerven noodzakelijk waren, alvorens de retourvaart aangevangen kon
worden.
De ,,Constructie-Winkel" moest in de allereerste plaats arbeid verrichten voor den Lande
en al spoedig kwam er een tijd, dat deze inrichting géén particulier werk meer kon aannemen.
Toen begrepen de Europeesche ambachtslieden,
die bij den ,,Winkel" werkzaam waren, dat er iets
te verdienen viel.
De één voor, de ander na, nam zijn ontslag en
vestigde een eigen zaak. Zoo ontstonden o.m. de
ijzerwinkels en ketelmakerijen van Bayer, Remmert en Willems.
Ik wil bij de geschiedenis van een hunner
wat langer stilstaan omdat het hier een pionier
betreft op het gebied van de particuliere industrie,
een man die zich van gewoon werkman heeft
weten omhoog te werken tot den ,,ijzerkoning
van Soerabaia ' en tot bezitter van een bloeiende
industrieele inrichting; ik bedoel Frans Jacob
Hubert Bayer.
Bayer, wiens naam na zijn dood nog vele jaren
voortleefde, was smid van zijn vak. Hij trad hier

F. J. H. Bayer, de stichter van de machinefabrieken ,,De
Phoenix" en ,,De Volharding". B. was ridder in de Orde van
den Ned. Leeuw.

aanvankelijk m Gouvernementsdienst en werd
bij 's Lands Constructie-Winkel werkzaam gesteld.
Toen hij in September 1841 op verzoek eervol
ontslag ontving uit dien tak van dienst, bekleedde
hij de functie van werktuigkundige. In het zelfde
jaar richtte hij de ,,Stoomfabriek van F. J. H.
Bayer" op tot het vervaardigen en herstellen van
werktuigen.
Deze fabriek die later den naam van ,,De
Phoenix" ontving, werd wegens de tijdelijke
moeilijkheden, waarin haar oprichter verkeerde,
ingevolge besluit van 4 April 1844, door het
Gouvernement aangekocht voor een som van
ƒ 100.000 zilver. Bayer bleef echter aan het
hoofd staan.
Deze aankoop geschiedde onder voorwaarden,
,,om voor de bestede koopsom en de onkosten
zich te verbinden en te stellen als 's Gouvernements
solidaire schuldenaar en het geheele etablissement zonder eenige reserve aan het Gouvernement te verhypothekeeren, om de koopsom en
kosten hoogstens in 15 jaren af te lossen, en gedeeltelijk met werk te verrekenen, zoowel, om
zich ten aanzien van het beheer der fabriek aan
alle die controle van en rekenplichtigheid aan het

om aan zijn nieuwe werkplaatsen een aanmerkelijke uitbreiding te geven.
Weldra verrees in 1856 op het terrein dat hem
voor dit doel van Gouvernementswege op Oendaan aan de Pegirian-rivier was afgestaan, een
geheel van steen opgetrokken etablissement, dat
een oppervlakte bezat van 16.000 Nederlandsche
ellen en in grootte niet voor de Gouvernementsfabriek voor de Marine en het Stoomwezen behoefde onder te doen.

Het woonhuis van F. J. H. Bayer op Oendaan, waar de
„ijzerkoning" op 24 Maart 1861 door 18 van de voornaamste
vertegenwoordigers van den Soerabaiaschen handelsstand
met zijn benoeming tot ridder in de Orde van den Ned.Leeuw werd gelukgewenscht.

Gouvernement te onderwerpen, als door hetzelve
In billijke prijzen te verrichten, moetende deze
fabriek van groot nut worden beschouwd voor
de in deze residentie en in den Oosthoek gelegen
suiker-etablissementen", zoo heette het in een jaarverslag van den toenmaligen Resident van Soerabaia.
Het Gouvernement heeft nog bij besluit van 26
Juli 1845 No. 27 voor deze onderneming een nader voorschot van ƒ 42.940 verleend.
,,De Phoenix" werd in 1849 door het Gouvernement definitief aangekocht en onder de benaming van ,,Artillerie Constructie-Winkel" aan
het militair departement afgestaan, terwijl 's Lands
Constructie-Winkel" in de Werfstraat onder
het beheer kwam van het 'departement der Marine en voortaan zou heeten ,,Fabriek voor de
Marine, het Stoomwezen en de Nijverheid".
Bayer, die na den verkoop van ,,De Phoenix",
weer een nieuwe fabriek oprichtte en wel onder
den karakteristieken naam van ,,De Volharding",
is de man geweest, die er veel toe heeft bijgedragen om in Soerabaia het fabriekswezen tot een
hoog peil op te voeren, waardoor onze stad een
gunstige uitzondering maakte op alle andere steden in Nederlandsch-Indië, waarin de nijverheid
en het fabriekswezen toentertijd zeker nog niet
op zulk een hoog peil stonden als hier.
De omstandigheid, dat de genoemde ,,Fabriek
voor de Marine en het Stoomwezen ' de capaciteit miste om met den gewenschten spoed aan de
aanvragen te voldoen, zoowel van het Gouvernement als van particulieren, bracht Bayer er toe.

ü e eigenaar had kosten nóch moeite gespaard
om het etablissement aan zijn bestemming te doen
beantwoorden. Door de oprichting hiervan werd
in een dringende behoefte voorzien van de suikerindustrie, die toen niet meer afhankelijk was
van het Europeesche fabrikaat, daar de capaciteit
van het etablissement in voldoende verhouding
stond tot de behoefte.
In 1858, hetzelfde jaar, waarin bij Kon. Besluit
werd toegestaan om aan den ingang der fabriek
het koninklijk wapen te voeren met het opschrift:
,,Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere
Werktuigen" had men met eenigen tegenslag te
kampen; een hevige windvlaag deed een pas voltooid kantoorgebouw instorten, bij welk ongeluk
drie werklieden gedood en eenige min of meer
ernstig gewond werden.
In de volgende jaren werd de fabriek gestadig
uitgebreid. In 1860 werd dagelijks reeds met ongeveer 750 man Inlandsch personeel gewerkt,
terwijl in datzelfde jaar het etablissement weer
met verschillende nieuwe toestellen werd verrijkt,
o.a. met een stoomhamer.
In 1861 wachtte den heer Bayer een buitengewone onderscheiding; hij werd namelijk wegens zijn verdiensten op industrieel gebied ten
opzichte van den Lande, benoemd tot Ridder in
de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Zijn stadgenooten grepen deze gelegenheid
aan om hem te huldigen. Op 24 Maart van genoemd jaar begaven zich 18 van de voornaamste
vertegenwoordigers van den Soerabaiaschen handelsstand naar het huis van den heer Bayer. Bij
monde van den heer R. van Noord Borski, agent
van de Javasche Bank, werd de nieuwbenoemde
Ridder in hartelijke bewoordingen gelukgewenscht. Hij stond — zoo verklaarde genoemde
heer — bij zijn stadgenooten in het algemieen en
bij den handel in het bijzonder hoog aangeschreven ,,door zijn door de Oost geadelde burgerdeugd".

In 1862 werd zijn fabriek bezocht door Gouverneur-Generaal Mr. L. A. J, W . Baron Sloet
van de Beele. Al deze eerbewijzen verhinderden
echter niet, dat Bayer soms met groote moeilijkheden had te kampen.
ü e winst welke zijn zaak maakte, werd gedrukt door de hooge inkomende rechten, die op
onbewerkt ijzer bij invoer werden geheven. Deze
omstandigheid verhinderde Bayer dikwijls om
met de fabrikanten, die in Europa waren gevestigd, te concurreeren en de eigenaren van
suikerfabrieken werden door de hooge prijzen
afgeschrikt om hun machinerieën bij ,,De Volharding" te bestellen.
In 1863 ondernam Bayer in het belang van zijn
onderneming en ook om zijn geboorteland nog
eens te zien een reis naar Europa. Hij bezoch'
er niet alleen de groote nijverheidsinrichtingen in
Nederland,
Engeland, Schotland,
Frankrijk,
Duitschland en Belgiè, om zich op de hoogte te
stellen van de vorderingen op industrieel gebied,
doch hij kocht ook vele kostbare werktuigen aan,
ten einde, zoowel in kwaliteit als in prijs, de mededinging te kunnen volhouden met de Nederlandsche en vreemde importeurs op Java.
In hetzelfde jaar werd vrijdom van rechten verleend op grondstoffen voor de nijverheid (Staatsblad 1863 No. 105), waardoor „De Volharding"
in de gelegenheid werd gesteld om met de fabrieken in Europa te wedijveren.
Zóó zeer stelde men het werk van ,,De Volharding" op prijs, dat het Gouvernement, na de
terugkomst van Bayer uit Europa, in 1864 bij genoemde inrichting o.a. een stoom-dregmachine
bestelde voor de uitbaggering van de monding
van het havenkanaal (Kali M a s ) , welk stoomvaartuig met dregtoestel in het daarop volgende jaar
werd afgeleverd.

ken vlot Maleisch en stelden vele vragen over de
dingen die hun aandacht trokken.
Op 1 Augustus 1868 werd ,,De Volharding"
door Gouverneur-Generaal Mr, P. Mijer bezocht.
Ik zal niet alle wijzigingen en verbeteringen, die in de fabriek werden aangebracht, memoreeren, doch slechts volstaan met de mededeelmg, dat zij hoe langer hoe meer werd uitgebreid. In de volgende 15 jaar lag het bloeitijdperk der instelling, waaraan de eigenaar zijn
fortuin had te danken.
In de laatste tien jaren van zijn leven trok
Bayer zich hoe langer hoe meer uit de zaken terug
en droeg de leiding van ,,De Volharding" aan
zijn zoons op.
Op 12 Januari 1879 overleed hij na een smartvolle ziekte, in den ouderdom van 72 jaar. Zijn
stoffelijk overschot werd op het kerkhof Peneleh
begraven.
In April 1880 werd tusschen de erven Bayer
en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders
van een opgerichte naamlooze vennootschap een
contract gesloten waarbij bepaald werd, dat de
fabriek overgenomen en onder den naam van
Fabriek ,,De Volharding" voortgezet zou worden.
Bedoelde naamlooze vennootschap zou haar
werkzaamheden aanvangen met ingang van 1
Juli d.a.v. en als directeur ervan zou optreden de
Engelsche ingenieur John Groom Cook, die reeds
ettelijke jaren bij de fabriek werkzaam was geweest. De commissarissen van de vennootschap

In 1865 werd in het ,.atelier" van Bayer o.m.
een stoomploeg vervaardigd, volgens het systeem
van John Fowler, terwijl het Gouvernement er
voor een bedrag van ƒ 700 twee karren met
ijzeren bak en dito wielen liet aanmaken voor het
besproeien van de wegen langs de Gouvernementsgebouwen en pleinen.
De fabriek had zich zelfs in het. buitenland een
goeden naam weten te veroveren, hetgeen o.m.
kan blijken uit het feit, dat in 1866 eenige Japanners, die een reis over Java maakten, Soerabaia
bezochten, speciaal om deze industriecle inrichting te kunnen bezichtigen. Zij waren — zoo
vond ik vermeld •— Europeesch gekleed, spra-

De monumentale poort van de machinefabriek „De Volharding". Boven deze poort prijkt een frontispice met het
koninklijk wapen, den naam van den stichter en het jaartal
van de oprichting er op. De poort verleende toegang tot een
groot binnenplein, dat aan weerszijden door verschillende
werkplaatsen was geflankeerd. O p den voorgrond: de Kali
Pegirian.

De zaken werden zoo goed en zoo kwaad als
dat ging door een kundig employé die 25 jaren
bij Bayer werkzaam was geweest, gaande gehouden. Twee dagen na de ontvangst van het telegram, had de officieele overdracht der fabriek
plaats, die nog tientallen jaren daarna heeft
bestaan.
Na J. G. Cook hebben nog aan het hoofd van
de fabriek gestaan de heeren F. A. G. Douwes
Dekker, een neef van ,,Multatuli", W . Engelenburg en L. Coster van Voorhout.
Tenslotte kon de naamlooze vennootschap aan
den feilen concurrentiestrijd der machinefabrieken onderling niet meer het hoofd bieden. In
1919 nam de N . V . Du Croo en Brauns de aandeelen van ,,De Volharding" over en in Januari
1923 werd het terrein op Oendaan, dat thans aan
de Ned. Indische Handelsbank toebehoort, verlaten. Een deel van de gebouwen werd gesloopt.
Een ander deel, dat eenigen tijd voor filmopslagplaats diende, brandde af.
Op het oogenblik kan men nog wel de plaats
aanwijzen, waar eens het grootsche levenswerk
van Bayer op Oendaan heeft gestaan. Van he!
werk zelf, op hoe solide basis ook opgetrokken,
is echter niets meer over.

J. G. Cook, de tweede directeur van de machinefabriek
„De Volharding (1872-'99).

werden gemachtigd de gebouwen en machinerieën
te koopen voor de som van 3 ton gouds.
Cook vertoefde tijdens het sluiten van het contract in Engeland doch beloofde op 1 Juli hier
terug te zullen zijn. Hij stelde echter later zijn
terugkomst tot 1 Augustus d.a.v. uit en
kwam
nóg niet.
Dit begon de adspirant-aandeelhouders (de
vennootschap beschikte over een kapitaal van
vier ton gouds, dat in aandeelen van ƒ 500
was uitgegeven), die alleen met Cook, in wiens
capaciteiten zij veel vertrouwen stelden, of in
het geheel niet, in zee wilden steken, te vervelen.
Bijna was de koop afgesprongen, toen op het
laatste nippertje — het was onderwijl 13 Augustus geworden — een telegram van Cook werd
ontvangen, waarin hij mededeelde door omstandigheden pas met ingang van 1 October als directeur van de naamlooze vennootschap te kunnen optreden.

Keer ik echter terug tot het midden der 19e
eeuw. Van de geleidelijke opkomst der scheepswerven maakte ik reeds in het vijfde hoofdstuk
gewag.
Het zou mij te ver voeren om de geschiedenis
van alle scheepstimmerwerven, die hier in den
loop der jaren bestaan hebben, in finesses na te
gaan. Wèl wil ik nog de namen releveeren
van de scheepsbouwmeesters Curtis, Dormaar,
Kramer, Essink, De Hoog en Zanthuys, die hier
in de tweede helft van de vorige eeuw het
scheepstimmerbedrijf uitoefenden in werkplaatsen,
die geleidelijk meer overeenkomstig de steeds
hooger gestelde eischen van de bezitters van
stoombooten, welke de zeilvaartuigen successievelijk verdrongen, werden ingericht; ook nieuwbouw van kleine vaartuigen werd door die gepertectionneerde outillage mogelijk. Intusschen
nam ook het aantal Gouvernements industrieele
instellingen gestadig toe.
Omstreeks 1860 bevonden zich hier de volgende Gouvernements industrieën en werkplaatsen:
Ie. De Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen, voortgesproten uit den ouden ConstructieWinkel, welke fabriek sedert I Januari I85I als
een afzonderlijke instelling onder het beheer stond

dagelijks in de weer waren en waardoor Soerabaia
een algeheele metamorfose onderging.
A. W . Remmert, die eveneens als ,,baas" bij
den ouden Constructie-Winkel werkzaam was
geweest en voor eigen rekening een ,,atelier"
was begonnen, breidde dit in Mei 1861 na de
verplaatsing naar Kali Sosok III, uit met een
nieuwe ijzer- en kopergieterij.
Hij associeerde zich met Gill, waarna de firma
Gill en Remmert in October van genoemd jaar
kon berichten, dat het atelier die uitbreiding had
ondergaan, waardoor het in de gelegenheid was,
om de grootste werken uit te voeren. Gill associeerde zich later weer op zijn beurt met Younge,
uit welke associatie de heden nog bestaande firma
Younge en Gill ontstond.
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L. H. Olie, die hier in 1867 een ijsfabriek oprichtte. De
heer O. woont thans te Lawang.

van het Marine-departement en in het bijzonder
bestemd was om te voorzien in de behoeften van
's Rijks Zee- en Stoomwezen, doch tevens dienstbaar kon worden gemaakt voor de openbare
werken en de overige departementen van algemeen bestuur.
2e. De Artillerie Constructie-Winkel, welke
inrichting zoo genoemd werd, nadat de bovengenoemde fabriek „Phoenix" door het Gouvernement was overgenomen van Bayer; de A. C. W .
werd uitsluitend bestemd voor de vervaardiging
van oorlogsmaterieel ten behoeve van het Leger.
3e. Het Marine-Etablissement met 's Lands
timmerwerf en drijvend droogdok, dat hoofdzakelijk diende voor den bouw en reparatie van oorlogsvaartuigen.
4e. De werkplaatsen van den Waterstaat,
waarin aanvankelijk bijna uitsluitend arbeid werd
verricht voor de voltooiing van den bouw van
het Marine-Etablissement en voor den aanleg van
kaaimuren langs de boorden der Kali Mas en:
5e. De werkplaatsen van de Genie voor den
aanleg der vestingwerken, waarvoor gedurende
tientallen jaren ongeveer duizend paar handen

De derde baas-smid bij den ouden ConstructieWinkel (welke toen reeds den naam droeg van de
Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen), die
eigen zaken begon, was F. Willems. Hij kreeg in
October 1854 vergunning om een door hem gekocht huis en erf op den Griseeschen weg, naast
de stapelplaats, met een steenen muur te omgeven en tot een smederij in te richten. Deze smederij werd in 1855 reeds overgenomen door A.
Groese en heeft sindsdien nog langen tijd bestaan.
Van de vele overige machinefabrieken, welke
hier in den loop der jaren werden gevestigd en
met bestellingen waren overladen, noemen wij
slechts die van L. G. van Lakerveld en Co., C. F.
Huijsdens (Kali Solok II), Ameijden van Duijn
(eveneens Kali Sosok II), J. Barfeld (Dapoean)
en A .Wijkman (Kali Mas).
Deze fabrieken hadden in den regel veel te
doen, schonken aan haar bezitters groote voordeden en verwisselden vaak van eigenaar, daar
deze zich zoo spoedig mogelijk naar ,,het oude
land " begaf, wanneer hij zijn schaapjes op het
droge had.
Toch hebben deze smederijen en gieterijen ook
moeilijke tijden gekend, bijvoorbeeld tusschen
1865 en 1870. Zoo werkten in 1867 de gedrukte toestand van den handel, de weinige opgewektheid bij de suikerindustrie, het gebrek aan
vertrouwen bij geldelijke transacties en vele andere oorzaken, welke alle terug waren te voeren
op de bestaande vrees voor het uitbreken van een
oorlog in Europa, nadeelig op de nijverheid
in het algemeen en meer in het bijzonder op de
groote etablissementen.
Geen andere dan de hoognoodige bestellingen
werden gedaan en daar de machinefabrieken met

briek verbonden ten tijde, dat Daendels de stad
bezocht en in genoemd jaar waren aan dezelfde inrichting nog twee andere mandoers werkzaam, die
onder het Engelsche Tusschenbestuur in dienst
waren gekomen en steeds ijverig hun arbeid verrichtten.
Onder de Inlandsche werklieden, die bij de
groote industrieele instellingen onder Europeesch
toezicht werkten, bevonden zich skilied labourers,
die tot goede arbeidsprestaties in staat waren.

De ijsfabriek van Olie & Co. op Gerablongan.

groote kapitalen werkten en verplicht waren
steeds een niet gering aantal vaste werklieden
aan te houden, was het te begrijpen, hoe zij verliezen moesten lijden. Men zag ze dan o.a. in
den loop van 1868 zelfs mededingen naar de
levering van metalen klokken, met welk kleiner
werk zij zich onder gunstiger omstandigheden
zeker niet zouden hebben opgehouden.
De scheepsbouw echter leverde, niettegenstaande de slechte tijden nog steeds voldoende
winst op, vooral omdat de haven van Soerabaia boven andere havens in het Verre Oosten
werd verkozen door schepen, die eenige reparatie moesten ondergaan.
Al de genoemde industrieele inrichtingen en
tevens de suikerfabrieken en molens op Ketabang,
Goebeng, Bagong, Djagir, Kara, Dadongan, Darmo en Patemon in de voorsteden en ommelanden
der stad, zoomede de particuliere dokmaatschappijen, die veel Inlandsch werkvolk noodig hadden,
schiepen een groote werkmogelijkheid.
Meer dan 2.000 Javanen en Madoereezen en
een honderdtal Europeanen en ,,afstammelingen '
daarvan, waren in 1859, volgens het verslag van
J. Hageman over den toestand der nijverheid ter
plaatse, bij die instellingen dagelijks werkzaam;
bij de aannemers van arbeid ten behoeve van
Gouvernements-werken waren bovendien nog
eenige honderden handen bezig.
Zoo ontstond hier langzamerhand een gezeten
Inlandsche ambachtsstand, waarvan sommige
leden tientallen jaren achtereen bij één zelfde
fabriek werkzaam bleven. Een plaatselijk dagblad
vertelde in 1864 als een bijzonderheid, hoe aan
de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen een
Javaansche mandoer was ontslagen wegens
hoogen leeftijd. Deze man was reeds aan de fa-

Dit kan o.a. blijken uit het feit, dat Bayer het
aandurfde om met steun van het Gouvernement,
de Handel Mij, Cores de Vries en O. C. Matzen,
in zijn werkplaatsen een stoomploeg te doen aanbouwen, volgens het door hem verbeterde systeem
van John Fowler.
Deze machine, die 14 P. K. kon ontwikkelen en
waarvan alleen de locomobiel reeds 8500 Amsterdamsche ponden woog, zou nuttige diensten
moeten bewijzen bij de invoering van de stoomcultuur op Java, welke cultuur zoowel in Engeland en Egypte als in den Haarlemmermeerpolder
zulke uitstekende resultaten had opgeleverd en
waarvan het bezit als een onschatbare weldaad
zou worden beschouwd, wanneer een veepest op
Java zou uitbreken, gelijk in Egypte het geval
was geweest.
Bij G. B. van 15 Augustus 1866 No. 24 werd
het houden van een geldloterij, groot ƒ 100.000
toegestaan ten behoeve van de reeds genomen en
nog te nemen proeven met dien stoomploeg. Een
commissie werd in het leven geroepen, bestaande
uit F. K, Schmidt, Thomas en Co,, G. H. Kuneman, H. Calicher en J. G. Heuveldop, een oppervlakte van ongeveer 500 bouws op het land
Karah werd bij wijze van proef ten behoeve der
koffiecultuur ontgonnen, maar de proefneming
mislukte. Pas veel later zouden de moderne landbouwmachines uitgevonden worden.
Een ander grootsch werk, dat door een Europeesche firma ter stede geheel met Inlandsche
werklieden werd uitgevoerd, was het graven van
het Kabohkanaal met de daarbij behoorende
kunstwerken, welke arbeid op 1 November 1873
werd aanbesteed en volgens G. B. van 1 December 1873 No. 6 gegund aan de firma Van Lakerveld en Co. voor de som van ƒ 1.798.990.
Het is zeker niet te verwonderen, dat met de
vaak voortreffelijke prestaties van de Inlandsche
vaklieden de Soerabaiasche industrie op de tentoonstelling, welke tijdens het derde Indische
Landbouwcongres hier in Mei 1878 werd gehouden, op waardige wijze vertegenwoordigd was.

Naarmate de stad zich uitbreidde en het aantal
inwoners toenam, ontstonden verschillende behoeften, waaraan slechts voldaan kon worden
door de oprichting van diverse nieuwe industrieën.
Zoo zag men hier tusschen 1860 en 1880 ijsfabrieken ontstaan. De eerste was die van G. H.
Kuneman (1866), die echter spoedig concurrentie
kreeg van J. Spiekerman van Weezelenburg, een
gewezen betaalmeester der militaire administratie, die zich, na zijn pensionneering aan het ijsfabriceeren zette, waartoe hem op 2 October 1867
vergunning werd verleend. Beide ijsfabrieken
moesten dag en nacht doorwerken om in de steeds
toenemende behoefte aan ijs te kunnen voorzien.
Toen men zag, dat die ijsfabricatie een goudmijntje werd, richtten anderen, w.o. Olie (1877)
en later ook Bringolle, nieuwe fabrieken op.
In 1862 werd door de firma Zanthuis en Co.
op Groedo de eerste groote stoomhoutzaagmolen
begonnen, welk etablissement in 1862 door den
Gouverneur-Generaal en in 1864 door den luitenant-generaal, commandant van het Leger, werd
bezocht. Het was te betreuren dat deze bloeiende inrichting, die nog in laatstgenoemd jaar een
groote uitbreiding had ondergaan, reeds in 1868
in een faillissement van een andere zaak werd
meegesleept.
In dat zelfde ,.ongeluksjaar" voor den handel
en de industrie ter plaatse werden door een zekeren Perret in het klein proeven genomen om
een kokoszeepfabriek op te richten, welke in 1869
aanmerkelijk werd verbeterd, zoodat de Resident
van Soerabaia in zijn jaarverslag kon melden, hoe
,,de door hem geleverde kwaliteit zeep niet voor
de fijnere zeepsoorten uit Europa" behoefde onder
te doen.
Rum-, arak- en likeurstokcrijen ontstonden hier
in de tweede helft der vorige eeuw bij de vleet,
want er was in oud-Indië veel vraag naar geestrijk
vocht, waarvan men vaak meer tot zich nam dan
goed was.
Een van de oudste en meest bekende stokerijen was die van J. H. Levert, welke hier reeds

in 1855 moet zijn opgericht en die evenals de
suikerraffinaderij van Mac Gillavry en de rijstpelmolen van Van Hogendorp buiten de stad was
gelegen.
Bij G. B. van 12 October 1857 werden aan
dienzelfden heer Levert eenige buitendijksche
gronden op Dinojo in erfpacht afgestaan ten
einde daarop uitgravingen te doen ter verkrijging
van metselspecie, terwijl hij zich bij onderhandsche acte moest verbinden tot de levering aan de
Genie van het voor dit departement benoodigde
metselmateriaal; deze gronden waren in Mei 1856
— dus een goed jaar tevoren — aan J. van de
Wiel afgestaan, die ze onbenut had gelaten, terwijl hij eenige maanden later Java heimelijk verliet.
Hoe de opening van het Suez-kanaal voor de
hier te lande gevestigde industrieën en met name
voor de technische bedrijven een ware slag was
hebben wij reeds in het vijfde hoofdstuk gezien.
Met des te meer eerbied past het ons hen te
gedenken, die ondanks de moeilijke tijden het
hoofd boven water wisten te houden en ondanks de
zware concurrentie met Europa hun bedrijven
gaande hielden.
Bij de voortschrijdende ontwikkeling der stad
breidde ook de industrie zich geleidelijk uit, waardoor schaarschte aan lokaliteit ontstond, welke
zich vooral openbaarde in het stijgen der toch
al hooge huishuren, die in het tijdvak van 1860-'80
ongeveer verdubbelden.
De huis- en straatverlichting werd gemoderniseerd toen hier omstreeks 1870 een gasfabriek werd opgericht. Mineraalwaterfabrieken,
meubelfabrieken (o.a. van De Zoete en van
Andriesse), zuurstof-, potasch-, jodium-, spiritusen nieuwe ijzerfabrieken (o.a. van de gebroeders
Braat, Carl Schlieper, Becker, enz.) kwamen tot
stand en maakten naast kommervolle tijden ook
glansrijke jaren mee, waarin dikwijls geld als
water werd verdiend: aldus een verruiming der
werkmogelijkheden scheppende, die het belang
der bevolking ten goede kwam.
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DE SUIKERINDUSTRIE.
De invoering v a n het Cultuurstelsel (1830). — Oprichting van suikerfabrieken in de
„ommelanden". — Bekende suikerfabrikantcn. — Openlegging van het binnenland. — Nieuwe
werkmogelijkheden. — Stijgende productie. — D e raffinaderij van Mac Gillavry. — De Lengkong-sluizen. — De suikerbereidingsmethode v a n Montclair. — Een poging tot oplossing v a n
het transportvraagstuk. — De geleidelijke opheffing van de gedwongen suikercultuur (1870''90).
De suikercrisis (1884). — Bestrijding der serehziekte. — Oprichting van proefstations. — Het
„Archief". — Het Suikersyndicaat.

1 ^ 1 E N kan gerust zeggen, dat Soerabaia
zijn opkomst in de vorige eeuw voor een groot
deel heeft te danken aan de suikercultuur, die in
de ,.ommelanden" werd gedreven en waardoor
handel, scheepvaart en industrie gestimuleerd werden tot het nemen van een groote vlucht.
De suikercultuur is in den Oosthoek pas tot
ontwikkeling gekomen, na de invoering in 1830
van het z.g. ,,Cultuurstelsel" van GouverneurGeneraal V a n den Bosch, welk stelsel diende
om den toestand, waarin de Landbouw op Java
verkeerde te verbeteren en de welvaart der Inlandsche bevolking te verhoogen, waardoor haar
koopkracht zou stijgen, hetgeen aan den Nederlandschen handel en nijverheid ten goede zou
komen en ook
aan de berooide moederlandsche schatkist!
Tengevolge van de bepalingen van dit stelsel
kon het Gouvernement, zoowel met Nederlanders
als met vreemdelingen die suikerfabrikant wilden
worden een contract sluiten, dat in den regel voor
beide partijen zeer voordeelig was.
De adspirant-suikerfabrikant kon voorschot
krijgen, om zijn ,,molen" in te richten en andere
gebouwen op te trekken. Het Gouvernement
stond hem daartoe een stuk grond af en zorgde
er voor, dat de omliggende velden door Inlanders
met suikerriet werden beplant, echter onder voorwaarde, dat al de gefabriceerde suiker tegen vastgestelden prijs aan het Gouvernement zou worden
geleverd. Het voorgeschoten geld moest in termijnen worden terugbetaald, terwijl na afloop van
het contract de gebouwen door het Gouvernement werden overgenomen.

De ondernemer behoefde dus zelf weinig of
geen kapitaal te bezitten, echter wel eenige vakkennis. Het Gouvernement verbond zich het riet
te laten planten, den aanplant te bewaken, koelies en werkvolk te leveren, terwijl de contractant
slechts een som van 3]/2 roepie voor elk geproduceerd pikol suiker had te betalen, om het
Gouvernement voor deszelfs tusschenkomst schadeloos te stellen.
Een dergelijke overeenkomst werd meestal voor
een tijdsduur van 20 jaar gesloten. In de eerste
contracten waren de prijzen, die door het Gouvernement voor de geleverde suiker werden
betaald zóó buitensporig hoog, dat iedere ondernemer groote winsten behaalde.
Het werd een rage om suikerfabrikant te worden, daar men er dan verzekerd van was in korten tijd schatrijk te zijn.
Oorspronkelijk waren het slechts weinig N e derlanders, die zich aan de exploitatie van suikerondernemingen waagden, maar voornamelijk
Engelschen (kapiteins van kustvaarders en kooplieden) en Chineezen.
Zoo werden in de omgeving van Soerabaia
respectievelijk opgericht de suikerfabrieken Boedoeran, Waroe, Karang Bong, Tangoelangin, Ketègan en Ketabang in 1835; Tjandie in 1837;
Watoetoelis, Balong Bendo, Gedek en Seraten in
1838; Sinkallang, Krian, Boelang, Kenongo en
Keboan in 1839 en Sroenie in 1840.
Vele van de genoemde suikerfabrieken bestaan
nog, hoewel zij herhaaldelijk van eigenaar verwisselden, terwijl andere — ik denk bijvoor-

beeld aan de in de stad gelegen suikerfabriek Ketabang — werden opgeheven.
Namen van bekende suikerfabrikanten, van
wie sommigen te Soerabaia woonden en een administrateur op hun onderneming aanstelden,
waren o.m. die van: J. E. Banck (Tjandie en
Boedoeran), The Goan Tzing (mede-eigenaar
van Tjandie), J. D. Kruseman ( W a r o e ) , Han
Tiau Kie (Ketabang), J. D. A. Loth (Watoetoelis), F. C. van Teijlingen (Balong Bendo), G. J.
Eschauzier (Brangkal), H. W . von Oven (Tangoelangin) en M. von Franquemont (Ketègan).
De zich ontwikkelende suikercultuur droeg er
het hare toe bij, om het binnenland meer open te
leggen dan tot op dat tijdstip het geval was geweest, zoodat de Resident van Soerabaia reeds
in 1836 — dus slechts 4 jaar na de invoering van
het Cultuurstelsel — in zijn jaarverslag kon melden: ,.Sedert de oprichting van belangrijke suikerfabrieken in het binnenland, wordt het inwendige gedeelte meer door Europeanen bereisd".
Tevens werden nieuwe werkmogelijkheden
geschapen, want alleen de suikeretablissementen in
de naaste omgeving van Soerabaia vorderden
reeds, volgens het verslag, door J. Hageman in
1859 uitgebracht over den stand der nijverheid
te Soerabaia, ongeveer duizend arbeiders daags.
De suikerproductie steeg volgens genoemden
verslaggever tot 17.390 pikols in 1856. 18.000
pikols in 1857 en zelfs tot 23.000 pikols in 1858.
Betreffende de uitgestrektheid van den aanplant
kon bedoelde Hageman géén juiste gegevens krijgen, doch wèl •weten wij van hem, dat de fabrieken Goebeng, Bagong (later het eigendom van
den bekenden Von Bultzingslöwen) en Dadongan
met trekmolens werkten, terwijl de overige ,,etablissementen" zich sedert korten tijd de noodige
machinerieën hadden aangeschaft voor de machinale verwerking van het riet door middel van
stoomkracht.
De suikerfabrieken Ketabang, Djagir, Kara en
Darmo waren in 1859 het eigendom van Chineezen, terwijl de molens op Goebeng, Bagong, Dadongan en Patemon zich in handen bevonden van
Javanen. Alle genoemde suikeretablissementen
stonden op particuliere gronden.
Het zou ver buiten het bestek van dit boek
vallen, wanneer ik een beschrijving zou willen geven van de ontplooiing van de suikerindustrie in al haar geledingen, hoe beknopt die
beschrijving ook zou worden gehouden.

G. J. E.schauzier, de oprichter van het nog bestaande suikerconcern. E. werd op 14 Dec. 1820 op Terschelhng geboren, trad na zijn opleiding voor militair, als officier der
infanterie bij het Ned.-Indisch Leger in dienst en werd —•
op verzoek — in 1861 alS kapitein gepensionneerd. Toen
ving hij zijn carrière in de suiker aan en werd, aanvankelijk
mede-eigenaar, later eigenaar van eenige suikerfabrieken.
In 1887 werden de fabrieken „Sentanen-!or", „Brangkal" en
,,Dinoyo" in een naamlooze vennootschap ingebracht. Twee
jaar later werd de zetel der maatschappij naar Den Haag
overgebracht, terwijl de heer E. zich uit de zaken terugtrok.
Hij is op 18 Maart 1907 te Nice overleden.

Daarom volsta ik met enkele korte notities
betreffende sommige voor de stad Soerabaia belangrijke gebeurtenissen uit de ontwikkelingsperiode van de suikerindustrie in het gev/est Soerabaia in de tweede helft der vorige eeuw. Deze
notities houden weinig of geen verband met elkaar en volgen hier in chronologische volgorde.
1853: Aan den heer H. Mac Gillavry werd
in Augustus van dit jaar vergunning verleend tot
het oprichten van een suikerraffinaderij in een
der toenmalige voorsteden van Soerabaia: Kepoetran. De te raffineeren suiker was gedeeltelijk bestemd voor de consumptie in Nederl.-Indië
en gedeeltelijk voor den uitvoer naar Australië.

Montclair beweerde wel dat de suikerindustrie
zou staan of vallen met de aanneming of verwerping
van zijn werkwijze, doch de praktijk heeft anders
geleerd.

De vroegere woning van den heer G. J. Eschauzier op
Oendaan, waarin thans het R. K. Ziekenhuis St. Vincentius a Paulo is gevestigd. E. Het zich de bovenafgebeelde
woning omstreeks 1878 bouwen naar een ontwerp van
professor E. Gugel uit Delft. Een oud-Soerabaiaan wist mij
te vertellen, dat het huis zijn ontstaan te danken heeft aan
een weddenschap tusschen den „suikerlord" E. en den
„ijzerkoning" Bayer. Beiden zouden namelijk naast elkaar op
Oendaan een woning laten bouwen. Hij, wiens huis door
het publiek het mooist werd gevonden, zou de weddenschap
winnen.

1858: De groote waterwerken te Lengkong
(Melirip) worden voor het eerst in hun geheel
in gebruik genomen en voldoen uitmuntend.
Hierdoor mocht Soerabaia zich in een irrigatiestelsel verheugen dat, zooals de Resident van
Soerabaia het in zijn Jaarverslag uitdrukte: ,,een
niet genoeg te •waardeeren weldaad voor de bevolking, de suikerfabrieken en den landbouw in
de delta van Soerabaia en voor de stad" was.
De verdienstelijke hoofdingenieur De Bruijn
onder wiens toezicht het werk werd voltooid, ontving van de Regeering een decoratie, terwijl de suikerfabrikanten van hun erkentelijkheid deden blijken door een smaakvol geschenk in zilver.
1862: Op 25 Augustus werden de voornaamste leden van den Soerabaiaschen handelsstand in
de gelegenheid gesteld om in de suikerfabriek Ketabang de eerste openbare proeve van suikerbereiding te zien volgens het toentertijd zoo veel besproken systeem van den heer Montclair.
A. Montclair was een Fransch ingenieur, die
vele suikerproduceerende koloniën had bezocht
en naar Java was gekomen met het doel hier zijn
bereidingswijze ingang te doen vinden.
Hij had namelijk een rotateur uitgevonden,
waarmede met een tiende gedeelte der onkosten
nog betere resultaten bij de suikerbereiding waren
te krijgen dan vroeger.
Die nieuwe bereidingswijze werd tenslotte het
eerst toegepast op de fabriek Wonopringo in de
residentie Pekalongan van de Nederl. HandelMaatschappij en later op de onderneming Poerwodadie in de residentie Madioen van A. Baron
Sloet van Oedruitenborgh.

1868: Zestig jaar geleden, toen er nog geen
spoor, tram of vrachtauto bestond, was het transportvraagstuk voor de suiker van de fabriek naar
de meest nabijgelegen groote uitvoerhaven nog
onopgelost. Het vervoer geschiedde op zeer primitieve wijze met tjikars. Het is dan ook best te
begrijpen, dat men alle pogingen in het werk
stelde om dit transport betrouwbaarder, maar
vóór alles sneller te doen plaats vinden.
Daartoe bracht in 1868 de firma Besier en
Jonkheim (thans de ,,Ned. Ind. Industrie") een
locomobiel in den handel, waarmee eenige transporten suiker van enkele fabrieken uit den omtrek
werden uitgevoerd, doch over het geheel genomen
beantwoordde deze machine niet aan de gestelde
verwachting.
Ik ben nu langzamerhand gekomen aan het
voor de suikerindustrie zoo belangrijke jaar 1870,
waarin het Gouvernement besloot om zich geleidelijk van zijn directe medewerking aan de productie los te maken, waardoor de suikerindustrie
in de toekomst op eigen wieken zou dienen te
drijven.
Het Cultuurstelsel bezat in de praktijk, naast
het enkele voordeel dat ,,de Javaan tot arbeid
werd opgevoed", zooals de voorstanders van het
stelsel het uitdrukten, groote nadeelen, terwijl na
de invoering ervan vele misbruiken waren ontstaan.
De Europeesche en Inlandsche bestuursambtenaren die, wat hun inkomsten betrof, belang hadden bij een zoo groot mogelijke opbrengst van de
gedwongen cultures, pasten vaak tal van ongeoorloofde praktijken toe om van den landbouwer
de grootst mogelijke prestatie in arbeid te ontvangen.
De Inlander betaalde in alle opzichten het gelag. Het loon waarvoor hij gedwongen arbeid
moest verrichten, was miniem. Het gedeelte
van den grond, dat voor de Gouvernementscultures was bestemd, bedroeg vaak meer dan het
vastgestelde vijfde deel, soms zelfs meer dan een
derde deel der akkers. De Gouvernementsgronden, waarvoor de orang tani dikwijls uren ver van
zijn dessa moest loopen om ze te bereiken, hadden bij de bewerking den voorrang boven die
van den landbouwer zelf. Maar wat nog het
ergste was: het landrentestelsel werd niet opge-

heven, hoezeer dit ook de bedoeling was geweest
bij de invoering van het Cultuurstelsel.
Het spreekt vanzelf, dat het besluit tot de geleidelijke afschaffing van het Cultuurstelsel bij de
fabrikanten die met Gouvernements voorschotten
werkten, niet in goede aarde viel en dat de ,,vrije"
suikerfabrieken na 1870 een moeilijken tijd tegemoet gingen.
In het residenteel jaarverslag van 1875 werd
hierover o.m. opgemerkt; ,,De resultaten van de
vrije suikerfabrieken waren niet zoo gunstig; de
lage marktprijzen werkten daartoe mee. Ook
zijn de kosten van aanplant en fabricatie (waaronder de arbeidsloonen) te hoog opgedreven.
Betere zaken deden de Gouvernements suikerfabrieken".
Het daaropvolgend jaar was de beschouwing
van het hoofd van gewestelijk bestuur over de
vrije suikerindustrie al eveneens in mineur gesteld.
Hij schreef onomwonden; ,,De partculiere suikerindustrie werpt géén winst af", en gaf er als
reden voor op; ,,Eensdeels is de oorzaak hiervan
te zoeken in een minder doelmatige administratie
of gebrekkige inrichting, grootendeels echter aan
bezwaren, die niet zoo gemakkelijk te overwinnen
zijn".
Met die bezwaren zou het echter in de praktijk
best losloopen, hetgeen ook duidelijk uit de volgende residenteele jaarverslagen blijkt, want
reeds in 1877 heette het; ,,De suikerindustrie,
zoowel in contract met het Gouvernement als in
vrijen arbeid, heeft ruime winsten afgeworpen,
die nog grooter hadden kunnen zijn, als zij behoorlijk ware ingericht. Zoolang geen hooge
prijs van arbeidsloon en grondstof dwingen om
naar betere werktuigen om te zien en meer rekening te houden met de zuinigheid, zal de fabricatie van suiker op Java een sleur blijven volgen,
waaruit enkele kundige industrieelen haar tevergeefs trachten wakker te schudden. De grootste
productie per bouw — 102 pikols — is gemaakt
door een der particuliere fabrieken. Meer begint
ook de overtuiging veld te winnen, dat na afloop
der contracten de industrie genoeg levensvatbaarheid bezit, om in stand te blijven".
Twee jaar later, in 1879, gaf het hoofd van
gewestelijk bestuur van een nog optimistischer
meening blijkt door te schrijven; ,,De meerderheid
van de landbouwindustrieelen blijven de Gouvernements-suikerfabrikanten, die, eenigszins van
den schrik bekomen over de werkelijke uitvoering
van de suikerwet, thans den toestand flink onder

de oogen zien en aangemoedigd door de gunstige
resultaten, in den laatsten tijd van vrije rietaanplantingen verkregen, van de toekomst verwachten, dat niet een even groote uitgestrektheid en
niet juist dezelfde plekken als nu zullen beplant
worden, maar wel, dat men een goeden aanplant
zal verkrijgen op gemakkelijk te bewerken gronden".
Toen de suikerfabrikanten hier geheel gerust
gesteld waren omtrent de toekomst der vrije
suikercultuur, hetgeen volgens het residenteel
jaarverslag pas in 1881 het geval was, gingen er
velen toe over, om hun fabrieken naar de laatste
vindingen der wetenschap te doen inrichten.
Toch zouden er nog moeilijke tijden komen. In
het begin der tachtiger jaren brak de veelbesproken en veelbetreurde suikercrisis uit, die ontstond tengevolge van de geweldige uitbreiding der
beetwortelsuikerindustrie in Europa, waardoor
groote hoeveelheden suiker aan de markt werden
gebracht en de prijzen tot zulk een peil daalden,
dat men aanvankelijk dacht, dat de suikercultuur
ten doode was opgeschreven.
Bovendien brak een ziekte — bekend als de
serehziekte — in het riet uit. W a t nijvere tuinopzieners ook deden om het riet te sparen, het
wilde niet groeien zooals het behoorde. Verschrompelde loten vulden de plaats, waar vroeger wuivende pluimen van het sappigste riet anderhalf tot twee ,,depa" hoog zich wiegden in het
schroeiende zonnetje langs Brantas en Kali Mas.
Welgestelde families raakten tot den bedelstaf,
banken en firma's leden enorme verliezen in dien

Een groep
congres, dat
genomen na
doorn. Men

deelnemers (met hun dames) aan het suikerhier in 1905 werd gehouden. De foto werd
afloop van het congres in restaurant Hellenlette op de toenmalige damesmode.

tijd, terAvijl de protectie en oveipiotlüctie der
bietcultuur de marktprijzen tot een minimum van
ƒ 6 a ƒ 7.25 deden dalen.
Versagen deed men gelukkig niet. Kranig
weerstond men de zware economische schokken.
Sommige geëmployeerden in de ,.suiker" (o.a. die
van Ketègan) waren zelfs bereid om op de helft
van hun salaris te blijven werken, echter onder
beding, dat het temin ontvangen traktement
in betere tijden gerestitueerd zou worden, hetgeen dan ook geschied is.
Men riep de wetenschap te hulp en in 1887
werd in het rustige Pasoeroean het eerste ,,Proefstation voor de Suiker" opgericht, dat onder de
bekwame leiding stond van Dr. J. G. Kramer en
J. D. Kobus. Het tweede kwam te Semarang tot
stand en hier was het dat Dr. F. Soltwedel de
groote wetenschappelijke ontdekking deed, hoe
suikerriet niet alleen uit den moederstek, doch ook
uit zaad voortgeteeld kon worden.
Deze ontdekking leidde tot een afdoende be-

strijdingswijze van de serehziekte, die tot een
ware ,,plaag" was uitgegroeid. Uit het zaad werd
nieuw leven geboren voor het riet, de suikerindustrie en alles wat daarmee annex was.
Op 1 Mei '1893 verscheen te Soerabaia het
eerste nummer van het Archief yoor de JavaSuikerindustrie,
waarin de
suikerfabrikanten
voortaan de voornaamste bijzonderheden voor
hun bedrijf van belang zouden aantreffen.
Het kantoor van het archief, waarvan de reeds
genoemde Kobus tot eerste redacteur werd aangesteld, werd gevestigd in de Sociëteitstraat in
een paviljoen op de plaats waar nu het winkelgebouw van de firma G. C. T. van Dorp & Co.
staat.
Anderhalf jaar later en wel op 1 Januari 1895
werd hier het ,,Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten" opgericht, onder welks hoede de
suikercultuur, op een wetenschappelijken grondslag gebaseerd, een lichtende toekomst tegemoet
ging.
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DE INLANDSCHE NIJVERHEID
Bloei en verval van de Inlandsche kunstnijverheid. — Achteruitgang der meubelmakerijen.
— Het verslag „omtrent de nijverheid te Soerabaja" van J. Hageman (1859). — D e verdeeling
van de ambachten onder de verschillende bevolkingsgroepen. — De kopergieterijen, steen-,
potten- en pannenbakkerijen en draaierijen. — De tentoonstellingen van 1853 en '59. — De
katoen- en zijdeweverijen. — Lijst van namen der kampongs, waarin de verschillende groepen
van ambachtslieden woonden. — De huisnijverheid. — D e huizenbouw. — De suikerindustrie,
landbouw en kleinhandel. — Het transport te water. — D e visscherij. — D e loonein. — Het
inheemsche weefwerk door buitenlandsche fabrikaten verdrongen. — De tentoonstellingen van
1865 en '68. — Het begin van het jaarmarktwezen.

* -* E streek waarin Soerabaia gelegen is, heeft
steeds, ook in de vroegste tijden, bekend gestaan
om haar fraaie producten op het gebied der kunstnijverheid. De regeerende vorsten hadden ,,toekangs" in hun dienst, die dikwijls maandenlang
bezig waren met één enkel kunstvoorwerp, meestal
in overleg met hun vorstelijken meester ontworpen
en vervaardigd.
Economisch onafhankelijk als de kunstenaar was,
kon hij al zijn tijd en al zijn energie aanwenden,
om aan de hem opgedragen arbeid alle zorg te
besteden, daarbij de kennis in praktijk brengende,
die hij van zijn voorvaderen had verworven om
die op zijn beurt weer aan zijn nabestaanden te
onderwijzen.
Het verval der vorsten leidde echter allengs tot
een achteruitgang van de kunstnijverheid, die het
zonder de hooge protectie nu eenmaal niet stellen
kon.
Om den broode waren de kunstenaars genoodzaakt hun talenten in dienst te stellen van de
groote massa en zoodoende moesten zij er wel toe
overgaan zich op de vervaardiging van dagelijksche gebruiksvoorwerpen toe te leggen.
Zoo hadden, volgens een residenteel jaarverslag
van 1857, vele Inlanders hier het toen reeds tot
een tamelijke hoogte gebracht in het draaien van
ivoor en been en in het maken van voorwerpen
daarvan en van schildpad, zooals biljardballen,
knoopen, sigarenpijpen, glasdeksels, enz., terwijl
de ambachten van smid, koper- en blikslager,
kleermaker, zadelmaker, timmerman en meer
andere, hoe langer hoe meer beoefenaars vonden.

waartoe de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen, de Artillerie Constructie-Winkel en de
fabriek van Bayer krachtig meew^erkten.
Er bestond hier een bedrijvigheid onder de
bevolking, waarvan men toenmaals in Indië wel
geen tweede voorbeeld zal hebben kunnen aanwijzen en die alleen moest worden toegeschreven
aan den met reuzenschreden vooruitgaanden bloei
en welvaart in Soerabaia.
De meubelmakerijen gingen echter van jaar tot
jaar achteruit. Het werk werd hoe langer hoe
slechter, de meubels steeds schaarscher, terwijl
de prijzen stegen, zoodat zij tusschen 1850 en '60
reeds ongeveer 509f duurder waren dan omstreeks het midden der vorige eeuw.
De oorzaak hiervan was gelegen in het feif,
dat goed meubelhout bijna niet meer en dan nog
alleen tegen zeer hooge prijzen was te krijgen.
Daarbij kwam, dat de behoefte aan meubels tengevolge van den jaarlijkschen aanwas van de
bevolking en de toename van haar welvaart in
dezelfde verhouding vermeerderde. Geen wonder
dan ook, dat velen zich langzamerhand van Bataviasche en Europeesche meubels voorzagen en
de Amerikaansche wip- en zoogenaamde ,,tuinstoelen " voortdurend gereeden aftrek vonden.
W i l men een goeden kijk krijgen op den stand
der nijverheid hier in dien tijd, dan is het wenschelijk om na te gaan, hoe de verschillende ambachten onder de diverse bevolkingsgroepen waren
verdeeld. Ik zal daarvoor het verslag volgen,
dat daarover door J. Hageman Jcz. ultimo December 1859 werd opgesteld.

Verdeeling der ambachten onder de verschillende
bevolkingsgroepen.
De Ambachtslieden.
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J. Hageman op 49-jarigen leeftijd. Hij werd op 30 September 1817 te 's Gravenhage geboren; ging als soldaat naar
Indië; was in 1836 klerk op een der departementen: vervulde
daarna verschillende lagere betrekkingen, totdat hij in 1860
zijn ontslag vroeg en verder ambteloos burger bleef.
Hij heeft ook eenigen tijd te Soerabaia gewoond, waar
hij zijn ,,Aanvulling van het Aardr. en Stat. Woordenboek
van N.-I., bewerkt naar de jongste en beste berichten" liet
verschijnen en onder meer een rapport opstelde ,,omtrent de
nijverheid te Soerabaja".
Behalve op historisch gebied, was H. ook op dat der Indische journalistiek werkzaam. Aan zijn typischen stijl kon
men elk artikel van zijn hand oogenblikkelijk herkennen. Hij
persifleerde de Westersche nieuwigheden, die men in Indiè
wilde invoeren en die hij nadeelig achtte voor dit Oostersche land en volk.
O p 30 November 1871 overleed hij te Pasoeroean.

Deze bekende publicist uit die jaren verzekerde,
dat in de stad en voorsteden van Soerabaia (de
districten er niet bij gerekend) ultimo 1859: 34.927
,,mannelijke leden der algemeene maatschappij"
woonden, van •welk aantal tot de Europeesche
volksklasse behoorden: 2.404, tot de Chineesche,
Arabische en Voor-Indische gemeenten: 1.809 en
tot de Inlandsche volksgroepen: 30.714 personen.
Van deze 34.927 mannen waren 13.347 ambachtslieden en industrieele leden der gemeente,
die allerlei grondstoffen vervormden, of ze in andere gedaanten voor den handel geschikt maakten. Zooals uit het volgende staatje kan blijken,
behoorde verreweg het grootste deel der nijverheid tot de Inlandsche groep der samenleving.

Timmerlieden
Schrijnwerkers
Scheepsbreeuwers
Andere houtbewerkers
Ijzersmeden
Grofsmeden
Goud- en zilversmeden
Koperslagers
Geelgieters
Ijzerbewerkers
Lederbewerkers,
en zadelmakers
Draaiers
Zeilmakers
Wagenbekleeders
Wagenmakers
Metselaars, aardewerkers en steenwerkers
Weefsters
Pottebakkers
Steenbakkers
Broodbakkers
Schilders
Gaarkeukenhouders ...
Batiksters
Blauwververs
Koekebakkers
Kleermakers
Drukkers en zetters ...
Schoenmakers

o
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20
5
—
10
20
10
—
20
50
20

400
100
300
50
250
200
150
50
—
—

30
—
10
10
15
10
10
—
—
10

100
—
—
10
20
—
10
—
50
10

550
105
310
80
305
220
170
70
100
40

20
2
10
—
2

150
50
150
20
10

—
—
10
—
10

10
—
—
—
—

180
52
170
20
22

30 330
— 150
— 200
5 150
1 —
4
50
— 100
— 150
— 100
1 —
5 150
5
40
5
50

—
—
—
10
4
10
10
30
10
10
5
4
3

36C
20 170
50 250
10 175
6
1
64
10 120
30 210
10 120
11
5 165
3
52
2
60

245 3350 211

351 4157

Bovendien werden nog
dustrieelen te behooren:

geacht

Landbouwers
Suikerkookers
Waschlieden
Bedienden
Muzikanten
Tooneelspelers
Schoolmeesters
Geldwisselaars
Pachters
Zeeheden
Visschers
Wlidjo's

2936
50
180
4000
200
50
50
20
20
1000
200
50

—
—
—
—
4
—
20
—
—
20
—
—

tot

de

— —
50 —
— 20
20 30
10 20
5 —
5
6
6 30
36
2
30 100
— —
10 10

in2936
100
200
4050
234
55
81
56
58
1150
200
70

289 12106 383 569 13347

Overigens dient niet onvermeld te blijven, dat
velen, die zich op eenig ambacht toelegden naargelang van de omstandigheden dikwijls tot iets
anders overgingen.
Wanneer ik thans de verschillende ambachten
door Inlanders uitgeoefend de revue eens laat
passeeren, dan dienen het eerst te worden vermeld
de kopergieters, die allerlei huisraad en kleine
vuurmonden voor vaartuigen leverden. (De Soerabaiasche inrichtingen van dezen aard waren
echter verreweg in de minderheid vergeleken bij
die te Grisee.)
Het aantal steen-, potten- en pannebakkerijen
was evenzeer aanzienlijk. De voorstad Kepoetran en de nabijgelegen dessa's waren de voornaamste plaatsen, waar deze takken van nijverheid werden beoefend.
De kennis der bewerking en verwerking van
been, ivoor, schildpad, hoorn, hout, ijzer, schelpen en de bereiding van tabak was bij den Soerabaiaschen Javaan zeer ver gevorderd en het
snij- en draaiwerk, de meubelen en sigaren van
Soerabaia stonden dan ook overal in den Archipel
gunstig bekend.
De Bataviasche tentoonstelling van 1853 en een
kleine tentoonstelling alhier die in 1859 werd gehouden bij gelegenheid van de komst van den
Gouverneur-Generaal, leverden daarvoor voldoende bewijzen. Soerabaia was door deze takken
van nijverheid even bekend als Semarang voor
zijn lijnwaad- en wolverwerking en Soerakarta
voor zijn leerwerk.

Tambanganmakers
Batikkers
Schoenmakers
Kleermakers
Zadelmakers
Rijtuigmakers
Goudsmeden
Bultzakmakers
Rottanbewerkers
Kalkbranders
Steen- en pottenb.
Waschlieden
Huidenbereiders
Slachters rundvee
schapen
varkens
Paardenhandelaars
Rijsthandelaars
Oliehandelaars
Rottanhandelaars
Kippenhandelaars
Aardappel

Bandaran
Kamp. Baroe
idem
Ampel
Kramatgantoeng
Donoredjo
Pekalongan
Ampel en Koblen
Ampel
Pengampon
Kepoetran
Krambangan
Songojoedan
Djagalan
Sassak
Gili
Kali-Anjar
Tjantian
Tjendolan
Kamp. Baroe
Baliwerti
Pabean

De huisindustrie was zeer uitgebreid en bestond
hoofdzakelijk uit borduur-, weef- en batikwerk
en goud- en zilversmidswerk.
Bij vele Inlanders hielden de vrouwen werklieden in dienst, die door het bekende voorschottensysteem gedwongen werden goedkoop hun werkkracht te leveren.
De vruchten van deze huisnijverheid werden gewoonlijk van de hand gedaan door ze rond te
venten. Op deze wijze werden ook gebak, allerlei eetwaren, brood-, vleesch- en meelspijzen.

De katoen- en zijdeweverijen hadden een
bloeiend bestaan, terwijl wagenmakers, blikslagers, meubelmakers, draaiers en schoenmakers
gestadig werk vonden.
De Javanen, die door zorgeloosheid en spilzucht, gepaard aan totale onkunde van de economie steeds knechten bleven, woonden grootendeels bedrij f sgewijze bijeen. In het eerste Adres~
boek van Soerabaja, dat in 1872 het licht zag,
trof ik een lijst aan met de namen van de
kampongs, waarin verschillende groepen van
ambachtslieden een onderdak hadden gevonden.
Hier volgt die lijst:
Beroep
Horlogemakers
Meubelmakers
Kopergieters
Geelgieters
Draaiers
Ivoor- en hoornbew.

Kampongs
Tjantian
Pesapen
Kawatan
Pabean
Boeboetan
idem

Soerabaiasche ciseleur, naar een teekening van mej. E. C.
van Maanen.

reukwerk, dranken, bloemen, patroonteekenwerk,
vlechtwerk, sigaren, draaiwerk etc. verkocht,
welke uit de grondstoffen in huis werden vervaardigd en bearbeid onder toezicht van lieden,
die zelf hoegenaamd niet tot eenige bedrijfs- of
handwerkersklasse behoorden.
De steeds verdere uitbreiding der stad Soerabaia, welke merkbaar was door den onafgebroken
aanbouw van huizen en allerlei andere gebouwen, gaf arbeid aan een 500- tal metselaren en
steenwerkers, aan een paar duizend koelies en
aan eenige honderden timmerlieden, kalkbranders, steenbakkers, zandgravers, smeden en
ververs.
De suikermolens gaven werk aan landbouwers,
karrevoerders, koelies en prauwvoerders, terwijl
in de Zuidelijke voorstad uitgebreide sirihtuinen
en velden met aardvruchten lagen, die aan honderden handen in den kleinhandel op de markten
bezigheid verschaften.
De afvoer langs de rivier uit de districten naar
de stad en van de stad naar het binnenland, zoowel van als naar de reede en de nabijgelegen
zeeplaatsen, schonk arbeidsgelegenheid aan honderden prauw- en bootvoerders. Voor den af- en
aanvoer van en naar het binnenland waren jaarlijks eenige duizenden vaartuigen noodig, die
beladen werden met landsproducten, rijst, koffie,
suiker, huiden, rottan, steenen, enz.; de aan- en
uitvoer van en naar de reede was echter nog veel
grooter.
Het aantal der vaartuigen dat omstreeks het
midden der vorige eeuw hier het tolkantoor passeerde, bedroeg weleens over de 800 per dag, terwijl de vervoerde ruwe landsproducten over de
millioen pikols 's jaars beliepen, een totale scheepsruimte beslaande van ongeveer 110.000 lasten.

woord, zal ik nog even in het kort nagaan,
wat de Inlandsche ambachtslieden hier in de
tweede helft der vorige eeuw verdienden.
Bij de Europeesche industrieelen hing het loon
voornamelijk af van het zwaardere of lichtere
werk, dat verricht moest worden. Gemiddeld
verdienden de ambachtslieden ƒ 1 a ƒ 1.50, enkelen zelfs meer, en daglooners ƒ 0,40 a ƒ 0,60 per
dag, terwijl de vrouwen 25 a 35 cent daags uitbetaald kregen.
Bij de Vreemde Oosterlingen was het loon al
niet minder, wèl bij hun landgenooten, doch door
de verstrekking van voeding, die daar bij kwam,
gaf dit geen belangrijk verschil.
Het ligt niet in mijn bedoeling, om van alle ups
en downs, welke de verschillende ambachten ter
plaatse ondergingen hier gewag te maken, doch
wèl zij opgemerkt, dat omstreeks 1875 de invoer
van lijnwaden de behoefte aan eigen maaksel
bijna geheel deed verdwijnen; zoo vonden de
Hollandsche drills en ,,katoentjes" veel aftrek,
hoewel het Hngelsche fabrikaat de voorkeur genoot.
De kunstnijverheid boette hier in de tweede
helft der vorige eeuw zeer aan belangrijkheid in
en de tentoonstellingen, welke sporadisch werden
gehouden, konden er niet het hare toe bijdragen,
om bij het publiek meer belangstelling te wekken
voor de verdwijnende oude kunst.
Behalve de reeds genoemde tentoonstellingen
werden er ook nog gehouden in 1865 en 1868.
Op die, welke op 9 April van eerstgenoemd jaar
werd geopend in den dalem van den Regent, werd
tentoongesteld: gevlochten mandenwerk uit bamboe vervaardigd, eenige bewerkte nautilus-schelpen, twee paar geborduurde sloffen en een met

De riviervaart zal in dien tijd ongeveer aan
3.000 menschen werk verschaft hebben, onder
welk aantal niet is gerekend dat, hetwelk bij de
prauwenveeren werkzaam was.
De visscherij was binnen de grenzen der stad
en voorsteden niet uitgebreid, omdat de aanvoer
van visch van elders steeds ruim was en de vischvijvers in de ommelanden lagen. De vischteelt
in de tambaks was echter wèl belangrijk. De
visschers woonden hoofdzakelijk in het district
Djabakotta, evenals de vischfokkers, die evenwel
in den beginne in het district Sememi waren gevestigd.
Na dit exposé betreffende de Inlandsche nijverheid in de meest uitgebreide beteekenis van het

Soerabaiasche wajangsnijder, naar een teekening van mej.
E. C. van Maanen.

Bijzonder

wijding van den toenmaligen controleur bij het
Binnenlandsch Bestuur J. E. Jasper.

De tentoonstelling der producten van nijverheid
en volksvlijt, die in 1868 tijdens het verblijf van
den Gouverneur-Generaal hier werd gehouden,
eveneens in den dalem van den Regent, was uitgebreider. Zij droeg de bijzondere tevredenheid
van Zijne Excellentie weg. Daarbij waren voorwerpen tentoongesteld van verschillenden aard,
welke aantoonden op welke hoogte toen in Soerabaia stonden: de meubelmakerij, schoenmakerij
zadelmakerij, goud- en zilversmederij, koperslagerij- en gieterij, kistenmakerij, het draaien en
snijden van ivoor, het bewerken van schildpad
en parelmoer, het weven van kains en het verven
van batiks.

Die eerste jaarmarkt was een succes en leidde
tot een belangrijk grooteren opzet in het daarop
volgende jaar. De heer Jasper werd hiertoe door
de Regeering in staat gesteld met een voorschot
en door een opdracht tot eenige reizen ter bestudeering van de Inlandsche nijverheid, welke tevens benut werden voor het aanknoopen van connecties.

goud doorweven kleedje en slendang.
veel was dit dus niet!

De eerste poging, welke hier werd gedaan tot
bevordering van de Inlandsche Nijverheid, dateert van 1905. Toen werd namelijk de eerste
jaarmarkt te Soerabaia en in Nederlandsch-Indië
gehouden, welker totstandkoming voornamelijk
was te danken aan het initiatief en de groote toe-

Leverde deze tweede jaarmarkt eenig verlies
op, de daarop volgende, op iets meer bescheiden
schaal gehouden, vergoedde dat weer.
In 1908 werd vervolgens voor het eerst jaarmarkt gehouden onder de auspiciën van de Soerabaiasche Jaarmarktvereeniging, welke bij Gouvernements-Besluit van 9 Maart 1910 No. 31
rechtspersoonlijkheid kreeg en tot op den huldigen dag, zij het dan ook in ietwat gewijzigden
vorm, mede zeer in het belang van bedoelde nijverheid werkzaam is.
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MUNT EN MUNTWEZEN.
De muntslag was te Soerabaia van 1805-'09 een behoorlijk gereglementeerde particuliere
onderneming van luitenant-ingenieur Loriaux. — De aanstelling door Daendels van den
eersten gouvernements-muntmeester J. A. Zwekkert (5 Juli 1809). — Onder Daendels' bestuur werd hier in totaal voor een bedrag van ƒ 1.197.922,28 aan dutten aangemunt.
— De vestiging van de munt in . . . . de Protestantsche kerk 1808-'15). — De aanmaak der
stempels. — Raffles' maatregelen in het belang van het muntwezen. — De oprichting van een
nieuwe Munt met pletmolen in 1818, die tot 1826 in werking is gebleven. — De pletmolen
Ic Tawangsari (1833-'54). — De oneenigheid tusschen kapitein Demmenie van den Constructie-Winkel, waai de muntstempels werden vervaardigd en den muntmeester De Vogel. — Van
1826-'33 was de Munt buiten werking gesteld. — Van 1833 tot 1843 werd hier tot een bedrag
van ƒ 27.606.181,50 aan duiten en dubbele duiten geslagen. — Een zilveren gedenkpenning
uit 1834. — De opheffing van de Munt op 31 December 1843 en de overbrenging van de
inventaris naar Tawangsari. — De beschrijving van die inrichting door den reiziger J. Olivier.
— Het rapport van 1854 over den toestand der Soerabaiasche muntwerkplaats. — Het muntwezen hier in de eerste helft der vorige eeuw. — D e muntwet van 1 Mei 1854.

1^— R is een tijd geweest, dat Soerabaia een
eigen Munt bezat. De oprichting van die Munt
dagteekent uit het laatst van het jaar 1805, in
welk jaar de luitenant-ingenieur Loriaux de Regeering aanbood om zelf voor de installatie te
zorgen, wanneer men hem het materiaal voor de
duiten, Japansch staafkoper, wilde verstrekken
en een vaste vergoeding van 25 rijksdaalders
voor elk pikol koper. De Regeering ging op dit
aanbod in; een instructie en een eedsformulier
werden voor Loriaux vastgesteld.
De Munt v/as dus, hoewel behoorlijk gereglementeerd, overigens een particuliere onderneming.
Er werd overeengekomen, dat voor minstens 6.000
rijksdaalders aan duiten zou worden geaccepteerd.
Later werd die aanmunting ,,geëxtendeerd" tot
het tienvoudige, maar nu bleek al spoedig, dat
Loriaux met zijn primitieve geldfabriek, die in de
onmiddellijke nabijheid van de Protestantsche
kerk stond, op verre na niet aan de behoeften kon
voldoen. Er bestond inderdaad groote behoefte
aan den Java-duit, ,,als eene munt zijnde, die, zoo
zeer berekend zijnde na de weinige behoeften en de
geringe verdiensten van den Inlander, voor hem
schier niet te ontbeeren is". De Regeering sloot dus
een contract met een Chinees voor de levering van
12 millioen ,,goede en deugdzame koperen pitjes".
De inrichting te Soerabaia bleef van weinig beteekenis.

Toen Daendels aan het bestuur kwam, maakte
hij een Regeeringszaak van de uitbreiding, of
liever oprichting van de duitenmunterij. „Ik zeg
de oprigting", schreef hij aan het opperbestuur,
,,wijl de geringe proeven, welke bij mijne komst
in de kolonie tot het slaan van duiten genomen
waren, geen naam konden verdienen en de geheele inrigting nog als 't ware te scheppen was."
Op zijn last werd bij zijn bezoek aan Soerabaia
in Juli 1808 door Loriaux het merk V . O . C , op
de duiten door de letters L. N . (Lodewijk N a poleon) vervangen. O p 27 October d.a.v. nam
Daendels de verschillende machinerieën over en
stelde hij bij besluit van 5 Juli 1809 J. A. Zwekkert als muntmeester van de Duitenmunt aan.
Zoodoende maakte hij een einde aan den particulieren muntslag. Maar hij bracht het vraagstuk
der voorziening in den duitennood evenmin tot
oplossing.
In 1808 werd de Munt gevestigd
in de
kerk der Calvinistische gemeente, terwijl op H
Juli van dat jaar de tuin van de weduwe V a n
Este van Timor werd aangekocht ter oprichting
van kazernes voor een bataljon Infanterie en
uitbreiding van de Duitenmunt.
Onder Loriaux waren de stempels door eigen
personeel vervaardigd, maar toen Daendels de
Munt overnam, liet hij ze geheel of gedeeltelijk
in den Constructie-Winkel aanmaken.

Onder het bestuur van Daendels werd in totaal
voor een bedrag van ƒ 1.197,922,28 aan duiten
aangemunt.
Bij de verovering van Java door de Engelschen
in 1811 vonden zij de gouden en zilveren muntspeciën geheel uit den omloop verdwenen en de
duiten zoo schaarsch, dat zij zonder opgeld niet
verkrijgbaar waren. Een papieren munt, die bij
het publiek bijna alle waarde en vertrouwen had
verloren, en een gedeprecieerde noodmunt, de
zg, „bonken" van Japansch staafkoper, waren in
circulatie.
Raffles nam bij dien stand van zaken spoedig
zijn maatregelen en de Munt te Soerabaia bleef
daarbij diensten bewijzen, want men leest dat in
1813 de Java-ropij tot standpenning v/erd verklaard en dat besloten werd, die daar te laten
aanmunten. Ook duiten werden door de Engelschen vervaardigd; het scheen wel als kon de
pletmolen nooit genoeg afleveren.
In Maart 1815 boden de leden der Calvinistische
gemeente een request aan met verzoek om het
Muntgebouw na ontruiming weer als kerk te mogen gebruiken, welk verzoek op 14 April d.a.v.
werd toegestaan. In dat request wordt gezegd,
dat de kerk in 1808 tot Munt werd ingericht en
door Daendels van de congregatie geleend, omdat geen ander geschikt gebouw voor het bestemde doel te vinden was.
Na de teruggave der kolonie aan Nederland
legden commissarissen-generaal zich evenzeer toe
op de vermeerdering van de ,,doewit". En zulks
ondanks het gevoelen der Regeering in het vaderland, ,,dat men gansch een land met kopergeld
zal vervullen, houden te eenemale ruïneus".
De heeren Elout en Van der Capellen deden
in 1816 een nieuwe Munt met pletmolen te Soerabaia oprichten, die echter eerst twee jaar later
voltooid werd.
Bonken werden te Soerabaia geslagen in de
jaren 1818-19, Zij zijn in deze periode evenwel
slechts als noodmunten te beschouwen. In Nov.
1822 werd besloten om ook goud en zilver te
munten. In dit verband vond de Resident van
Soerabaia het gewenscht, dat de Goud- en Zilvermunt niet te ver van de Duitenmunt verwijderd zou zijn, natuurlijk met het oog op het toezicht. Toevallig had Zwekkert een huis in huur
dicht bij de Duitenmunt, welke woning voor
4.000 rijksdaalders zilver te koop was. Die werd
voor het beoogde doel ingericht.

Tot 1826 bleef de nieuwe Munt in werking,
ofschoon de inrichting hoogst gebrekkig was en
eindelijk voor oud-roest op een vendutie werd
verkocht. De pletmolen werd gedreven door
water uit de vroegere (later gekanaliseerde en
gerioleerde) Krambangan-rivier, maar de waterstand was niet voldoende hoog om den molen
voortdurend in werking te houden.
Daarom liet de Regeering, hoewel eerst in 1833,
door de ingenieurs Van Thiel en Nanningh een
nieuwen pletmolen met de noodige werktuigen te
Tawangsari aan de Kali Mas oprichten, doch ook
hier was het materiaal buitengewoon slecht. De
pletrollen of cylinders bijvoorbeeld waren vervaardigd uit hetzelfde metaal als hetgeen geplet
moest worden, nl. uit Japansch koper. Zij hadden
stelschroeven noch ronselwerk tot het geven van
een valseerende beweging. Bij slijtage van de
schroefdraden der muntpersen werden deze aangevuld met
rotan.
De muntstempels werden, zooals gezegd, vervaardigd in den Constructie-Winkel, die in dien
tijd onder directie stond van den kapitein der
artillerie Demmenie. Deze had voortdurend ruzie
met den directeur van de Munt, De Vogel. Het
was voor hem een triomf, toen hij duiten in de
wereld kon brengen, die, in plaats van het muntmeestersteeken V (De Vogel) te vertoonen,
voorzien waren van een D (Demmenie). Maar
later wist de directeur van de Munt te bewerken,
dat de stempels onder zijn onmiddellijk toezicht
en in het Muntgebouw vervaardigd werden. Toen
werd de D natuurlijk weer een V.
Toen door de invoering van het Cultuurstelsel
er een zeer groote behoefte aan geld ontstond
moest in verband daarmede de Duitenmunt opnieuw
in orde worden gebracht en belangrijk worden

Voor- en achterzijde van een 2 cents-stuk, dat in 1833
te Soerabaia werd geslagen. De „D" onder het jaartal (1833)
was het muntmeestersteeken van D(emmenie), den directeur van den Constructie- Winkel, waar de muntstempels werden vervaardigd. De 2-cents stukken werden, in strijd met
de aangegeven waarde, in omloop gebracht ad 60 stuks per
gulden, of ter waarde van gewone duiten.

uitgebreid, terwijl later nog een zg. „hulpmunt"
te Batavia werd opgericht. V a n 1833 tot 1843
werd tot een bedrag van ƒ 27.606.181,50 aan
duiten en dubbele duiten geslagen, dus ruim ƒ 2^/2
millioen per jaar.
Het schijnt, dat men er toen ook wel edeler
munt dan duiten wist te vervaardigen. Althans
de heer J. S. v. Couvorden, die te Soerabaia had
gewoond, bezat in 1865 in zijn munt- en penningkabinet te Batavia een zeer zeldzamen, wellicht
unieken zilveren penning, met het type van een
gedenkpenning. De voorzijde vertoonde een van
boven geopenden eiken- en myrthenkrans, met
het opschrift: ,,Gouverneur-Generaal ad intm.";
de keerzijde: ,,Juni 1834", omgeven door het
randschrift: ,,Nederlandsch-Indië — Soerabaia".
In dat jaar hield Baud inderdaad een inspectiereis in den Oosthoek en nu veronderstelde de
bezitter van den penning, dat deze ter herinnering aan zijn bezoek geslagen werd; te meer,
omdat de letters van het bloem- of lofwerk veel
overeenkomst vertoonden met die van andere te
Soerabaia geslagen penningen. Van Couvorden
stelde hier zelf een onderzoek in naar den wezenlijken oorsprong van den penning, doch dit onderzoek bleef, evenals een nasporing in de Gouvernements-archieven, zonder resultaat.
In 1838 werd uit Holland een deskundige, F. D.
Gordon, uitgestuurd teneinde een betere wijze
van werken in te voeren, het materieel te vernieuwen, enz. Twee jaren later was men ook zoo
ver; de oude muntpersen werden achtereenvolgens vervangen door nieuwe van een verbeterd
systeem, er werd gezorgd voor gegoten metalen
stempels, voor verbetering van den pletmolen,
voor nieuwe matrijzen en pensoenen, enz.
Toen dit eindelijk alles gereed was en men
hoopte met voordeel te kunnen gaan werken,
werd het recepissenstelsel weer eens ingevoerd,
tengevolge waarvan Munt en pletmolen werden
gesupprimeerd. Alle aangebrachte verbeteringen
hadden tot niets geleid, behalve tot het feit, dat
er op de plaats waar de duiten gemaakt moesten
worden, vele duiten waren zoek geraakt.
K.J. de Vogel, die in 1833 tot directeur van de
Munt was benoemd, werd in 1837 opgevolgd
door L. J. Jeekel, die echter in 1839 tot assistentresident werd benoemd. In zijn plaats werd aangesteld de pakhuismeester van Indramajoe, C. H.
Willmans.
De hulpmunt te Batavia werd in Jan. 1843
gesloten, terwijl bij Gouvernements-Besluit van 11

Dec. 1843 gelast werd om aan de Munt te Soerabaia en den pletmolen te Tawangsari per ultimo
Dec. d.a.v. het werk te staken en het personeel
te ontbinden. In 1846 werden de gebouwen der
Munt tot pakhuizen voor producten ingericht en
werd de inventaris overgebracht naar Tawangsari, op ongeveer 12 paal afstand van Soerabaia
gelegen.
Toen de reiziger J. Olivier deze Munt bezocht,
vond hij er eenige met atap bedekte loodsen, in
één waarvan de smeltkroezen en de mailen
gekneed werden van klei uit de Solo-rivier. Aankomende jongens verrichtten dit werk twee aan
twee; een hunner kneedde de met gebrand rijststroo vermengde klei met de voeten en de ander
gaf er den vereischten vorm aan. Het kneden
van de klei was een zeer zwaar werk.
Na acht dagen had de Javaan gemeenlijk zijn
zolen ,,doorgetrapt". Dan moest hij er bij gaan
zitten en het vormen bij de hand nemen, terwijl de
ander hem afloste aan den kleitrog. Doch daar
de Inlander zulk goed ,,heel-vleesch" heeft, was
hij na een week weer gezond.
In een andere loods werd het metaal gesmolten
in gewone smidstornuizen van gebakken steen.
Als brandstof werd steenkool gebruikt en het
vuur werd aangeblazen door kleine windpompen,
die met de hand in beweging werden gebracht.
Het gesmolten koper werd daarna tusschen mallen tot platen gegoten, en geplet tusschen cylinders, die door waterkracht in beweging werden
gebracht.
Dan volgde nog een tweede pletting, waarna
de duitplaatjes werden geslagen en gestempeld.
,,Wij bewonderen ' — aldus de reisbriefschrijver
— ,,de ongemeene behendigheid, welke de werklieden hierbij aan den dag legden vooral bij het
plaatsen van de duiten onder den stempel, waarbij zij gezwindheid met nauwkeurigheid wisten
te paren".
Als kenschetsend voor het Inlandsche karakter,
vermeldde deze reiziger, waarom uitsluitend Madoereezen bij de stempelschroef gebruikt werden.
Een Inlander, die den ganschen dag in nauwe
aanraking met duiten Avas geweest, moest bij het
verlaten der werkplaats evenzoo gefouilleerd
Worden als bijv. de kaffer, die in een diamantmijn had gewerkt.
Het w^as wel w^aar, dat een paar van die koperen plaatjes slechts een geringe waarde vertegenwoordigden, maar op den langen duur en bij stelselmatig voortgezette verduistering kon aan de

inrichting toch voor een vrij aanzienlijk bedrag
jaarhjks ontstolen worden. Een volkomen deshabille bij het verlaten van de Munt was daarom
verplichtend. Dit nu liet een Javaan zich niet
welgevallen, maar een Madoerees wèl. Het was
een kwestie van decorum, van fatsoen, en daarover hadden zij verschillende opvattingen.
In het jaar 1854 werd aan den minister van
Koloniën rapport uitgebracht over den toestand
van de Soerabaiasche werkplaatsen, in verband
met de verlangde aanmunting van twaalf millioen
aan kopergeld binnen den tijd van drie jaar. En
dit rapport was zoo ongunstig, dat de Regeering
geheel afzag van een herstel van munt en pietmolen.
Het verslag kwam hierop neer, dat van al het
bestaande, zoowel het nieuwe als het oude materiaal, niets meer gebruikt kon worden; dat Munt
en pletmolen nimmer gunstige resultaten noch een
redelijke muntsoort hadden opgeleverd, omdat
steeds op de gebrekkigste wijze was gewerkt; dat,
daar Munt en pletmolen tot ringmunting moesten
worden ingericht, daartoe ook twee geheel nieuwe
etablissementen moesten worden opgericht, en
dat het in het gegeven geval raadzaam zou zijn,
om de aanmunting van een zoo groote hoeveelheid koperen pasmunt binnen een zoo korten tijd
maar liever over te laten aan de vrije concurrentie in Nederland. Daarom Averd de levering dan
ook daar uitbesteed.
De gebouwen van den pletmolen met de inventaris werden publiek verkocht en de opstal
Tawangsari kwam in handen van een Chinees,
die er een suikerfabriek installeerde.
O p welke sommen deze onvruchtbare instelling
sedert haar oprichting den lande is te staan gekomen, zou niemand kunnen vertellen, doch, wanneer ooit een overzicht der gouvernementeele
geldverspillingen in Indië kan worden opgemaakt,
dan zal deze mislukte Indische Munt zeker voor
een aanzienlijk cijfer op die lijst compareeren.
In de eerste helft van de vorige eeuw was het
muntwezen hier geheel in de war. De zilveren
specie deed zooveel agio, dat men ze slechts zel-

den zag. Naast de duit was de ropij het gewone
ruilmiddel. Er waren daarvan drie soorten, nl. de
koperen ropij van 100, de zilver-papieren ropij
van 120 en de zilverspecie ropij van 160 duiten.
De hoogste som, die men voor een banknoot
van 25 zilveren ropijen in zilveren munt uitbetaald
kreeg was 19^/2 ropij. In den handel met Inlanders
of Chineezen nam men gewoonlijk stilzwijgend
aan, dat van koperen ropijen sprake was, met
Europeesche kooplieden of winkeliers in de
meeste gevallen van zilverpapier, een enkele maal
ook van zilveren specie.
Daar men in de winkels een banknoot niet in
zilver wilde wisselen en men, koper accepteerende, verplicht was een koelie te huren om het geld
te dragen, werden bijna alle betalingen gedaan
door middel van wissels of orderbriefjes. Wilde
men zich zilver of kopergeld verschaffen, dan
wendde men zich tot de wisselaren, in den regel
Chineezen, die op de straat te vinden waren met
een mat voor zich, waarop stapels koperen en
kleine zilveren munt.
Joukes, die een beschrijving van zijn reis van
1842 tot 1846 door den Indischen archipel heeft
gegeven, aan welke beschrijving ik de bovenstaande bijzonderheden omtrent het muntwezen
ontleende, noemt als een der oorzaken van de
depreciatie van het papiergeld het GouvernementsBesluit, waarbij de Javasche Bank werd ontheven
van haar verplichting om haar banknoten in te
wisselen en aan ieder het recht werd ontzegd van
de bank betaling in zilver te eischen voor de
banknoten, waarvan hij de houder was. Hij achtte dit een willekeurig en onrechtvaardig besluit.
De muntwet van 1 Mei 1854 is voor Ned.-Indië
het keerpunt geweest in de koloniale staathuishoudkunde. Toen de nood het hoogst was gestegen,
gingen eindelijk de oogen open voor de oorzaken
van den onhoudbaren toestand. De meer juiste
denkbeelden die toen begonnen baan te breken,
vonden het eerst voor een deel hun verwezenlijking in de invoering van een goed muntstelsel
en later hun bekroning in de bijna algeheele vrijmaking van de cultures en de industrie en als
gevolg daarvan ook van den handel.
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VERVOER TE LAND.
De „groote postweg" van Daendels. — De duur der reis van Soerabaia naar Batavia werd
van 30 tot 9 dagen teruggebracht. — De verdiensten van J. Hesselaar ten aanzien van den
wegenaanleg op Java. — De invloed van het Cultuurstelsel op den wegenaanleg, — Opheffing
van een onbillijken toestand (1857). — In 1854 werd besloten tot den aanleg van den zoO'
genaamden „grooten militairen weg". — Het reizen met diligences. — De eerste particuliere
diligencedienst Soerabaia-Pasoeroean-Probolinggo-Malang van J. Montoft (1847). — Diligencedienstcn geopend naar Grisee (1860) en Modjokerto (1870). — Een uitstapje naar „Blauw
W a t e r " in vroeger dagen. — De omnibusdienst van A. Ledeboer voor het goedkoope massavervoer in de stad (1859). — De sado's werden in 1874 ingevoerd. — Vaste standplaatsen. —•
Het kaartjes-systeem. — D e „tjikar peer". — De „kossongs". — Pedatties. — De „tractionengine" van W . Cores de Vries (1863). — W a t „De Oostpost" op 11 April 1855 schreef
over de mogelijkheid van spoorwegaanleg op Java. — Het station „kotta". — O p 16 Mei 1878
had de officieele opening plaats van de lijn Soerabaia-Pasoeroean. — De rede van Gouverneur-Generaal Mr. J. W . van Lansberge. — In 1894 werd de duur van de reis van Soerabaia naar Batavia van 9 tot 2 dagen teruggebracht. —• D e eerste treinenloop. — D e personeelsvoorziening. — De oprichting der O . J. S. (1888). — De fiets. — De eerste automobielbezitters op Java: de gebroeders Stoop (1890). •— De invoering van het rijbewijs (1 Januari
1900). — Beperkende bepalingen. — De „kareta-setan".

I
A S met het optreden van Daendels in
1808 vangt de geschiedenis van de ontwikkeling
van het wegennet op Java aan. De groote postweg, die hij van Anjer tot Banjoewangi liet aanleggen, was 2 Rijnlandsche roeden (ongeveer
7.50 M.) breed. Op onderlinge afstanden van
400 Rijnlandsche roeden (1507 M.) werden steenen palen opgericht. Sindsdien werd het gebruikelijk om ter aanduiding van afstanden met palen
te rekenen.
Toen tengevolge van den aanleg van dien
grooten postweg een vrij behoorlijke verbinding
tot stand was gekomen tusschen Soerabaia en
Batavia, werd het reizen over land tusschen beide plaatsen belangrijk bekort. Hadden vóór den
aanleg ervan particuliere reizigers van 30 tot 40
dagen noodig om dien tocht te volbrengen, na het
gereedkomen van den weg kon de afstand in 9
a 10 dagen worden afgelegd.
Vóór het optreden van Daendels bestond reeds
een in betrekkelijk goeden staat verkeerende weg
van Soerabaia naar Pasoeroean, die door kapitein
Hesselaar was aangelegd. Toen de ,,IJzeren Maarschalk" op zijn inspectie over dezen weg reed, was
hij over den gepresteerden arbeid zóó tevreden,
dat hij onmiddellijk besloot (namelijk op 14 Juli
1808) om genoemden kapitein aan te stellen tot
tweeden commissaris — tot eersten had hij reeds
op 16 Juni 1808 benoemd kolonel Lutzow, chef der
Genie — van de wegen en posterijen op Java. Het
besluit, waarin die aanstelling was vervat, luidde:

,,Gezien hebbende den schoonen weg van
Sourabaya naar Pasoeroean en geïnformeerd zijnde, dat dezelve weg 64 paal verder in den zelfden staat zich bevindt, welke alleen aan de directie van den kap. Johannes Hesselaar, gewezen
commandant van Pasoeroeang (hij was op 23 October 1801 in die betrekking benoemd) is toe te
schrijven, considererende de noodzakelijkheid, om
door gansch Java gelijke wegen aan te leggen, de
weinige zorg van sommige residenten in het uitvoeren der deswegens gegevene orders en de onmogelijkheid, dat één commissaris de wegen en
posterijen over geheel Java kan surveilleeren, is
besloten aan te stellen tot commissaris over de
wegen en posterijen op Java: Johannes Hesselaar,
met last, om speciaal te surveilleeren de uitvoering der orders op de wegen van Sourabaya tot
Samarang en de posterijen op deze route gelegen,
alsmede het postcomptoir (bij voorloopig reglement op het Postwezen van 18 Juni 1808 opgericht) op een tractement van 5.000 rijksdaalders
zilver en 1.000 rijksdaalders voor deszelfs reizen
en inspecties."
Op den nieuwen weg werden ongeveer om de
6 paal (d.i. plusminus 9 Km.) posten opgericht,
waar men van paarden kon verwisselen. Later werden ook de andere groote wegen op Java in etappes verdeeld, zoodat tegen den tijd, dat men in
Europa tot den aanleg van spoorwegen overging,
het reizen hier langs gewone wegen reeds betrekkelijk eenvoudig en snel in zijn werk ging.

Bibis, een kwart eeuw geleden. O p de foto komen drie soorten van vervoermiddelen voor. Links, vóór den mgang van
het stdtionsemplacement- een kossong en een sado. Rechts
een door sappi's getrokken tjikar. De weg was in dien tijd
nog niet geasfalteerd. O p den achtergrond het oude gebouw
van Lindeteves.

N a de invoering van het Cultuurstelsel (1830),
werd de aanleg van wegen nog krachtiger voortgezet. Daar de bestuursambtenaren belang hadden bij
een snel en gemakkelijk transport der cultuurproducten en zij de vrije beschikking bezaten over
heerendiensten, is het te verklaren, dat de druk,
die op de bevolking werd uitgeoefend, zwaar, in
vele gevallen zelfs onhoudbaar was. De toestand
werd zóó erg, dat Gouverneur-Generaal J. Baud
in 1835 aan zijn ambtenaren moest verbieden om
nieuwe wegen te doen aanleggen zonder zijn voorkennis.
De bevolking, die bij de totstandkoming en het
onderhoud dier wegen zulke zware lasten had te
dragen, mocht er zélf géén gebruik van maken.
Zij moest namelijk met haar voertuigen de onverharde karrenwegen berijden, die naast de door haar
aangelegde ,,kolfbanen" lagen. Bovendien mochten
haar voertuigen de bruggen niet passeeren, zoodat
men den dwazen toestand kreeg, dat een Inlandsche
karrenvoerder, die zijn eigen vehikel reed, door
de rivier moest trekken, terwijl zijn makker, die
gouvernements-producten vervoerde, hoog boven
zijn hoofd over een brug op gemakkelijke wijze
den overkant van het water kon bereiken. Pas in
1853 werd bepaald, dat er géén afzonderlijke karrenwegen meer zouden worden aangelegd maar
eerst in 1857 mochten alle voertuigen, mits zij aan
bepaalde eischen voldeden, van alle groote wegen gebruik maken.

weg tusschen Batavia en Soerabaia. Deze weg
is echter nooit voltooid, omdat men in 1875,
toen men pas met den aanleg van een gedeelte van dien weg gereed was gekomen, besloot
om een net van staatsspoorwegen over Java aan
te leggen, waarin een stamlijn was opgenomen, die
Soerabaia met Batavia zou verbinden en waarlangs
in tijden van gevaar de troepen vervoerd zouden
kunnen worden.
Het reizen langs de wegen geschiedde, vóórdat de spoorwegen er waren, met diligences, zware, lompe karossen met 2 of 3 span paarden ervoor.
O p een treeplank achter den wagen stonden Inlandsche loopers, die met hun lange zweepen en door
hun herhaaldelijk uitgestooten rrrt! rrrt! rrrt! de
dieren tot grooteren spoed trachtten aan te zetten.
Bij lastig berijdbare weggedeelten sprongen zij van
de treeplank, om de paarden aan de hand te leiden,
terwijl aan den voet van steile berghellingen de
paarden van, en karbouwen vóór de koets gespannen werden.
Behalve de gouvernements diligencedienst, bestond hier omstreeks 1840 ook nog een particuliere onderneming, die reizigers en goederen,
maar voornamelijk reizigers vervoerde. In 1847
werd namelijk voor het eerst het recht om een
wagenpost tusschen Soerabaia, Pasoeroean, Probolinggo en Malang te onderhouden, voor het
bedrag van ƒ 200 's maands aan Jan Montoft
hier verpacht. Toen hij op 6 November 1865
op 70-jarigen leeftijd overleed, werd zijn onderneming voor de som van ƒ 30.000 aan den
luitenant der Chineezen te Malang verkocht.
Voorts werden nog particuliere diligencediensten geopend naar Grisee (1860) en Modjokerto
(1870).

Daendels had zijn postweg hoofdzakelijk uit strategische overwegingen doen aanleggen, maar daar
deze weg over grooten afstand langs de kust liep,
voldeed hij al bijzonder slecht aan het gestelde
militaire doel.
Daar door het Gouvernement echter de noodzakelijkheid werd ingezien van een goed-berijdbaren
weg in oorlogstijd, werd in 1854 besloten tot den
aanleg van den zoogenaamden „grooten militairen

Eén van het betrekkelijk gennge aantal „kossongs", dat
men nog te Soerabaia ziet rijden. Vroeger was dit vervoermiddel zeer in trek, doch in de laatste jaren werd het door
de taxi verdrongen. De foto geeft een uitstekend beeld van
zoo'n gammel, opgelapt vehikel.

quin, Americaine,
coupé clarence,
handchaise
en bendy, bespannen met statige Sydneyers, of
kittige Sandelwoods, kon verkrijgen.
Om aan die vraag te kunnen voldoen, richtte
A. Ledeboer hier op 13 Juni 1859 een geregelden
omnibusdienst op. 's Morgens en 's middags reden
omnibussen naar en van het Marine-Etablissement,
waar veel Inlanders werkzaam waren. De route
door de stad was als volgt vastgesteld: van het
Java-Hotel, langs de Kali Mas, door de Werfstraat. Schoolstraat, langs het Willemsplein en de
Willemskade, door de Bergstraat, Chineesche
Voorstraat, Handelstraat, Chineesche Heerenstraat, Chineesche Breestraat, Frederik Hendrikstraat, Kromme Ketabangsteeg, Kistemakersstraat,
Handelstraat, langs de Willemskade, door de
Roomsche Kerkstraat, Boomstraat en Werfstraat
terug naar het punt van uitgang. De prijs voor elk
traject in de stad was bepaald op 25 cent, terwijl
een rit naar het Marine-dok 50 cent per persoon
kostte.

H. G. Derx, de waarnemend-hoofdingenieur der S. S.,
die bij de opening van de lijn Soerabaia-Pasoeroean den
Gouverneur-Generaal en mevrouw Van Lansberge verwelkomde en namens de directie der S. S het woord voerde.

Men kon, wanneer men niet verkoos met andere
menschen in een diligence te zitten, een wagen voor
zich alleen huren. Men zat dan wat ruimer en gemakkelijker, maar men betaalde veel meer.
Het is te begrijpen, dat men vroeger vanwege
de hooge kosten slechts zelden dacht aan het maken van uitstapjes vèr buiten de stad. Wilde men
bijvoorbeeld een trip ondernemen van hier naar
Blauw Water, dan kwam men bij Chineesche wagenverhuurderijen nog het goedkoopst terecht;
voor een bedrag van ƒ 50 werd naar bedoelde
badplaats en ook weer terug gereden.
Voor dezen tocht vertrok men uit Soerabaia in
den regel om 5 uur 's middags en bereikte dan om
11 uur 's avonds Pasoeroean, waar overnacht
werd. Den volgenden morgen vroeg werd de tocht
voortgezet naar het nabijgelegen Banjoe Biroe, van
waar men tegen den middag vertrok, om 's avonds
weer te Soerabaia te zijn.
Naarmate onze stad zich uitbreidde en de afstanden tusschen de verschillende stadsdeelen
grooter Averden, kregen ook de Inlanders behoefte aan goedkoope middelen van vervoer, daar zij
in verband met de hooge kosten, géén gebruik konden maken van huurwagens, welke men hier in
allerlei soorten, zooals milord, vis~a-vis, palari'

Gouverneur-Generaal Mr. J. W . van Lansberge (1875'81), die hier op 16 Mei 1878 de feestelijke opening bijwoonde van de eerste Staatsspoorlijn op Java van Soerabaia
naar Pasoeroean.

Natuurlijk konden ook Europeanen van dezen
algemeenen omnibusdienst gebruik maken, doch
dit gebeurde slechts zelden. Soms, als er in den
Schouwburg iets te doen was, of als de schutters
dienst hadden, liet de heer Ledeboer omnibussen
uitsluitend voor Europeanen rijden en deze speciale
diensten waren bij de Europeesche ingezetenen onzer stad wèl in trek.
Een ander goedkoop vervoermiddel vormden
de dos-a-dos, bij afkorting ook wel sado's genoemd,
zoo geheeten omdat men in die kleine wagens op
twee wielen rug (dos) aan (a) rug (dos) zat. Men
zag ze hier in 1874 voor het eerst rijden. Zij werden door een Duitscher, namelijk door den chef
van de toentertijd zeer bekende firma Boesch en
Co., ingevoerd. Pas drie jaar later werden zij ,,dogcar(t) " genoemd. Een van de eersten, die er een
verhuurderij van die karretjes op na hield was
A. C. Lapidoth.
De sado's hadden op verschillende punten in
de stad hun vaste standplaatsen, o.a. op Simpang,
op het Willemsplein en in het kampement Prins
Hendrik. Voor eiken rit van een half uur (of gedeelte ervan) moest men ƒ 0.50 betalen. Door een
speciaal systeem van verkoop van kaartjes (ongeveer gelijk aan het huidige ijsbonnetjes-systeem)
trachtten de eigenaren der verhuurderijen aanvankelijk fraude van de zijde van de koetsiers onmogelijk te maken, doch in de praktijk kwam van het
systeem niets terecht.
De sado's vielen ook bij de Inlanders en Vreemde Oosterlingen zeer in den smaak. Europeanen
gebruikten de dogears veelal als kantoorwagen.
Een maand-abonnement kostte voor één persoon
ƒ 25 en voor 2 personen ƒ 40. Meer dan 2 passagiers mochten de kleine vehikels niet bevatten. Er
is echter vaak tegen dezen regel gezondigd.

De voorzijde van het eerste gebouw van het station ,,kotta" op Bibis. Men lette op den stoffigen, ongelijken weg, die
in 1880, toen de foto werd genomen, nog niet geasfalteerd was.

Een voorlooper van de dos-a-dos waren de zoogenaamde ,,tjikar-peer", wagentjes zónder zitbanken, waar men door een opening van voren in
kroop, waarna men op een matras moest gaan liggen of zitten. Deze werden ook veel als reiswagen gebruikt.
Kossongs waren aanvankelijk gewone huurwagens, waarvan de koetsiers, die ,,leeg" huiswaarts
keerden, gaarne een extraatje verdienden door,
zonder voorkennis van hun toeans, een vrachtje te
snorren en tegen een presentje naar het opgegeven adres te brengen. Men riep de koetsiers van
die huurwagens gewoonlijk met de vraag: ,,Kossong?" (Leeg?) aan. Later werden de oude, afgedankte huurwagens ook gebruikt voor het goedkoope personenvervoer in de stad.
Het goederen-transport van en naar het binnenland had met zware ossenkarren plaats. Zoo geschiedde het vervoer van koffie het meest met pedatties en dat van suiker op karren met schijf wielen.
Van de vele andere vervoermiddelen, die men
heeft getracht ingang te doen vinden, vermeld ik
alleen nog die van W . Cores de Vries, die op 28
September 1863 een proef tocht door de stad maakte met zijn traction-engine, waaraan 2 vrachtwagens
en één palanquin waren gekoppeld. Op de beide
vrachtwagens stonden ongeveer 120 Inlanders en
in het rijtuig zaten enkele heeren. De locomobiel,
die men uit Engeland had laten komen, was bestemd voor suiker- en rietvervoer van een suikerfabriek bij Tegal. De stoomkracht bedroeg 32 P.K.
en daarmee kon gemakkelijk een gewicht van
30.000 a 40.000 Nederlandsche ponden vervoerd
worden.
De proef werd herhaald en met de machine een
tocht ondernomen naar Sidoardjo en terug. Vier
groote vrachtwagens en vijf rijtuigen met ongeveer
250 personen er in werden daarmee getransporteerd. De grootste snelheid, die men er mee bereikte, was slechts 4 paal (ongeveer 6 Km.) per uur,
waardoor men er niet aan denken kon, om de traction-engine van Cores de Vries voor het transport
in de praktijk te gebruiken.
Een omwenteling in het transportbedrijf werd
verkregen, toen men op Java begon met den aanleg van een net van spoorlijnen. Reeds omstreeks 1850 werd in de kranten het denkbeeld geopperd, om ook in Indië, evenals in
Europa en Amerika, ,,ijzeren wegen " aan te leggen, waarlangs het goederenvervoer s n e l en
g o e d k o o p kon plaats hebben. Zoo werd in een
ingezonden stuk in de Oostpost, een Soerabaiasch
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Hoe het stationsemplacement op Bibis m lööU ^aus ongeveer twee jaar na de opening
van de lijn: Soerabaia-Pasoeroean) er uit zag. Let op de miniatuur-locomotieven, welke
toen in gebruik waren. Rechts: het stationsgebouw (achterzijde). In het midden op den achtergrond ziet men de houten ophaalbrug van Bibis.

blad, van 11 April 1855 met leedwezen geconstateerd, dat er op Java nog geen spoorwegen waren.
Typisch was de volgende zin: ,,De gesteldheid
van de hier bergachtige elders moerassige landstreek" — aldus de schrijver van het ingezonden
stuk — ,,wordt onder meer andere gewigtige oorzaken door deskundigen als een groote hinderpaal aangemerkt, die de daarstelling op Java van
dusdanige werken (spoorwegen) schier onmogelijk
maakt omdat zooal niet verhinderd door de enorme kapitalen, die daartoe vereischt zouden worden,
dan toch zeker doordien een spoorwegonderneming, in verband tot die verbazende sommen, geene winsten belooft te zullen aanbrengen."
Tenslotte bleek de vrees voor te geringe rendabiliteit ongegrond te zijn en wat de overwinning
van de moeilijkheden van de ,,gesteldheid van de
hier bergachtige elders moerassige landstreek" betrof, ook daarmede liep het wel los. In 1864 kwam
de eerste spoorweg van Semarang over Solo naar
Djokja tot stand, welke een particuliere onderneming was.
Bij de wet van 6 April 1875 Staatsblad No. 141
werd beslist, dat een aanvang zou worden gemaakt
met den aanleg van spoorwegen op Java voor re-

kening van den staat en wel dadelijk met den bouw
van een spoorweg ter verbinding van Soerabaia,
Pasoeroean en Malang. De aanleg van deze lijn,
die snel vorderde, geschiedde voornamelijk in het
belang van het goederenverkeer.
Als beginpunt der lijn werd het tegenwoordige
station ,,kotta" gekozen. Dit punt was dicht bij de
handels wij ken gelegen en zoowel te land als te
water gemakkelijk bereikbaar.
Een bezwaar was, dat eenige vestingwerken geslecht en grachten gedempt moesten worden. Zoo
moest het Bastion VIII afgegraven en het daar
aanwezige munitiemagazijn en de exercitiebatterij verplaatst worden; ook het tijdelijke kampement Semoet diende te verdwijnen.
Ten opzichte der reede lag het station allerongelukkigst; dadelijk werd dan ook bepaald, dat
het met de monding der Kali Mas in verbinding zou worden gebracht, zoodra daar een
schroefpaalsteiger zou zijn gebouwd. Van dit laatste kwam niets en het zou nog tot 1886 duren,
voordat de havenlijn op den westelijken oever van
de Kali Mas voltooid was.
Op Donderdag 16 Mei 1878, den dag na de
feestelijke opening van de derde landbouwtentoon-

,,Ik mag het als een bijzonder voorrecht beschouwen dat mijn bezoek te Soerabaia samenvalt met
de plechtigheid van heden De opening van den
spoorweg Soerabaia-Pasoeroean toch is de eerste
schrede op den weg die Indie tot meerdere ontwikkeling zal brengen, op den weg, waar wij nu
hopen, dat met voortvarendheid voortgegaan zal
worden De dag van heden is voor Indie des te belangrijker, omdat hij de constatie medebrengt van
het welgelukken eener proefneming, waarvan de
toekomst der Indische spoorwegen afhangt. Dat
gunstige resultaat hebben wij te danken aan het
Ijverige en kundige personeel der Staatsspoorwegen en m de eerste plaats aan den wakkeren chef,
die nu weder m Europa vertoeft, ten einde in het
belang der Spoorwegen werkzaam te zijn. Aan dat
personeel zij de tevredenheid en de dank der Regeenng betuigd en ik ben er zeker van, niet gewraakt te worden, als ik mij tot tolk van het publiek opwerp en ook den dank van alle Nederlandsch-Indische ingezetenen aan hem aanbied".

De voorpagina van het „Spoorweg-nummer van de , Soerabaia-Courant , dat uit 4 pagina s bestond en werd uitgegeven bij gelegenheid van de opening van de eerste Staatsspoorhjn op Java

Stelling alhier, vond een niet minder groote feestelijkheid plaats, namelijk de opening van het eerste
gedeelte van de lang-verwachte spoorwegverbinding met het achterland van Soerabaia

, Ook ZIJ de naam van den staatsman herdacht,
aan wiens initiatief Indie dezen spoorweg te danken heeft, den Minister Van Goltstcin. Er wordt
wel eens beweerd, dat spoorwegen m Indie met
passen dat hun aanleg voorbarig is en voor het
oogenblik alleen ten bate strekt van enkele Europeanen Degenen die zoo denken, noodig ik uit Indie te bezoeken en in persoon te zien, hoe de Inlander zich van den eersten dag van den spoorweg heeft meester gemaakt, hoe het versnelde vervoer naar de hoofdplaatsen tal van cultures en

Het perron, evenals het geheele stationsgebouw,
was keurig versierd Schilden droegen de opschriften ,,Nijverheid, Welvaart en Koophandel Alle
genoodigden ontvingen een schetsteekenmg van
den staatsspoorweg, die geopend zou worden De
tuin voor het front van het stationsgebouw was
smaakvol aangelegd.
Nadat de Gouverneur-Generaal en mevrouw
Van Langsberge door de directie der spoorwegen
waren binnengeleid en plaats hadden genomen,
nam de waarnemend hoofdingenieur van de lijn
Soerabaia-Pasoeroean-Malang, de heer H G
Derx, het woord Hij nep de hooge gasten een
welkom toe.
De Gouverneur-Generaal, die de rede beantwoordde, zeide o.m. het volgende:

Ir J A Stoop, de eerste automobilist in NederlandschIndie, aan het stuur van zijn Benz.

industrieën heeft in het leven geroepen, waarvan
de Inlander tot hier toe geen werk maakte, bij gebrek aan behoorlijke débouché's. Anderen meenen,
dat spoorwegen uit een politiek oogpunt minder
raadzaam zijn. Aan hen meen ik het belang voor
oogen te kunnen houden, dat de Regeering in een
zoozeer gecentraliseerd land heeft met het oog op
de controle der ambtenaren; op de uitoefening eener
goede politie en op de verdediging des lands, bij
versnelde, in hare handen staande middelen van
gemeenschap."
Nadat het terrein en het stationsgebouw bezichtigd waren, werd de reis naar Porrong aanvaard. Het traject werd in één uur afgelegd. Daar
werden de hooge bezoekers verwelkomd door den
Resident van Pasoeroean, die er zich met den
Regent en eenige notabelen bevond.
's Zondags d.a.v. bestond er van de zijde van
het publiek zóó'n groote belangstelling om een
ritje met den trein te maken, dat ruim 200 personen teleurgesteld naar huis moesten gaan.
Nog in hetzelfde jaar werd de lijn SoerabaiaPasoeroean-Sengon in exploitatie genomen en met
den aanleg van een spoorweg naar Kediri begonnen. Zoo werd geleidelijk het lijnennet uitgebreid,
doch het zou nog 16 jaar duren, vóórdat de twee
belangrijkste steden van Java: Soerabaia en Batavia met elkaar verbonden waren (1 November
1894).
Bijwijze van curiositeit vermeld ik nog, dat
in den aanvang slechts
2 treinen daags van
Soerabaia naar Pasoeroean en ook in omgekeerde
richting reden. De eerste vertrok hier om 7 uur
's morgens, kwam om 7 uur 8 bij de halte Goebeng en 9 uur 17 te Pasoeroean aan, terwijl de
tweede van Semoet vertrok om 2 uur 30 's mid-

Eén van de 6 rijbewijzen, welke
De vergunning stond op naam van
De onderteekening van het stuk
Arends. Duimafdruk noch portret
voor.

in 1900 werd uitgereikt.
den heer John C. Potter.
is van den heer E. A.
komen op het rijbewijs

dags, 9 minuten later te Goebeng aankwam en
om 5 uur 20 te Pasoeroean. Uit laatstgenoemde
plaats vertrokken de treinen om 6 uur 18 's morgens en 2 uur 7 's middags, die hier respectievelijk arriveerden om 9 uur 8 v.m. en 4 uur 24 n.m.
De wijze, waarop hier in die dagen bij de S. S.
de personeelsvoorziening plaats had, verdient nog
even belicht te worden. Men nam machinisten van
de gouvernements-marine en van koopvaardijschepen in dienst, teneinde Indische jongens en
Inlanders, die daarvoor geschiktheid toonden, op
te leiden tot machinisten en stokers.

De heer L. C. R. Breeman in zijn Dion Bouton. Zijn
auto droeg in 1900, toen slechts aan 6 personen een rijbewijs
werd uitgereikt, het nummer „Soerabaia 5".

Jongelieden, die pas de schoolbanken hadden
verlaten, v/e^den op jeugdigen leeftijd te werk
gesteld als klerk bij den stations- en bureaudienst
op een salaris van ƒ 1 per dag. Ook werden zij
in geval zij meer technisch waren aangelegd in
dienst genomen als werkman op een daggeld van
een kwartje plus 1 cent zeepgeld voor het wasschen van gezicht en handen.

Hoog waren de eischen niet, die men deze lieden stelde. Als zij in staat waren behoorlijk met sleutels om te gaan en moeren en bouten goed los of vast te draaien, konden zij benoemd worden tot stoker. Het loon werd dan gebracht op ƒ 30 per maand, wat de Europeanen
betrof; de Inlanders kregen slechts ƒ 15.
Ook voor den dienst van „ W e g en Werken"
werden jongelieden opgeleid door opzichters, die
elders reeds praktijk bij de B. O. W . achter den
rug hadden. Voor de meer verantwoordelijke betrekkingen als haltechef en conducteur nam men
gepasporteerde of gegageerde onderofficieren in
dienst. Voor deze groep van beambten waren de
eischen eveneens niet bijzonder zwaar. Er moest
ongeveer 12 uur per etmaal dienst gedaan worden en als men wat kon telegrafeeren en de grafiek kon lezen, waarop slechts enkele treinen voorkwamen, dan werd men tot haltechef gepromoveerd. W e r d bij de bevrachting al eens een fout
gemaakt, de controle was er om deze vergissing te
redresseeren.
Een belangrijke verbetering voor het goedkoope massa-vervoer in de stad was de oprichting van
de Oost-Java Stoomtram Mij in 1888. Daar ik
de geschiedenis van deze maatschappij in het volgende hoofdstuk behandel, volsta ik hier met deze mededeeling.
Tenslotte ben ik met mijn overzicht van het
vervoer te land aan het begin van de 20e eeuw
gekomen, toen de auto een deel van het transport
voor zich begon op te eischen.
De fiets had hier in haar eerste vormen reeds
enkele tientallen jaren tevoren haar intree gedaan
en zooals het met zoovele andere uitvindingen is
gegaan, zoo ging het ook met deze nieuwigheid.
Men had er aanvankelijk weinig fiducie in. Zoo
kon men in 1869 in één van de plaatselijke bladen lezen: ,,Of de velocipede op den duur eenig
practisch nut zal aanbrengen, moet nog bewezen
worden."
De eerste modellen van de fiets, waarmee men
hier proeven nam, verschilden veel met die van
tegenwoordig. Een zekere Aridineau had bijvoorbeeld een vervoermiddel geconstrueerd, bestaande uit één enkel rad, dat in de minuut 50 omwentelingen moest maken. Boven dit rad bevond zich
een smal ijzeren zitbankje. Voor bejaarde en zwaarlijvige personen werd speciaal aanbevolen de éénradige velocipede van Heming, waarbij de rijder
zijn zitplaats had in het centrum van het rad.

Tegen den tijd, dat de auto hier ingang vond,
had de fiets reeds verschillende gedaantewisselingen ondergaan en bezat toen al in hoofdzaak
den tegenwoordigen vorm.
De eerste auto op Java werd omstreeks 1890
geïmporteerd door de gebroeders Stoop, die zich
in de buurt van Soerabaia vestigden, waar zij naar
petroleum boorden. Beide heeren tuften hier jarenlang zonder rijbewijs rond, want pas op 1 Januari 1900 moesten de bestuurders van ,,een niet
op spoorstaven loopende door een benzine-motor
voortbewogen voertuig", zooals het in den officieelen stijl van de vergunningsacte heette, voorzien zijn van een rijbewijs, teneinde ,,als zoodanig
op den openbaren weg te worden toegelaten."
Om zoon rijbewijs machtig te worden, moest
men zich aan een rijproef onderwerpen. Men
snorde, met den controleur van politie naast zich,
over Simpang en door de Palmenlaan naar het
Scheepmakerspark, dat toentertijd nog een grasveld was.
Hier moest men tusschen rijen vlaggetjes manoeuvreeren, nu eens vooruit, dan weer achteruit
rijden, bochten maken, serpentines beschrijven en
tenslotte werden de vlaggetjes geteld, die omver
waren geworpen. De rit had meer van een behendigheidswedstrijd, dan van een examen om een
vergunningsacte te bekomen.
Daar men die eerste ,,benzine-motors" gevaarlijk voor het verkeer vond, werd aan de houders
van zoo'n vergunningsacte in 1900 slechts toegestaan, om op de volgende wegen te rijden: Ie Gemblongan, Toendjoengan, Genteng, Kaliasin en Kajoon; 2e Kramatgantoeng, Aloon-Aloon, Regentstraat, het schijfschietterrein, Griseeschen weg en
verder langs den grooten postweg naar Grisee en
Sidajoe; 3e over de Bibisbrug, langs het postkantoor en het station der Staatsspoorweg naar den
Oedjoeng (langs de trambaan) en 4e Goebeng,
Kepoetran, Wonokromo en verder langs den grooten weg naar Sidoardjo, Porrong, Modjokerto en
Djombang tot aan de grens van Kertosono (Kediri).
Zoo reden de eerste automobilisten hier met veel
stof, lawaai en stank in hun beperkt kringetje rond,
maar met de jaren breidde het aantal automobielen
zich uit. Ook begon men ze vaker op de buitenwegen te zien, waar Inlanders, verschrikt door die
rollende dingen zonder paarden, soms in eerbiedige
bewondering aan den kant van den weg neerknielden en een sembah maakten bij het voorbijratelen
van zoo'n kareta setan (duivelswagen).
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DE OOST-JAVA STOOMTRAM MIJ.
De eerste concessie-aanvraag voor den aanleg van een stoomtram (1881). — V a n een
paardetram. — De oprichting der O . J. S. (7 Juni 1888). — De aanleg van de stoomtramlijn:
Modjokerto-Ngoro. —• De lijn: Oedjoeng-Sepandjang. — Het hoofdstation te Groedo. — D e
zijlijntjes: Stadstuin-Werfstraat en Simpang-Goebeng. — De zijlijn: Bultzingslöwenplein-Koepang. De financieële resultaten van het stadstrambedrijf. — Het reizigersaantal en de tram'
frequentie. •—• De tarieven. — D e O . J. S. als grootwerkgeefster. — De eerste electrificatieplannen.

L.a^ E eerste concessie-aanvraag van de heeren
Slaiter en V a n Rinsum voor den aanleg en de
exploitatie van stoomtramwegen ter hoofdplaats
Soerabaia dateert van April 1881. Na overlegging van de noodige bescheiden werd hun vergunning verleend voor twee lijnen, namelijk: Ie.
van de Marine-sociëteit „Modderlust" tot aan het
station der S. S. en 2e. van de Werfstraat tot aan
de brug bij Wonokromo.

baia leidden evenmin tot een daadwerkelijk resultaat en zoo kom ik dan eindelijk tot de vermelding van de vergunnings-aanvragen, die de oprichting van de Oost-Java Stoomtram Mij. tot gevolg
hadden.
In Maart 1882 kwam bij de bevoegde autoriteit
een aanvraag binnen, ingediend door de heeren
A. C. Benninck Janssonius en G. A. Olivier ter

Een verzoek om vergunning tot aanleg van paardetramwegen te Soerabaia van den heer Kuneman
werd in verband met de bovengenoemde verleende
concessie voor stoomtramwegen afgewezen en
Soerabaia kan zich gelukkig achten de „zegeningen" van een paardetram te zijn misgeloopen,
want een dergelijk bedrijf zou de totstandkoming
van de stoomtram voor tal van jaren hebben verschoven.
Nadat de door de heeren Slaiter en Van Rinsum
verkregen vergunning voor den aanleg van stoomtramlijnen eenige malen met een jaar was verlengd, kwam zij wegens niet tijdige aanvaarding
te vervallen. Onderwijl had de Factorij der Nederlandsche Handel-Mij bij rekest van December 1881
een aanvraag ingediend om concessie te verkrijgen voor den aanleg en exploitatie van de lijn:
Üjombang-Perning-Wonokromo-Soerabaia. Voor
deze lijn werd, met uitzondering van het
gedeelte Wonokromo-Soerabaia in verband met
de reeds verleende vergunning aan de heeren
Slaiter en V a n Rinsum, prioriteit verleend. In
Aug. 1883 werd echter door de Factorij van deze
prioriteit afgezien.
Ook andere concessie-aanvragen voor den aanleg van stoomtramwegen in de nabijheid van Soera-

W . A. Zilver Rupe, een van de oprichters der O . J. S.

ring op de overdracht van de concessies van bovengenoemde lijnen Modjokerto - Ngoro en OedjoengKrian, waarop gunstig werd beschikt, waarna bij
acte van 7 Juni 1888 de Oost-Java Stoomtram Mij.
werd opgericht, welke bij Koninklijk Besluit dd.
27 Juni 1888 No. 15 werd goedgekeurd.
De O. J. S. begon nu spoedig met den aanleg.
Het eerst werd aangevangen met de lijn Modjokerto - Ngoro, omdat te voorzien was, dat het ontwerpen en uitvoeren van een lijn in de benedenstad
van Soerabaia tot lange, tijdroovende correspondentie en onderhandelingen met de betrokken autoriteiten en anderen aanleiding zou geven.
O p 2 Februari 1889 werd te Modjokerto door
den toenmaligen resident van Soerabaia, den heer
J. C. Th. Kroesen in tegenwoordigheid van tal van
autoriteiten, Inlandsche hoofden, priesters en belangstellenden de eerste spoorspijker geslagen,
waarbij de gebruikelijke slametan niet werd vergeten; daarmede was een aanvang gemaakt met de
aanlegwerkzaamheden van de O. J. S.
Bij den bouw van de lijn Soerabaia-Sepandjang zijn vele teleurstellingen ondervonden. Het
spreekt vanzelf, dat het aanleggen van een tramlijn binnen een stad meer bezwaren van allerlei
aard oplevert dan daarbuiten.
A

J Snoiick HurgronjC, . icde-oprichter der O. J. S.

erldngmg eencr vergunning voor den aanleg van
een lijnen-complex tusschen Modjokerto en Ngoro. Hierop werd prioriteit verleend bij G. B. van
2 December 1882, terwijl de concessie op 20 April
1883 werd verleend.
Deze concessie werd, nadat ze eenige malen
was verlengd en de aangevraagde lijden gewijzigd
waren, bij G. B. dd. 11 Mei 1887 in den vorm gegoten van een vergunning voor den aanleg van een
stoomtram van de suikerfabriek Kapettengan bij
Modjokerto over Modjoagoeng naar Ngoro.

De lijn Oedjoeng-Sepandjang was gedurende
den aanleg in de zes volgende secties verdeeld: Ie.
sectie Oedjoeng-fort Prins Hendrik; 2e. sectie
fort Prins Hendrik-S. S.-station; 3e. sectie S. S.station-telefoonhuisje bij den driesprong te Simpang; 4e. sectie telefoonhuisje-station Groedo; 5e.
sectie station Groedo-Wonokromo en 6e. sectie
Wonokromo-Sepandjang waarvan de Ie. en 2e.
sectie respectievelijk op 10 en 17 December 1889,
de 3e. en 4e. sectie op 15 April 1890 en de 5e. en

Inmiddels was aan de heeren W , A. Zilver Rupe
en A. J. Snouck Hurgronje bij G. B. dd. 24 October 1886 concessie verleend voor een tramlijn van
den Oed)oeng over de Bibisbrug, Kramat Gantoeng en Wonokromo naar Sepandjang, met een
zijtak van Kramat Gantoeng naar Koepang, terwijl
bij hetzelfde besluit een aanvraag van de heeren
C. Kool en Th. Boom, welke eveneens aanleg van
stadstramlijnen, doch van geringeren omvang, beoogde, afgewezen werd.
De Financieele Mij. van Nijverheidsondernemingen in Ned.-Indië verzocht in Mei 1888 goedkeu-

Een stoomtram van de Oost-Java Stoomtram Mij.

^mm

TO

:r^:ft
.Zs' i

0^i»m»Si^Ê^t

tó:A«!!«s.i
Het O. J. S.-station te Bibis. O p den achtergrond, goederenwagens op het nabijgelegen emplacement van station-Kotta der S. S.

6e. sectie respectievelijk op 14 Mei en 27 September 1890 voor het publiek verkeer werden opengesteld.
Alvorens met den aanleg van de lijn OedjoengSepandjang te beginnen, werd door de directie van
de O. J. S. verzocht in de concessie de reeds genoemde zijtak van Kramat Gantoeng naar Koepang te doen vervallen, op welk verzoek door den
G. G. goedgunstig werd beschikt.
De lengte van de lijn Oedjoeng-Sepandjang bedroeg rond 20 Km. Het hoofdstation bevond zich
op Groedo, waar ook de werkplaatsen, locomotiefen rijtuigremises, alsmede de magazijnen stonden.
Op het laatst van 1892 vroeg de O. J. S. nog
concessie aan voor een zijlijntje van den Stadstuin
langs de Roode Brug naar de Werfstraat. Nadat,
ondanks de vele daartegen ingebrachte bezwaren,
op 1 Juni 1897 tot opening kon worden overgegaan, bleek de exploitatie in het geheel niet loonend, zoodat de baan weder werd opgebroken.
Overigens kan uit de financieele resultaten van
het stadstrambedrijf worden geconstateerd, dat het
vervoer gedurende de eerste jaren der exploitatie
gelijkmatig toenam.
De jaren 1894 en 1895 waren voor de O. J. S.

uit een financieel oogpunt bepaald goed te noemen.
In 1896 viel een terugslag te constateeren, tengevolge van overstrooming, mislukken van den
padi-oogst en het uitbreken van cholera in de
tweede helft van dat jaar.
In 1898 namen de opbrengsten weder toe, dank
zij de uitbreiding van de lijn van Sepandjang tot
Krian.
De jaren 1901 en volgende kenmerkten zich door
voor het bedrijf der O. J. S. hoogst ongunstige omstandigheden.
Achteruitgang in welvaart der bevolking en de
ongunstige gezondheidstoestand waren hiervan de
oorzaak. In de jaren 1901 en '02 heerschten cholera-epidemieën en 1904 kenmerkte zich daarenboven nog door onlusten te Gedangan, hetgeen gedurende eenige maanden tot belemmering van het
verkeer aanleiding gaf, daar voor Inlandsche reizigers passen vereischt werden.
Het is begrijpelijk, dat de leiding der O. J. S.
alles in het werk stelde, om tot betere bedrijfsresultaten te geraken, die — nu de opbrengsten
slecht waren — voornamelijk gezocht moesten worden in een uiterst zuinige en oordeelkundige exploitatie.

De werkplaatsen, locomotief- en rijtuigremises der O. J. S.
op Groedo.

Het huidige hoofdkantoor der O . J. S. op Wonokromo.
In dit gebouw woonde vroeger de Regent.

Toen het vervoer zich in 1905 begon te stabiliseeren, was de O. J. S. echter over de moeihjke
jaren heen.

behartiging van de belangen van haar personeel
haar tijd steeds vooruit is geweest.

Sedert dien nam het reizigersvervoer op de
stadslijn te Soerabaia steeds toe, welke toename gehjken tred hield met de ontwikkeling van de handelsbeweging en de uitbreiding der stad.
Terwijl vroeger de verbinding met Wonokromo
en Sepandjang — dus meer het voorstadsverkeer
— de hoofdbron van inkomsten was, won in deze
jaren het eigenlijke stadsverkeer meer en meer in
beteekenis.
In de jaren 1909 en volgende nam het stadsverkeer met groote sprongen toe, waarvan een belangrijke uitbreiding van den dienst het gevolg was
en de bezwaren van een stoomtram in zoo enge
straten zich dus in verhoogde mate deden gevoelen.
In het eerste exploitatiejaar werden rond
1.700.000 reizigers vervoerd, terwijl dit aantal in
1926 was gestegen tot rond 17.000.000, dus tien
maal zooveel.
Als groot werkgeefster heeft de O. J. S. steeds
een belangrijke plaats ingenomen. In dit verband
kan er op worden gewezen, dat zij, wat betreft de

Reeds in 1891 werd aangevangen met de vorming van een ondersteuningsfonds; in 1902 met
het kweeken van een reserve voor de kosten van
Europeesch verlof voor het daarvoor in aanmerking komend personeel, terwijl in 1912 een pensioenfonds voor het personeel werd opgericht.
Terugkeerende tot het jaar 1910 kan worden
vermeld, dat in dit jaar de bezwaren tegen de
stoomtram en de mogelijkheid tot verbetering, geboden door de steeds voortschrijdende techniek,
maakten, dat deze niet kon blijven voldoen. De
oplossing van het verkeersvraagstuk hing tevens
ten nauwste samen met de beslissing omtrent de
verbetering der haveninrichtingen, waarvoor in die
jaren een plan werd uitgewerkt.
De eerste ernstige plannen tot electrificatie
dateeren van 1910 toen de O. J. S. zich bij rekest
van 31 December wendde tot den G. G., waarbij
zij mededeelde te overwegen de bestaande stadsstoomtramlijn te electrificeeren. Maar die electrificatie behoort tot de nieuwste geschiedenis van
onze stad en valt dus buiten het bestek van dit
boek.
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De reis Holland-Indië per zeilschip om de Kaap duurde ongeveer 100 dagen. — D e r a a d '
geving van Gevers Deynoot. — Met het comfort op de zeilschepen was het treurig gesteld. —
Het eerste raderstoomschip, dat Indië bereikte, was de „Willem D e Eerste" (1836). — De
„Hekla" en „Etna". — Het eerste in Indië op stapel gezette particuliere stoomschip was de
„Van der Capellen" (1825). — De eerste geregelde vaart tusschen Soerabaia en Makasser
werd met de „Langen Lamongan" van de reederij van Charles E t t y onderhouden. — D e
stoomvaartmaatschappij van Cores de Vries (1852''68). — De Nederlandsch'Indische Stoomvaart Mij. (1865-*90). — De oprichting der K. P . M . (1891). — De „Prins Hendrik", het
eerste stoomschip van de Mij. „Nederland", dat te Soerabaia aankwam (1872). — W a t een
ontevreden passagier van dat vaartuig in „De Oostpost" vertelde. — Het tweede zeekasteel
van de „Nederland", de „Koning Willem III", arriveerde hier ter reede op 14 Februari 1873
en de „Groningen", het eerste stoomschip van den Rotterdamschen Lloyd twee jaar later. —• De
reis Holland'Indië per stoomschip door het SueZ'kanaal duurde vroeger 39 dagen. — Verbeteringen in de accomodatie. — Passagetarieven. — De kustvaart. — Het ongeluk met de „Bromo"
op 11 November 1880. — Het transport van de reede naar den wal met tambangans en laadprauwen. — Prauwenveeren. — E e n proeftocht op de Solo-rivier (1861).

\ / O O R D A T de eerste stoombooten de zilte
baren van den Indischen archipel doorkliefden, geschiedde het vervoer te water van moederland
naar kolonie en omgekeerd, zoowel van passagiers als van goederen, door middel van zeilschepen.
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De tocht ging om de Kaap en duurde naar
omstandigheden 100 tot 120 dagen, hoewel ook
vlugge zeilers de reis in 90, zelfs in 80 dagen
konden volbrengen.
De reis per zeilschip moet voor sommige personen een zekere bekoring hebben gehad. Dit kan
bijvoorbeeld blijken uit het feit, dat het bekende
gewezen-lid van de Tweede Kamer Gevers Deynoot in 1862 aan families met kinderen en zelfs
aan alleenreizende vrouwen aanraadde om niet met
de ,,overland-mail" (d.i. per stoomboot), maar met
een goed zeilschip naar Indië te gaan.
Mogen wij D. van Batenburg Jr. gelooven, die
in 1865 een Gids op eene reis naar en van Java uitgaf, dan moet het echter met het comfort op die
zeilschepen allertreurigst gesteld zijn geweest. Zoo
raadde hij adspirant-passagiers aan om van alles
zelf mee te nemen: bier, wijn, seltzerwater, lucifers, kaarsen, een lampetkan, kom, waterkaraf,
glas; voor heeren: een oliejas en zuidwester, voor
dames: een waterstoof en meer dergelijke, voor

"••"

oude handeUivfg van Javi, naar Europa.
tochl van lacob van Heemskerck en Wiljsm Batentii 1596.
. voarl van Corntln it Howman naar Java 1395-56.
'" '" mule van den Roturrfamaclico Lloyd naar )ava vin iouthamplon Tang«r.
MurseiUe PoU-Said. Colombo Sabang B.'la^^an Smflapore

Een schetskaartje van verschillende routes van Europa
naar Indië.
Oude handelsweg van Java naar Europa.
—. —. —• Vaart van Cornelis
(1595-'96).
—

de Houtman

naar

Java

Tocht van Jacob van Heemskerck en Willem Barentsz (1596).
Route van den Rotterdamschen Lloyd naar Java,
via Southampton, Tanger, Marseille, Port-Saïd, Colombo, Sabang, Belawan en Singapore.

Nederlandsche zeeofficier en onze latere stadgenoot Cores de Vries naar Indië gereisd om na
te gaan, of met subsidie van de Regeering een geregelde stoombootdienst tusschen de verschillende
eilanden van den Archipel in het leven zou kunnen
worden geroepen.
Dit onderzoek had tot gevolg, dat in 1852 met
het schroef stoomschip Padang, 181 last groot, de
vaart werd geopend. Het volgende jaar werd het
schepenbezit van de kleine maatschappij van
Cores de Vries met de Macasser, de Ambon en de
Banda uitgebreid. De maatschappij bleef tot 1868,
in welk jaar zij in totaal 10 schepen bezat, bestaan; daar haar contract met de Regeering expireerde en niet vernieuwd werd, moest de onderneming echter ontbonden worden.

De Oost-Indie-vaarder

„Amilia".

hen die het gerief op de huidige mailschepen kennen, vreemde voorwerpen.
Het eerste Nederlandsche raderstoomschip, dat
Indië in 1836 bereikte, was de Willem De Eerste,
welk schip het volgend jaar in de Banda-Zee
verging.
In hetzelfde jaar werden te Soerabaia de twee
stoombootjes Hekla en Etna gelost, die per zeilschip uit Holland waren aangevoerd en dienst zouden doen ter bestrijding van de zeerooverij.
Aanvankelijk was de stoomvaart in Indië, op
een enkele uitzondering na, in handen van het
Gouvernement. Passagiers en goederen konden in
1845 met 4 en vijf jaar later reeds met 10 Gouvernements-stoomschepen vervoerd worden.

In 1865 was de Londensche firma H. O.
Robinson — haar bieding was slechts 1 cent per
mijl lager dan die van de Nederlanders Paul van
Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam —
de laagste inschrijver bij de aanbesteding voor de
uitoefening der paketvaart in den Indischen Archipel. Haar werd die vaart gegund en zoo werd
de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij opgericht, onder welken naam voordien ook
reeds een stoombootonderneming had bestaan,
welke echter niet voldoende kapitaalkrachtig was,
slechts de 2 stoomschepen, de Koningin der Nederlanden en de Java in dienst had en reeds in 1853
werd opgeheven.
Een kwart eeuw lang werd hier de paketvaart
uitgeoefend door die Engelsche maatschappij met
Hollandschen naam, welke in 1890 24 schepen bezat, waarvan er 16 werden overgenomen door
haar opvolgster: de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die in 1891 werd opgericht en tot op
heden met haar sierlijke schepen tot alle uithoeken van den Archipel doordringt.

Het eerste particuliere stoomschip, dat hier in
1825 op last van de Engelsche firma Kerr en
Burgess op stapel werd gezet, de Van der Capellen, bleef 15 jaar in de kustvaart en werd pas in
1840 door het grootere schip Koningin der Nederlanden vervangen, welk vaartuig voor rekening
van Maclaine Watson te Batavia voer.
In 1850 liet de reederij van Charles Etty hier
een tweede particulier stoombootje.
Langen
Lamongan geheeten, een geregelde vaart tusschen
Soerabaia en Makasser onderhouden.
Ondertusschen was reeds een jaar tevoren de

Een bark op weg naar Ned.-Indië.

Een der eerste stoomschepen van den Rotterdamschen Lloyd.
Onmiddellijk na de opening van het Suez-kanaai in 1870, kwam een geregelde, rechtstreeksche
verbinding tusschen moederland en koloniën tot
stand met de schepen van de Mij. ,,Nederland" en
van den ,,Rotterdamschen Lloyd".

zaal is alle ruimte, licht en lucht opgeofferd. De
voeding, vooral om 12 uur, is bij uitstek slecht en
de slordigheid ongelooflijk. Tusschen flesschen
met water gevuld, heb ik andere gevonden, die
zuiver carbolzuur inhielden."

Deze stoombooten deden nog in enkele opzichten denken aan de zeilschepen, wier plaats zij hadden ingenomen, bijvoorbeeld door het schoenertuig, dat zij bezaten en door hun kleinen
omvang van ongeveer 3.000 ton bruto, welke inhoud ongeveer overeenkomt met dien van de
K. P. M.-ers Van Imhoff en 's Jacob.

,,'s Morgens om 7 uur kan men in de corridor den
eersten hofmeester vinden, uitrustend aan de zijde zijner dulcinea, een Javaansche schoone. Midden in een storm kwam de machinist den kapitein
vertellen, dat de kolen op waren; touwwerk, rondhouten, kippenhokken, alles heeft men zien kappen en verstoken."

De eerste mail-steamer van de Mij.,,Nederland",
die ook Soerabaia bezocht, was de Prins Hendrik,
welk schip op 26 Januari 1872 door den kapitein
ter bezichtiging voor het publiek werd gesteld,
waartoe o.m. alle autoriteiten en de ,,bloem" van
den handel met hun dames uitgenoodigd waren.

In schrille tegenstelling met al die glorie, verscheen in het zelfde jaar in de Oostpost, een stuk
van een ontevreden passagier van de Prins Hendrik,
vermoedelijk wrevelig geworden, doordat hij aan
boord een flesch carbolzuur voor een flesch water
had aangezien en daarvan de hier niet nader aan
te duiden pijnlijke gevolgen ondervond. Hij raadde iedereen af de reis met die schuit te onderne-

,,De zelfvoldaanheid van den kapitein, die zich
commandant noemt, grenst aan het ongelooflijke.
Stuurlui, hofmeesters, koks en bottelier zijn van
hetzelfde kaliber".
,,Wie met de Prins Hendrik naar Holland doorging, leed gebrek en armoede en verwenschte den
strik, -waarin hij gevallen was. De passagiers gingen in Aden dan ook op de zooveel betere Engelsche mail over. Het eenige voordeel aan boord zijn
de compositie-kaarsen, waarmede het schip verlicht is. '
Op 14 Februari 1873 kwam het tweede zeekasteel, de Koning Willem III, hier ter reede. W e derom feest voor de notabelen! De couranten vermeldden speciaal de badkamers met stortbad en
de compositiekaarsen. In hetzelfde jaar verscheen
echter ook over deze stoomboot een kwaadaardig
artikel van een ontstemden passagier.

men.
,,Laat U niet verlokken met haar verguldsel en
haar schilderwerk", zoo heette het. „Aan de eet-

Het eerste schip van den Rotterdamschen Lloyd,
dat Febr. 1875 te Soerabaia arriveerde, was de
Groningen.

Op feestelijke wijze werden de belangstellenden aan boord onthaald, en in welsprekende bewoordingen werd hulde gebracht aan maatschappij, schip en bemanning.

De vaart naar Grisee, Pasoeroean en Kamal
had van hier plaats met stoombootjes, die aan verschillende personen of kongsies toebehoorden en
in den regel zwaar overbelast werden, welk feit
weleens tot ongelukken aanleiding gaf.
Zoo voer het scheepje de Bromo op 11 November 1880 van Soerabaia naar Madoera met meer
passagiers aan boord, dan het feitelijk bevatten
kon. Het helde bij Kamal tengevolge van een onvoorzichtige manoeuvre van den Inlandschen kapitein overzij. De passagiers, die beangst werden,
drongen naar den anderen kant van het vaartuig
en veroorzaakten daardoor zóó'n krachtige tegenbeweging, dat het scheepje kapsijsde en spoedig
daarna zonk. Van de 87 opvarenden konden er
37 door de bemanning van een baggermolen en
27 door die van een loodsboot gered worden, de
overige 23 passagiers verdronken.
Een hut op de „Prins Alexander" van de Stoomvaart Mij.
„Nederland . De hutten op de moderne mailschepen zijn
ongetwijfeld comfortabeler ingericht!

Dit ongeluk werd oorzaak, dat voortaan van
gouvernementswege scherper op de belasting van
dergelijke schuitjes werd toegezien.

Op deze vaartuigen, waarmee de reis naar Indië
door het Suez-kanaal ongeveer in 39 dagen werd
volbracht, bevond zich de Ie klasse ,, achteruit",
waar de bewegingen van het schip het sterkst
gevoeld werden en zeezieke passagiers dus niet
in de gunstigste positie verkeerden. Bovendien
waren, zooals een opmerker m de Oostpost het uitdrukte, ,,de hutten hokkerig en donker". Alleen
de kapiteinshut was doelmatiger geplaatst. Verder
vond hij, dat men zich aan boord in een doolhof
van portaaltjes en gangetjes verloor.

Het transport van de schepen ter reede naar
den wal geschiedde, voor zoover het de passagiers
betrof met tambangans en wat de goederen aanging met laadprauwen.

Later deed men bij den bouw van nieuwe schepen zijn voordeel met de opgedane ervaring en
vooral wat licht en lucht betrof, werden er in de
zich midscheeps bevindende Ie klasse hutten doeltreffende verbeteringen aangebracht.

Het beperkte aantal prauwen kon eindelijk niet
meer voldoen aan den steeds vermeerderenden inen uitvoer. Toen tenslotte de klachten te veelvuldig werden, werd bij Kabinets-Besluit van 18 April
1856 No. 59 de Gouverneur-Generaal gemachtigd
tot buitenwerkingstelling van het bestaande reglement op de prauwenveeren te Batavia, Semarang
en Soerabaia. Tengevolge daarvan werd bij or-

De passagegelden van de Mij. ,,Nederland"
bedroegen voor een reis naar Nieuwediep per persoon ƒ 1050 voor de Ie klasse A, ƒ 800 voor de
Ie klasse B en ƒ 450 voor de 2e klasse. Het verschil tusschen Ie klasse A en Ie klasse B bestond
hierin, dat de hutten van A twee en die van B
vier slaapplaatsen bezaten.
De prijzen voor een reis uit Soerabaia in de Ie
klasse van een der schepen van de Ned.-Ind.
Stoomvaart Maatschappij waren als volgt vastgesteld: naar Semarang ƒ 55, naar Batavia ƒ 120,
naar Makasser ƒ 125, naar Timor ƒ 480, naar
Banda, Ambon of Ternate ƒ 350, naar Menado
f 400 en voor een tocht door de Molukken en terug ƒ 600.

Het eenige prauwenveer, dat hier aanvankelijk
bestond, bevond zich in handen van het Stadsbestuur. Het was aan eigenaren van prauwen, volgens een door het Gouvernement vastgesteld reglement verboden, om goederen met hun vaartuigen naar en van de reede te transporteeren, tenzij deze opgenomen waren in het prauwenveer.

De eetzaal op het s.s. „Prins Alexander" (S. M. N . ) .

donnantie van den Gouverneur-Generaal van 1
Juli 1857 bedoeld reglement opgeheven en aan
iedereen vrij gelaten om goederen te vervoeren van
en naar de reede en andere plaatsen, die vermeld
waren in de buiten werking gestelde verordening.
Behalve dat eenige op zich zelf staande personen zich sedert dien tijd bezig hielden met den verhuur van eigen laadprauwen, voorzag het prauwenveer, dat hier in 1858 op initiatief van de Soerabaiasche Handelsvereeniging was opgericht grootendeels in de bestaande behoefte.
In 1860 waren de klachten over gebrek aan
laadprauwen echter weer schering en inslag. De
belemmeringen, die daarvan het gevolg waren voor
handel en scheepvaart, de vermeerderde verblijfkosten deswege gevorderd van de schepen, welke
toch reeds tusschen 1855 en 1860 eer met verlies dan met winst voeren, waren evenzoovele oorzaken, dat deze kwestie door de dagbladen uit
dien tijd openbaar werd gemaakt.
In genoemd jaar vereenigden zich hier een paar
ingezetenen, om met hun kapitaal zich eigen laadprauwen aan te schaffen en die te verhuren. Zelfs
verschillende leden van de Handelsvereeniging
stelden een poging in het werk, om tot de oprichting van een nieuw prauwenveer te geraken. Daar
echter het initiatief voor de oprichting van het be-

staande prauwenveer van de Handelsvereeniging
was uitgegaan en het reglement van dit veer aan
de leden der Handelsvereeniging op straffe van
boete verplichtte tot het gebruik van vaartuigen
aan dit veer behoorend, met uitsluiting van andere
prauwen, zoolang het in de behoefte aan laadruimte kon voorzien, zoo kantten andere leden zich
tegen die poging.
In Februari 1861 werd door het prauwenveer
van de Handelsvereeniging een aanbesteding gehouden voor den aanbouw van 300 koyangs prauwruimte, wat echter op den duur evenmin voldoende was. Later heeft men het ontstaan van andere
prauwenveeren toch niet kunnen tegenhouden,
waarvan ik reeds melding maakte in Hoofdstuk
II der 5e Afdeeling van dit werk.
Tenslotte wil ik nog even gewag maken van
een poging van W . Cores de Vries — den man, die
in het bizonder bekend stond als een bevorderaar van gemakkelijke en goedkoope communicatie tusschen de verschillende plaatsen in den Archipel — om de Solo-rivier met stoombootjes te
bevaren. De proef tocht, die in 1861 in den drogen
tijd werd ondernomen en waaraan het hoofd van
het gewestelijk Bestuur deelnam, werd zonder bezwaar tot Babat volbracht. Van het in het leven
roepen van een geregelden stoombootdienst op de
Solo-rivier is echter niets gekomen.
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POSTERIJEN. TELEGRAFIE EN TELEFONIE.
De duur van het postvervoer tusschen Soerabaia en Batavia werd in Daendels' tijd van 3
weken tot 1 week teruggebracht. — De instelling te Soerabaia van het ambt van postmeester
(7 Aug. 1810). — De postverzending in 1828 naar „de W e s t " en „de Oost". — Het post-,
vervoer had plaats met behulp van diligences. — Het onderhoud van de stationsgebouwen
geschiedde aanvankelijk in onbetaalden heerendienst. — De opbrengst der brievenposterij in
het tijdvak 1869-'72. — Omstreeks 1860 kon een brief uit Soerabaia in 3^2 dag Batavia bereiken. — Na de totstandkoming der spoorwegverbinding Soerabaia-Batavia werd deze tijdsduur tot 1' 2 dag teruggebracht. — Het brievenvervoer naar het buitenland. — De invoering
van de eerste postzegels (1 April 1864) en van den postwissel (1847). — Brief porti. — De
eerste brievenbussen in de stad (7 Febr. 1864). — D e personeelsformatie. — D e postmeesters.
— Klachten. — De behuizing van den Postdienst. — O p 19 April 1878 werd tot den
bouw van een speciaal postkantoor besloten. — De telegrafische verbinding Soerabaia-Batavia
kwam op 25 Juli 1857 tot stand. — De behuizing van den Telegraafdienst. — Het aantal
ontvangen en verzonden telegrammen te Soerabaia in de jaren 1857, '58, '59 en '60. — De
oprichting van het eerste telefoonkantoor op het Willemsplein (1884). — De eerste interlocale
verbinding Soerabaia-Batavia (1897). — O p 20 Sept. 1906 werd hier het gebouwtje van de
Ned.-Ind. Telefoon Mij. door het Gouvernement overgenomen. —• De centrales „Noord" en
„Zuid".

, V E N A L . S met zoovele andere instellingen het geval is, kan Daendels ook als de grond
legger van de posterijen beschouwd worden.
Vóór zijn bestuur over deze landen aanving, werden natuurlijk weleens brieven, pakjes e.d. van
de eene plaats naar de andere geëxpediëerd,
doch. daar er op Java nog geen groote wegen
bestonden, bleef een brief van Batavia naar Soerabaia gezonden ruim 40 dagen onderweg.

Het post- en telegraafkantoor op Bibis, tot den bouw
waarvan bij G. B. van 19 April 1878 No. 24 toestemming
werd verleend.

Deze toestand verbeterde aanmerkelijk, toen de
Groote Postweg, tot welks aanleg Daendels het
bevel had gegeven, in iets meer dan één jaar was
gereed gekomen. De weg, die tot stand was gebracht uit militaire overwegingen, maar natuurlijk ook het handelsverkeer ten goede kwam, liep
van Anjer naar Panaroekan over een afstand van
ongeveer 600 paal, d.i. bijna 1.000 Km.
Men kan den aanleg van dezen weg in de geheele lengte-richting van }ava een weldaad voor
de kolonie noemen, doch de Inlandsche bevolking
is daarvoor tot harden, onbetaalden arbeid gedwongen geworden. Om offers aan goed en bloed
bekommerde de ,,IJzeren Maarschalk" zich echter
niet. Hij decreteerde. En de weg kwam er, hoewel
groote moeilijkheden, vooral in het Preanger-bergland en op de moerassige gedeelten der Noordkust,
ten koste van duizenden menschenlevens overwonnen moesten Avorden.
Zoo werd het gedeelte van de heirbaan tusschen
Buitenzorg en Tjiandjoer gelegd over den kruin
van den 4.780 voet hoogen Megamendoeng, of
,,Wolkgetopte", bij welken zwaren arbeid in den
rotsachtigen bodem de wegwerkers als ratten
stierven. W a a r Daendels kwam inspecteeren moest
het werk gereed zijn en wee hem, wanneer dan
bleek, dat iemand zijn plicht niet had gedaan. Het
gebeurde bij de inpectie van een brug, dat de Re-
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Het gedeelte van den voormaligen Giocten Boom aan het Willemsplein, waarin in 1876
het postkantoor werd gevestigd. Het was een bedompte pijpenla, waarin de postbeambten
zich 13 jaar hebben moeten behelpen.

gent, aie met den bouw daarvan belast was, het
bevel gaf om de houten pijlers door honderden
Inlanders te doen steunen, als de ,,Groote Heer"
in zijn karos over de brug reed, omdat hij bang
was voor een instorting.
Toen de route tusschen Batavia en Soerabaia
gereed was gekomen werden op verschillende punten herbergen en posthnizen opgericht voor de
organisatie van een geregelden dienst met postwagens. En toen deze dienst eenmaal functionneerde,
kon een brief, die vroeger 3 a 4 weken noodig had
om uit Soerabaia Batavia te bereiken, in laatstgenoemde plaats reeds 7 dagen na afzending van
hier ontvangen worden.
Op enkele groote plaatsen werd het ambt van
postmeester in het leven geroepen. Voor Soerabaia
werd op 7 Aug. 1810 bepaald, dat de postmeester
,,drie jongelingen onder zich" zou hebben en
voorts, dat hij zou ontvangen ,,vijf ponden zegellak
en twee bossen pennenschagten 's jaars".
De postweg, die in een primitieven staat verkeerde, was in den regentijd bijna onberijdbaar en daaronder leed vaak het postvervoer. Zoo moest reeds

vrij spoedig na de instelling van het ambt van
postmeester, en wel op 22 Dec. 1810, besloten worden om de ,,ordinaire postwagens", die toen tweemaal in de week van Batavia naar Soerabaia reden, voor den a.s. westmoesson van 1 Jan. 1811 tot
ultimo April d.a.v. slechts eens in de week te laten
rijden.
Bij besluit van 27 Aug. 1828 No. 37 werd vastgesteld, dat de brievenpost tweemaal in de week
(op Dinsdag en Zaterdag) en wel 's avonds om
6 uur naar de West (Batavia dus) en eveneens
tweemaal naar de Oost (Pasoeroean), van Soerabaia vertrekkend om half vier 's morgens, verzonden zou worden; deze regeling, die voor dien tijd
goed voldeed, heeft jaren bestaan.
Slechts tusschen enkele der voornaamste plaatsen op Java werd een geregelde postgemeenschap
onderhouden. Deze had plaats door middel van
diligences, waarmee ook reizigers vervoerd werden. Daar er tot 1862, in welk jaar een reglement
op den postdienst werd vastgesteld, van geen gouvernementeel postmonopolie sprake was, kon men
tot dat tijdstip brieven en pakketten ook met ande-

drukkende lasten successievelijk afgeschaft. Het
langst bleef de bepaling omtrent de gratis levering van gras gehandhaafd; na 1857 werden alle
uitgaven gedekt uit de opbrengst der brievenposterijen, die in het tijdvak van 1869- '72. respectievelijk heeft bedragen: ƒ 55.761,303^; ƒ 56.271,49^^
en ƒ 56. 117. 58j^. (Men lette op den halven cent
aan het einde der bedragen, die den indruk van
nauwkeurigheid moest vestigen; deze is eerst enkele jaren geleden in 's Lands administratie officieel afgeschaft.)

Het nieuwe hoofdpostkantoor. Het werd opgetrokken op
de plaats, waar vroeger de regentswoning (later gebruikt
voor H. B. S. en Hoofdcommissariaat van Politie) stond.

re vervoermiddelen verzenden dan met die welke
aan het Land behoorden. Zoo was tusschcn 1840
en '60 de wagenpost hier voor ƒ 200 's maands
verpacht aan een zekeren J. Montoft, die zijn koetsen liet rijden van Soerabaia tot Pasoeroean en
vandaar tot Probolinggo.

De dienst van de gouvernements-posterijen werd
geleidelijk meer en meer geperfectionneerd, zoodat
tenslotte omstreeks 1860 de afstand BataviaSoerabaia, vroeger in 7 dagen, toen reglementair in
33/2 <^sg moest worden afgelegd. In het algemeen
deden de postwagens er echter wat langer over,
maar dit kwam vanwege hun lompen en zwaren
bouw, waardoor herhaaldelijk ongemak werd ondervonden.

In 1863 kwam hier een tweede soortgelijke onderneming tot stand. Daar echter Montoft met zijn
wagenpost zich speciaal toelegde op het vervoer
van reizigers, daar hiermede meer verdiend werd
dan met het vervoer van brieven en pakjes, kwam
dit laatste transport practisch toch aan het Gouvernement.
De instandhouding van den postdienst kostte
het Gouvernement aanvankelijk betrekkelijk weinig, daar de Regenten er voor moesten zorgen, dat
het opbouwen en onderhouden van de stations in
onbetaalden heerendienst plaats had, dat postpaarden en tuigen voor de dieren kosteloos werden verschaft, dat er staljongens waren, dat er gras voor
de paarden werd gesneden, enz. Pas omstreeks
1850 zijn deze voor de Inlandsche bevolking zoo

Het biipost- en telegraafkantoor aan den Oedjoeng.

Het bijpost- en telegraafkantoor op Simpang. (Het is thans
geheel verbouwd.)

Weer een stap in de goede richting wat het snelle postvervoer betrof werd gedaan, toen op Java
spoorwegen werden aangelegd. In 1878 kwam een
algemeene regeling van het postvervoer langs de
,.ijzeren wegen" tot stand. Toen de spoorwegverbinding Batavia-Soerabaia gereed was gekomen,
duurde het niet lang meer of een brief, uit Soerabaia verzonden, kon men reeds 1^/2 dag later te
Batavia ontvangen.
Als men omstreeks 1840 brieven naar het buitenland had te verzenden, werden zij eerst van
hier per postwagen naar Batavia en vandaar
eens per maand per schip naar Singapore vervoerd; verder gingen zij dan per landpost via
Alexandrië naar Europa. In 1874 werd de gelegenheid opengesteld om gelden per postwissel
naar Nederland te zenden, terwijl tien jaar tevoren en wel op 1 April 1864, in het postkantoor
hier van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's middags de

eerste postzegels (van 10 cent) waren te krijgen.
Een brief van Batavia naar Soerabaia kostte oorspronkelijk ƒ1.10 en naar Holland ƒ 0.90!
Ten gerieve van de ingezetenen alhier werden
op 7 Februari 1864 op 4 plaatsen in de stad brievenbussen neergezet, die echter in 1873, omdat
zij niet aan het beoogde doel bleken te beantwoorden, werden weggenomen, maar reeds drie jaar
later weer werden geplaatst en wel aan den Oedjoeng in het officierskampement Prins Hendrik,
op Passer Besar en op Simpang, terwijl er ook nog
één in het Militair Hospitaal werd gedeponeerd.
Met de personeelsformatie bij de posterijen was
het vroeger allertreurigst gesteld. In 1827 bestond
het personeel hier slechts uit 1 commies op een
tractement van ƒ 150 's maands, 1 klerk met een
salaris van ƒ 40, één op ƒ 30 2 brievenbestellers,
ieder op ƒ 20 en 2 kantooroppassers, ieder op ƒ 16
's maands. Een kwart eeuw later was de formatie
nog precies dezelfde, hoewel de handel en ook

Hel ruime en luchtige nieuwe gebouw van den pakketpostdienst op den hoek van de Sociéteitstraat en Regentstraat.

Het moet voor het publiek en ook voor het postpersoneel uit die dagen een aangename tijding zijn
geweest, toen, volgens G. B. van 19 April 1878
No. 24, toestemming werd verleend, om een nieuw
post- en telegraafkantoor op Bibis te bouwen voor
een bedrag van ƒ 43.388. Einde 1928 kregen posterijen en telegraafdienst, die ondertusschen sterk
aan belangrijkheid hadden gewonnen, elk een
eigen onderdak op het oude regentserf, waarop in
den loop der jaren ook de H. B. S. en het Hoofdcommissariaat van Politie hebben gestaan.

het postvervoer aanmerkelijk waren uitgebreid.
Het was geen wonder, dat het klachten regende,
daar er veel te weinig personeel was en de controle daarop te wenschen overliet.

Op Zaterdag, 25 Juli 1857, 's morgens om 11
uur kwam hier een versneld middel voor berichtenwisseling met Batavia tot stand, door de invoering van de electro-magnetische telegraaf, waarvan het bureau evenals dat van de posterijen, gevestigd was in het residentiekantoor. Op 29 Juli
werd het telegraafkantoor voor het publiek opengesteld. Vooral den handel kwam deze nieuwe,
snelle verkeersmogelijkheid via Semarang met Indie's hoofdstad ten goede. Op 14 November 1858
werd de telegrafische verbinding in oostelijke richting doorgetrokken tot Banjoewangi, van welke
doortrekking bij de militaire expedities naar Bali
groot gerief werd ondervonden.

Met de behuizing heeft men bij de posterijen
hier veel misère moeten doorstaan. In de beginjaren, toen het brievenvervoer op Java nog maar
zeer weinig beteekende, kon men met één enkele
kamer in het residentiekantoor volstaan, doch omstreeks 1864 werd tengevolge van de personeelsuitbreiding de vroegere lokaliteit te klein. In
Maart van dat jaar werd het postkantoor voorloopig verplaatst naar het huis van den postmeester C. Welter in de Overvaartstraat, terwijl het
in 1865, onder postmeester H. Altheer, naar de Gatottan, en op 3 Januari 1869, onder postchef
Mourits, naar de Heerenstraat verhuisde. In 1876
betrok men een gedeelte van den Grooten Boom.

Het voormalige hoofdtelegraafkantoor aan den Stationsweg.

Het oude, sombere en bedompte gebouwtje van den pakketpostdienst aan de Oude Hospitaalstraat.

Hoewel de groote ontwikkeling van de locale
en intercommunale telefonie hier in het begin der
20e eeuw en dus eigenlijk buiten het bestek van
dit boek valt, wil ik daar toch nog even het een en
ander van vertellen.
De Ned. Ind. Telefoon-Maatschappij begon hier
omstreeks 1880 op zeer bescheiden schaal een telefoondienst te exploiteeren, die vaak zelfs niet
aan de geringste eischen van bedrijfszekerheid
voldeed. Het telefoonkantoor, dat hier in 1884
werd geopend, stond op het Willemsplein.
Het nieuwe hoofdtelegraafkantoor

aan de Societeitstraat.

De lokaliteit, waarin de Telegraaf was gevestigd, had meer van een schuur dan van een Gouvernementsbureau. De Regeering verleende bij besluit van 6 April 1865 No. 11 machtiging, om het
voorportaal van den westervleugel der entrepotpakhuizen tot een tijdelijk telegraafkantoor in te
richten, maar het was er zoo vochtig, dat velen
van het telegraafpersoneel ziek werden. Het was
een groote verbetering, toen de Telegraaf, samen
met de Post, een eigen gebouw kreeg, doch, daar
zij zich steeds uitbreidde, moest ten slotte naar een
ander onderdak worden gezocht, dat in de nabijheid werd gevonden in een der bureaux van de
Staatsspoorwegen, welk bureau tijdelijk aan den
Telegraafdienst werd afgestaan, doch in 1927, toen
het huidige telegraafkantoor in de Sociëteitstraat
werd betrokken, aan de S. S. moest worden teruggegeven.
Dat in die beginjaren van het bestaan der Telegrafie, de onderlinge verbinding van de groote
plaatsen op Java nog lang niet perfect was, kan
blijken uit het feit, dat het toen herhaaldelijk voorkwam, dat telegrammen, 's morgens vroeg uit
Batavia verzonden, eerst 's avonds laat hier bezorgd werden. Maar niettegenstaande dit ongerief, werd hoe langer hoe meer van deze nieuwe
verkeersmogelijkheid gebruik gemaakt, hetgeen
uit de volgende cijfers kan blijken.

In 1897 had de eerste interlocale verbinding met
Batavia plaats, doch ook deze dienSt was aanvankelijk verre van ideaal te noemen.
In 1907 werden alle concessies aan particulieren verleend, ingetrokken en maakte het Gouvernement ook de Telefonie tot een tak van staatszorg.
Op 20 September 1906 werd hier het gebouwtje
van de Ned. Ind. Telefoon-Mij. overgenomen en
daarin het kantoor van den Gouvernements-telefoondienst gevestigd.
Later bij den grooten aanwas van het aantal aansluitingen, bleek het noodig te zijn voor het stadstelefoonnet twéé centrales te bezitten, namelijk
één voor de benedenstad (centrale ,,Noord") ondergebracht in meerbedoeld gebouw op het W i l lemsplein en één voor de bovenstad (centrale
„Zuid") gevestigd in een gebouwtje op het Simpangplein, tegenover de Simpangsche Apotheek,
op de plek waar nu een stadsklok staat. Later kwamen voor beide kantoortjes de huidige gebouwen
op Mergojoso en den hoek van de Schoolstraat
en Werfstraat in de plaats.

Door middel van de electro-magnetische telegraaf werden in:

Aan gvts. telegr.
Aan part. telegr.
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1860
Ontv.

1859

Verz.

Ontv.

1858
Verz,

Ontv.

1857
Verz.

Soort van
telegrammen

46 141 177 617 625 728 911

1166 1208 30333222 5596 6398 7329 8074
1206 1254 3174 3399 6213 7023 8057 8985

Een briefomslag uit 1839, toen er nog geen Indische postzegels bestonden.
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HOTELS EN COMMENSALENHUIZEN.
De hotels voorheen en thans. — W i e er woonden. — Hoe men hotelhouder werd. — In
den aanvang hadden de hotels een noodlijdend bestaan. — W i e hotels hielden: weduwen,
scheepskapiteins, koekenbakkers enz. — D e bijbaantjes: stalhouder, wagenverhuurder, ledikan'
tenfabrikant, schoenmaker, smid enz. — D e plaats van vestiging der hotels. — D e „trek"
naar de bovenstad. — Het „Marine-Hotel". — Het usantieelc dagtarief bedroeg ƒ 5.' per
persoon per kamer. — Hoc een hotel er in vroeger jaren uitzag en hoe men er ontvangen
werd. — D e logeerkamers, de badkamers en W . C s . — Het ontbijt. — D e bittertafel. — D e
rijsttafel en het diner. — De hotels waren verkapte bordeelen. — D e koffie' en commensalenhuizen, — Prijzen, — Toestanden.

^ ^ | _ S er iets is, dat in den loop der jaren in
Indië enorm verbeterd is, dan is het wel het hotelwezen. Het moderne hotel met zijn goedgemeubileerde en goed-geventileerde kamers met
eigen gemakken, met zijn smakelijke maaltijden,
onder vakkundige leiding toebereid in kraakzindelijke keukens en geserveerd onder het alziend
oog van geroutineerde zaalchefs door netgekleede
bedienden, terwijl een uitstekend strijkje voor
vroolijke muziek zorgt, doet in niets meer denken aan het Indische hotel van vroeger, waarvan
Henri Borel eens schreef, dat het ,,de abominatie
van Indische abominaties" was.

Om hotelhouder te kunnen worden, behoefde
men geen vakkennis, hoogstens wat geld te bezitten, teneinde wat oude meubelen te koopen en die
in de logeerkamers te plaatsen. En zelfs dat was
vaak niet noodig, want men kocht ouden rommel
het goedkoopst op vendutie en dan kon men over
drie maanden betalen
als het hotel nog
bestond.
De voorbeelden zijn voor het grijpen, dat in
die dagen de hotels niet langer dan een paar jaar

De Indische hotels van een halve eeuw geleden
waren inderdaad gruwelen voor de menschen, die
er logeerden of woonden, want men moest daar
vaak zijn tenten opslaan, omdat er gebrek was
aan behoorlijke woonhuizen. Daarbij kwam nog de
fnuikende overplaatsingsmanie, waardoor ieder
ambtenaar bijna zijn geheelen diensttijd lang gedwongen was, om met al zijn hebben en houden
in koffers gepakt van de eene standplaats naar
de andere te trekken, zonder ooit eens rust te hebben, zonder ooit een eigen „home" te kunnen stichten.
Allen, die een reizend leven leidden, en dat waren er in die dagen velen in Indië — men verdeelde
de Europeesche samenleving hier weleens schertsenderwijs in de twee categorieën van koffers-inpakkende en koffers-uitpakkende stervelingen —
huisden in hotels: ambtenaren, officieren en particulieren, jongelui, gezinnen mèt en gezinnen zónder
kinderen.

Het ,,Soerabaia-Hotel" aan de Kali Mas W e s t . De foto
werd ongeveer een halve eeuw geleden genomen. In de voorgalerij van het hoofdgebouw staat een rij ouderwetsche luierstoelen, waarvan de hoofdeinden met witte, afneembare hoezen zijn omgeven. In de voorgalerij van het paviljoen staan
typisch oud-Indische meubelen: een ronde tafel met marmeren blad, wipstoelen en een knaapje. Ook de groote deur,
welke tot de daarachter liggende kamer toegang geeft, is het
bekijken waard; zij bezit, evenals bijna alle deuren in oudIndie, een hoog bovenlicht en van binnen openschuifbare
raarajalouzieen. De verlichting 's avonds geschiedde nog door
middel van petroleumlampen.

Indereen meende, dat hij het moeilijke vak van
hotelhouder — moeilijk tenminste wanneer men er
naar streeft om het zijn gasten naar den zin te maken — onder de knie had of anders in een wip kon
aanleeren. Dat was nog in de jaren, dat de gasten blij mochten zijn in een hotel een onderdak
te vinden, hoe abominabel dit in den regel ook was.

Een nieuwe foto van het oude „Hotel des Indes", dat in
den loop der jaren zoo goed als niet van aspect is veranderd en vroeger zeer populair was, toen het nog „MarineHotel" heette. Als bijzonderheid kan ik meedeelen, dat de
latere Gouverneur-Generaal J. B. van Heutsz eenigen tijd
in dit hotel heeft gelogeerd, toen hij luitenant was.

onder het zelfde beheer bleven bestaan. Zoo kondigde F. Schmid in 1853 in de couranten aan, dat
hij met ingang van 1 Juli van dat jaar in de Roomsche Kerkstraat een logement zou openen, dat
,,Hotel du Commerce" zou heeten. In Mei 1855
hield het op te bestaan. Schmid verhuisde in 1856
naar de Boomstraat, begon kamers te verhuren,
trok in 1858 met zijn geheele inventaris naar de
Willemskade en opende daar op 1 Mei van het
volgend jaar opnieuw het ,,Hotel du Commerce",
om het in 1862 weer op te heffen. In Augustus van
dat jaar werd het logement opnieuw geopend en
in '63 gesloten. De rest van de geschiedenis van
het hotel is naar rato en kan gevoeglijk onvermeld
blijven.
Nog één voorbeeld om aan te toonen, dat ik
geen uitzondering als regel aanhaalde. Mej. E.
Jensen-geb. Hohn opende op 15 Maart 1856 een
logement, dat ,,Java-Hotel" werd genoemd en
voornamelijk bewoond werd door gezagvoerders
van schepen en handelsreizigers. In 1859 wilde zij
het hotel met 24 gemeubileerde kamers en wagenverhuurderij annex verkoopen, maar er kwam geen
liefhebber opdagen, zoodat het zijn bestaan bleef
voortsleepen. In December 1862 ging het beheer
over in handen van J. Roose, die het in Januari van
het volgende jaar heropende onder den naam van
,,Hotel des Pays Bas", welke naam verhollandscht
werd in ,,Hotel der Nederlanden". In 1864 overleed de eigenaar, terwijl zijn weduwe het logement
trachtte te verkoopen, hetgeen haar in 1866 gelukte. De nieuwe beheerder deed de zaak op zijn
beurt voor een bedrag van ƒ 30.000 aan Van
Someren Greve over. Achtereenvolgens heeft het
hotel nog de volgende namen gedragen: ,,Hotel
de Navigation", ,,Soerabaya-Hotel ', om tenslotte
weer ,,Java-Hotel" te heeten.

Weduwen op jaren met kleine pensioenen en
scheepskapiteins, die genoeg hadden van de zilte
baren, of door hun reeders te ,,fatsoenlijk" werden gevonden voor de vaart in de Oost, en aan
den wal gingen leven, hielden er hotels opna.
Voorbeelden bij de vleet. Zoo werd het ,,Java-Hotel" door een weduwe opgericht en het ,,MarineHotel" omstreeks '70 door een weduwe bestierd.
A. Wijnveldt, die in 1872 het destijds bekende
,,Hotel Embong Malang" begon in dezelfde woning, waarin in 1912 de Jongens-Weezen-Inrichting werd gevestigd, was zeekapitein, enzoovoorts.
Al die weduwen en scheepskapiteins — ook
koekenbakkers hielden logement, als hun zaken er
wat minder goed voorstonden — beschouwden het
hotel als hoofdbron van inkomsten, maar entameerden vaak tevens de meest vreemdsoortige bijbaantjes.
Bijna elk hotel hield er een stalhouderij en wagenverhuurderij op na. Met hotelwagens werden
sommige der ,,vaste " gasten 's morgens naar kantoor gebracht en de dames gingen er wat later
op den ochtend mee boodschappen doen. 's Middags werd manlief met een hotelwagen — meestal met een zoogenaamden ,,kantoorwagen", die er
uitzag als een kast met jalouzieën op vier wielen —

Het voormalige ,.Hotel Embong Malang". In dit gebouw
is thans de Jongens-Weezen-Inrichting gevestigd.

In de eerste helft van de vorige eeuw had men
hier nog geen eigenlijke hotels. Kapitein Tombe,
die in 1803 te Soerabaia vertoefde, schreef later
in zijn boek; ,,Nous arrivames a midi et nos bagages a 3 heures et furent conduits chez un juif qui
tient a u b e r g e e t chez lequel nous allames couchcr
provisoirement ". Ook J. Beete Joukes, een Engelsch geoloog, die hier in 1847 vertoefde, trachtte in een l o g e m e n t een onderdak te vinden, hetgeen hem echter met mocht gelukken, waarop hij
met een viertal vrienden een huis huurde. Men
trof hier in dien tijd wel herbergen, logementen en
commensalenhuizen aan, maar nog geen hotels.
Die zouden pas in de tweede helft van de vorige eeuw komen. Zij bevonden zich in het centrum van de toenmalige stad, de huidige benedenstad, in de buurt van de aanlegplaats voor tambangans, waarmee de reizigers van de schepen op
de reede naar Soerabaia werden vervoerd. Aan de
Kali Mas West lagen enkele bekende hotels, o.a.
het ,,Marine-Hotel ", het ,,Soerabaya-Hotel ", het
,,Hotel der Nederlanden " en ,,Hotel-Montoft ".

Een nj ouderwetsche hotelka^.iers. Let op de primitieve
trap, de kleine houten ramen en de ronde gaten in den muur
voor de luchtverversching.

van het werk gehaald, terwijl de familie 's Zondagmiddags om half zes alweer met een hotelwagen uit toeren ging en er door de week ook weleens visites mee aflegde. Een groot inconvenient
bezaten die hotels annex stalhouderijen door den
urinestank van de paarden, die men waar men
zich ook in huis bevond kon ruiken.
Voorts zijn hier hotelhouders geweest, die naast
hun logement een ledikantenzaak, een schoenenmagazijn, of een smederij bezaten. Meestal had
het bijbaantje, dat dikwijls in het een of andere
opzicht verband hield met het vorige beroep van
den hoteleigenaar, diens volle aandacht en toewijding. Het hotel werd dan toevertrouwd aan de
zorgen van een mandoer en een kokki.
W a t deze bedienden, om wie het heele huishouden van een hotel draaide, verdienden, kan
blijken uit een advertentie uit het jaar 1868. Toen
Broekman in genoemd jaar „Hotel Simpang" stichtte, was het eerste wat hij deed een annonce plaatsen, waarin hij vroeg om een kokki, die ƒ 15 tot
ƒ 20 en een dispensjongen (mandoer), die ƒ 10
tot ƒ 12 zou kunnen verdienen. Bovendien kregen zij eiken dag nog een katti rijst en hadden
vrij wonen op het erf.

Later, toen de stad zich steeds meer in zuidwaartsche richting uitbreidde en ook het centrum
werd verlegd, verschenen in de bovenstad eveneens enkele hotels, eerst het ,,Simpang Hotel " in
1868, dat in de nabijheid van ,,De Club" (gevestigd in het tegenwoordige gebouw van de firma
Verwey en Lugard) was gelegen. In 1872 volgde
Wijnveldt met zijn ,,Hotel Embong Malang". Pas
in 1911 werd het ,,Oranje-Hotel" gebouwd, dat
in het daarop volgende jaar in gebruik werd genomen.
Eén van de eerste hotels, die hier werden opgericht en dat nu nog bestaat, hoewel onder een

W a t eens voor hotelkamer diende! Het hok — een andere
benaming kan ik er niet voor vinden — was laag en bedompt bij gebrek aan de noodige ventilatie.
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Het trontaanzicht van het modern-gebouwde ..Oranje-iiotel
W a t een verschil met het aspect der ouderwetsche hotels'

anderen naam, was het .Jvlarine-Hotel". In April
1860 werd aan J. H. Lautenslager vergund logement te houden op „twee erven met daarop staande steenen huizen gelegen in kampong Kebalen".
Lautenslager noemde zijn logement „Marine-Hotel", omdat hij — zelf gewezen zeeman — het liefst
zeelui in zijn inrichting te logeeren had.
Hij stierf kort daarop en zijn weduwe hertrouwde met R. A. Jahn, die bij besluit van 9 November
1864 toestemming kreeg, om het hotel verder voort
te zetten. Het volgend jaar nam J. F. C. Hoffman
dit hotel van Jahn over. Na enkele maanden de
inrichting beheerd te hebben, trachtte men het hotel te verkoopen, doch er kwamen geen kooplustigen opdagen. Hoffman, die aan een leverziekte
leed, stierf op 20 Februari 1873. Zijn weduwe zat
met het hotelbedrijf opgescheept, bood het te koop
aan, maar met den verkoop van de zaak wilde het
niet vlotten, zoodat zij ten einde raad haar hotel
op 1 Mei 1874 weer aan ,.reizigers en heeren gezagvoerders" aanbeval.
De vaste prijs, die zij tot op dat tijdstip per
persoon, per dag en per kamer vroeg, had ƒ 5 bedragen. Maar voor genoemd bedrag kon zij haar
inrichting onmogelijk langer rendabel bestieren. Alléén wijziging te brengen in het usantieele tarief,
durfde zij niet, om welke reden zij met den eigenaar van het ,,Soerabaya-Hoter' overleg pleegde,
cm voortaan ƒ 6 daags te rekenen in plaats van
ƒ 5. Deze ging met het voorstel accoord, met het

gevolg, dat het nieuwe tarief met ingang van 1
April 1876 de gasten m rekening werd gebracht.
Het ,,Marine-Hotel" ging in 1877 in eigendom
over van mevr. Hoffman op Th. L. Gallas, die op
20 November van dat jaar uit de firma Blairon,
Gallas en Co. was getreden. Sindsdien is het beheer
van het hotel nog in verscheidene andere handen
overgegaan, in 1877 in die van mevr. de wed.
Dahmen, onder wier beheer een biljartzaal werd
gebouwd. In Januari 1880 traden als beheerders
op de heer en mevrouw J. M. Chevalier-Verhey
en op 22 November van dat jaar werd het hotel
voor een bedrag van ƒ 51.000 aan The Boen Tien
verkocht. Enkele van de volgende eigenaren waren: Jansen, onder wiens beheer de inrichting
,,Hotel des Indes ' werd genoemd. De Roos, Klatt,
Schattenkerk en Reynders.
In de tweede helft der vorige eeuw werd hotel
gehouden in gewone woonhuizen, die hoogstens
hier en daar wat waren verbouwd, om de inrichting beter aan haar doel te doen beantwoorden.
Van een specialen bouwtrant wist men toen nog
niets af.
Het voorerf van een hotel stond in den regel
vol heele of gebroken bloempotten op witgekalkte
voetstukken. In die potten groeide niets of wat
schrale plantjes, niettegenstaande de aarde erin
met mest uit de stallen was vermengd. Een pad,
aan weerszijden met die potten afgezet, leidde naar
de voorgalerij, waar men door den mandoer ont-

'mms.

Een interieur-opname van „Hotel des Indes", ongeveer 35 jaar oud. Om de tafel zit
of staat een groep „vaste" logé's. Let op het bitterstel en den oud-modischen militairen helmhoed op tafel, op de gravure met zwarte lijst en het beeldje op console aan den wand. O p
den achtergrond de harp van het hotelstrijkje.

vangen werd, als men tenminste niet tientallen minuten moest wachten, vóórdat men een levend
wezen te zien kreeg, dat eens wat anders zei, dan
„tida taoe", of „koerang priksa". De eigenaar
of eigenares van de caravanserail was in den regel
in geen velden en wegen te bespeuren.

bestond nog niet, zoodat men eerst een bediende moest roepen, om het bakje te vullen, vóórdat men zich kon baden. Een beschrijving van de
gewaarwordingen, die men in beide kamertjes
als nieuweling in dit land kon opdoen, bespaar
ik mijn lezers.

De mandoer wees de nieuwe gasten hun kamers met of zonder stukje voorgalerij, de W . C.
en de badkamer en dan had hij zijn Schuldigkeit
gedaan. Vaak moest men maar zelf zien, hoe men
zijn koffers op zijn kamer kreeg.

Het eten was even slecht als de rest in de hotels, tenminste van het tegenwoordige standpunt
beschouwd. De menschen van een halve eeuw geleden waren echter tevreden met hetgeen hun werd
voorgezet. Bovendien, klachten hielpen niets.

Het verblijf, waarin men den nacht moest doorbrengen, was meestal klein, bedompt, donker en
zonder voldoende ventilatie. De meubels, die er
stonden, waren oud en versleten; de tafel en
stoel waren wankel en de kast kon niet op slot.

Aan het ontbijt kreeg men de overgeschoten
kliekjes van den maaltijd van den vorigen avond.
Het brood was klef en compact, de kaas muf en
brokkelig, de thee gelijk gootwater en de rest naar
verhouding.

De W . C. was een vunzig hokje, waarin, evenals in de badkamer, steeds een urinestank hing.
Closets bestonden nog niet. Daarvoor in de plaats
was een gat aangebracht boven een al dan niet
stroomende goot. In de badkamer stond een kleine
gemetselde bak, in den regel niet of maar
weinig gevuld met water. De waterleiding

Vóór het middageten gingen de heeren bitteren
in de voorgalerij van het hotel, allen om een groote
ronde tafel gezeten. Pait werd vrij geschonken; dit
gebruik is tot zelfs in het begin van de 20e eeuw
gehandhaafd gebleven.
William Barrington d'Almeida, die hier in 1864
voor korten tijd vertoefde, deelde later in zijn Li[e

in Java mee, dat aan de ronde tafel in het ,,MarineHotc'l" oranje-bitter en Kirschwasser werd gedronken. O . e r het hotel oordeelde hij: „Our hotel was
a fine spacious building. The chambers were intolerably hot from being so near the roof. The hotel was crowded — zoo liet hij er op volgen — and
many businessmen make it their permanent residence."
Het middagmaal, dat voor sommigen pas om
2 of 3 uur begon, bestond uit een uitgebreide, maar
in den regel onsmakelijk toebereide rijsttafel, gevolgd door biefstuk en gebakken aardappelen, voor
wie daarna in zijn maag nog een plaatsje vrij had.
De meeste gerechten waren met ranzige klapperolie toebereid. Na de rijsttafel ging men tot een
uur of vijf ,,rusten."
's Avonds om 7 uur, later om 8 uur, werd het
diner opgediend, 's Zondags kreeg men strijk en
zet asperges, compote-uit-blik en vanille-ijs. Dit
was de beste maaltijd van de week.
Bijna alle hotels uit den tijd, waarover ik spreek
waren verkapte bordeelen. De stuitende tafereelen, die men er 's avonds bij het naar bed
gaan en 's morgens bij het opstaan kon waarnemen, vindt men in Bas Veth's Het Leven in Nederlandsch-Indië in geuren en kleuren verteld; ik zal
er het zwijgen toe doen.
Koffie- en commensalenhuizen werden vroeger
in één adem genoemd. De koffiehuizen droegen
opschriften als: „Wijn, bier en genever", ,,In de

Vriendschap", ,,De Vroolijke Stuurman" en dergelijke. Iedereen, die geen lid wilde of kon worden van een sociëteit, kon men in de koffiehuizen
aantreffen, meestal zeelui en lieden van lagen rang
en stand.
Men trof die koffiehuizen overal verspreid over
de stad aan. Zoo werd op 17 October 1874 aan
den Oedjoeng het stadskoffiehuis ,,Bellevue" geopend, waar nu en dan de schutterijmuziek speelde en op 16 Januari van het daarop volgend jaar
zelfs een thé-dansant werd gegeven. Op Simpang
had een zekere Veermans in 1857 een bierhuismet-biljard geopend, waar ,,exquise bieren en wijnen" zouden worden verstrekt. Tusschen den Oedjoeng en Simpang lagen nog vele andere koffieen bierhuizen.
Commensalenhuizen waren tweede- of derderangs hotels, waar men gemeubileerde kamers zonder eten voor ongeveer ƒ 60 per maand, of ƒ 2.50
per dag kon huren. Ook kon men er de maaltijden
bij krijgen, doch dan was de prijs iets hooger.
Zij, die geen hotel konden betalen, sloten zich
in een commensalenhuis op.
Hoe de behandeling van de logé's er was, kan
het best blijken uit het feit, dat, toen de weduwe
Pouloiquet in 1860 in de Zeemanstraat een commensalenhuis begon, zij het noodig achtte, om dit
feit door middel van de dagbladen wereldkundig
te maken en tevens
een fatsoenlijke behandeling te beloven.
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VOLKSGEZONDHEID.
W a t de Opperkoopman F . J. Rothenbuhler schreef in zijn „Memorie" van 21 Juni 1809
in verband met den gezondheidstoestand te Soerabaia. — De Regeering loofde een premie
uit voor het ontwerp van een practisch rioolstelsel, dat echter vanwege de hooge kosten niet
tot stand kon komen. — D e verpestende dampen uit de Krambangan-leiding. — Uit
de Soerabaia-rivier betrok men zijn drinkwater. — D e cholera-epidemieën en Kloetuitbarstingen. — W a t D r . Greiner over de gevolgen van de uitbarsting van dieni
vulkaan in 1848 schreef. — D e bevordering v a n den gezondheidstoestand in de stad
tengevolge van de slechting der vestingwerken. — Het Soerabaiasche rioolstelsel bij de eeuwswisseling. — D e drinkwatervoorziening. — In 1855 kwam hier de eerste lading ijs uit Boston
aan. — G. Kuneman richtte in 1864 de eerste Soerabaiasche Ijsfabriek te Groedo op. — Hij
kreeg in 1867 concurrentie van Spiekerman van Weezelenburg, terwijl Olie op 1 Januari 1877
hier een derde ijsfabriek oprichtte. — D e stofplaag. — Het begieten van de wegen. — Het
ophalen van het vuil. — Een gedicht op de stofplaag. — De samenstelling van den geneeskundigen dienst hier in 1864. — D e particuliere doktoren. — In 1857 kreeg Soerabaia zijn
eersten dokter-djawa. — Verloskundigen. — Het eerste openbare bedankje voor ondervonden
medische hulp door middel van een advertentie in het „Socr. Handelsblad" (1869). — Chineesche „tandmeesters" en Europeesche „dentisten". — O p 16 December 1874 werd hier
een afdeeling van het Roode Kruis opgericht.

\ / O O R menschen, die slechts het huidige
Soerabaia kennen met zijn faecahën-afvoer, zijn
drinkwaterleiding en geasfalteerde wegen, is het
lastig om zich in gedachte in een vroegere periode te verplaatsen, waarin onze stad al die zegeningen der hygiëne moest missen.
Gedurende de vorige eeuw, waarin Soerabaia
zich van een Westersche nederzetting op een moerassigen bodem tot Indië's eerste koopstad ontwikkelde, is er weinig gedaan tot verbetering van
den algemeenen gezondheidstoestand, welke toen
zeer slecht was, gelijk trouwens in iedere tropische
kuststad. De studie der bacteriologie en der tropenhygiëne in den aanvang der 20ste eeuw, heeft
hierin eerst verbetering kunnen brengen.
Soerabaia heette terecht ongezond, want reeds
H. J. Rothenbuhler achtte het noodzakelijk om in
zijn Memorie van 21 Juni 1809, na geconstateerd te hebben, dat de stad weinig te roemen
viel, daar ,,dezelve zeer misbouwd is en nauwelijks' twee of drie goede straten heeft", onomwonden aan te teekenen;
,,Over de stadswerken en bruggen is thans
alhier mede een Commissaris aangesteld,
nl. C. F. Hornhof, waarbij ik nog twee
nieuwe opperwijkmeesters heb gevoegd, te weten den fiscaal V a n den Broek en den tractementsboekhouder Berkholst, die thans be-

zig zijn met het maken van een nieuw plan,
om de stad, zoowel van binnen als van buiten, bestendig te zuiveren en zindelijk te
houden, waartoe de middelen, welke men
voorheen had, nu het getal inwoners in eens
zoo zeer is toegenomen, niet meer toereikend
zijn en hetgeen noodzakelijk is, daar anders
Soerabaya lichtelijk tot ongezondheid zou
kunnen vervallen, vooral wijl het land rondom de stad buitendien zeer laag, vol stilstaand water en poelen is, welke ik gedurende mijn bestuur zooveel mogelijk heb trachten te doen opvullen en droogmaken".
Van den aanleg van een goedwerkend rioolstelsel kon in dien tijd geen sprake zijn. Aan
plannen tot verbetering van den toestand heeft
het weliswaar niet ontbroken, doch resultaten zag
men niet.
De Regeering loofde, toen de klachten over den
onhoudbaren toestand al te veelvuldig werden,
een premie uit voor een bruikbaar rioolstelsel.
De goede wil stuitte echter af op de hooge kosten van een radicale verbetering, welke toch zoo
dringend noodig was.
Zoolang er geen doeltreffende maatregelen
werden genomen voor den afvoer van faecaliën
door middel van een afzonderlijk rioolstelsel naar
de rivieren, bleef elke maatregel tot assaineering
der stad onvoldoende.

Het meest woedde deze ziekte gedurende den
drogen moesson, wanneer de rivier weinig waterafvoer had en het ergst door rioolstoffen werd
verontreinigd; het minst in den westmoesson, wanneer door vele regens het bodemoppervlak werd
schoongespoeld, en het water dus betrekkelijk
zuiver bleef.
Soerabaia heeft van alle Indische steden percentsgewijze de meeste slachtoffers geleverd aan
genoemde gevreesde ziekte, maar dat was dan ook
verklaarbaar. Niet alleen, dat de kleeding en het
linnengoed van choleralijders, de beddelakens
van aan deze besmettelijke ziekte overledenen in
de kali gereinigd werden, maar zelfs hun ontlasting werd geregeld tweemaal daags in de rivier
geworpen, zoodat de besmettingskans enorm
groot was.
O p deze primitieve wijze werden vroeger te Soerabaia de
stoffige en onverharde wegen begoten.

Vele privaten loosden op de goten die nimmer
behoorlijk met water gereinigd werden.
De meeste heimelijke gemakken bestonden uit
zinkputten, zoodat behalve de bodem, waarop het
huis stond, ook de muren werden verontreinigd.
In de nauwe straten, de smalle steegjes en gangen,
de laatste slecht, of meestal niet geplaveid, waar
de huizen tegen elkander stonden gedrongen, hing
een lucht die verpest was door in den bodem rottende stoffen.
De overal heerschende buikziekten, gepaard
met krampen, hevige brakingen en ontlastingen,
werden toegeschreven aan de miasmen uit de
grachten, pestwalmen, welke den dampkring verontreinigden. Wanneer men van Simpang de stad
binnen kwam, werd men reeds bij de brug van
dien naam getroffen door de kwalijk riekende
lucht, welke uit de kali opsteeg. De beruchte
Krambangan-leiding, waarvan de modderbodem
meestal bloot lag bij gebrek aan water, gaf aanleiding tot eindelooze klachten.
Het water der groote rivier diende meest tot
het voeden der grachten, welke de stad omringden. Verder leverde de Kali Mas aan de meeste
bewoners het onontbeerlijk drinkw^ater, niettegenstaande haar stroom verontreinigd werd door het
afval en de faecaliën, ook van de vele patiënten
van het hospitaal. Hoewel men het water kookte
en filtreerde, was het, vooral bij laag waterpeil geschept, schier ondrinkbaar.
Is het te verwonderen, dat Soerabaia herhaaldelijk werd geteisterd door epidemieën van de
zoo zeer gevreesde cholera?

De onhygiënische toestand culmineerde in een
ware plaag na een uitbarsting van den Kloet.
Dr. Greiner verklaarde in zijn boek Over Land
en Zee, dat herinneringen bevatte uit zijn verblijf in Indië, over de gevolgen van de hevige uitbarsting van dien vulkaan in 1848 o.a. het volgende:
,,De Soerabaia-rivier werd op verschillende plaatsen ondiep, voornamelijk aan de
monding, die verstopt raakte. Alle visschen
werden gedood. Toen het water viel, vond
men er geheele hoopen, die de lucht verpestten. Hierdoor ontstond opstuwing van water
in de benedenlanden. Er vormden zich plaatsen, waaruit miasmen voortsproten en hunne offers onder de bevolking zochten. Koortsen heerschten menigvuldig en gingen na
langen duur in dysentrie over en menigeen
werd grafwaarts gesleept."
Een geneeskundige commissie in 1867 was van
oordeel, dat de cholera, de heerschende koortsen
en de oogziekten voornamelijk ontstonden door
de de stad omringende vestingwerken en de daartoe behoorende hoofdzakelijk met stilstaand water gevulde grachten, welke een belemmering
vormden om de huizen uit elkaar te bouwen en
die een behoorlijke ventilatie tegengingen.
Een belangrijke stap in de goede richting werd
gezet, toen de wallen werden geslecht en de stad
breeder kon worden uitgelegd.
Bij de eeuwswisseling was de toestand voor zoover de rioleering betrof ongeveer als volgt:
Soerabaia loosde zijn hemelwater en afvalstoffen door eenige spoelleidingen, die zoowel op de
rivier als op zee uitmondden. Deze spoelleidingen
onttrokken haar water aan de rivier bovenstrooms

van de stuw bij Goebeng en ook wel aan een of
andere irrigatieleiding.
In het Oostelijk deel der stad was men aangewezen op eenige afvloeiingskanalen en aftakkingen daarvan, welke als spoelleiding dienst deden,
terwijl de dichtbebouwde gedeelten der benedenstad over eenige afvoerriolen beschikten, welke op
de rivieren loosden, terwijl de huizen langs de
rivierarmen deze als afvoerriool benutten.
Eerst na 1906 werden successievelijk werkelijke verbeteringen aangebracht in den afvoer der
faecaalstoffen en van het hemelwater.
Een ander groot ongerief in oud-Soerabaia was
de drinkwatervoorziening, waarover ik in het volgende hoofdstuk het een en ander zal mededeelen.
Het gekookte en gefiltreerde put- of rivierwater was lauw en niet bepaald een verfrisschende
drank. Zocht men vroeger in dit feit verschooning voor het buitengewoon groot gebruik van
bier, rooden wijn en Rijnwijn, jenever en brandy,
dit voorwendsel werd de Soerabaianen ontnomen, toen aanvoer van ijs in voldoende mate gelegenheid schonk het water af te koelen.

De machines werden omstreeks 1900 gesloopt,
terwijl het gebouw werd bestemd voor bergplaats
van de ,,Spiritusfabriek Groedo."
In 1867 kreeg Kuneman concurrentie van Spiekerman van Weezelenburg, die zijn ,,Nieuwe
Soerabajasche Ijsfabriek" m de Sociëteitstraat
vestigde. Door het in werking brengen van vier
ijstoestellen, welke 5000 pond ijs dagelijks leverden, kon aan alle aanvragen worden voldaan. Het
hoofddepot bevond zich op Gemblongan.
Olie, die aanvankelijk directeur was van deze
nieuwe ijsfabriek, begon op 1 Januari 1877 voor
eigen rekening te werken, voor welk doel hij de
machinerieën in Europa had besteld. Hij werd
door G. van der W a n t als directeur van de
,,Nieuwe Soerabajasche Ijsfabriek" opgevolgd.
Als Dritte im Bunde der kwalen, waaraan onze
stad in de vorige eeuw heeft geleden, moet de
stofplaag worden genoemd, welke een gevolg was
van de onverharde wegen, waarop het stof bij het
minste geringste zuchtje in beroering v/erd gebracht en dan in ooren, neus en mond drong van

In 1855 kwam hier de eerste lading ijs uit
Boston aan. Het was te krijgen bij B. v. d. Zwaan.
Dit was zulk een evenement voor onze stadgenooten uit dien tijd, dat de Soerabaya Courant
opgetogen schreef:
,,Zoo zal dan ook Soerabaya dat ijsgenot
kunnen smaken, waarom Batavia lang benijd
is; zoo zullen zieken, om gezond te worden
en gezonden, om gezond te blijven, zich vergasten in het verkwikkend genot van ijs."
Curiositeitshalve zij medegedeeld, dat de prijs
per pond ijs voor personen, die zich bij Van der
Zwaan hadden geabonneerd, 12 duiten en voor
niet-geabonneerden 20 duiten bedroeg. ledere
abonné kon — zoo lang de voorraad strekte —
slechts 5 pond ijs per dag als maximum ontvangen.
De betaling geschiedde contant, omdat, zooals
de ijs-exploitant die een oolijkerd was, zeide, het
aantal beren te Soerabaia zóó legio was, dat hij
het niet met ijsberen wilde vermeerderen.
Eerst 9 jaar later, dus in 1864, richtte G. Kuneman hier de eerste ,,Soerabaiasche Ijsfabriek" te
Groedo op. (Batavia kreeg er een in 1870.) Zij
werkte met verticale aethermachines volgens heL
systeem van Carré.
Een pond ijs kostte toen bij abonnement 7 en
anders 8 cent.

Dr. I. de Clerq Zubli, een bekend geneesheer te Soerabaia uit de vorige eeuw.

de menschen die door de meegevoerde bacteriën werden geïnfecteerd.
Wel trachtte men de plaag te temperen door
een bepaling af te kondigen, waarbij de ingezetenen genoodzaakt werden om de wegen voor
hun woningen te begieten, maar veel verbetering
in den toestand ontstond daardoor niet, daar het
water tengevolge van den feilen zonneschijn snel
verdampte.
Het eerst werd genoemde bepaling opgenomen
in het politiereglement van 1829, doch bij een verordering van 4 October 1865 werd opnieuw
vastgesteld, dat: ,,ledere hoofdbewoner van een
gebouw moet zorgen, hoe de weg voor, ter zijde
en achter het gebouw met rein w^ater •wordt begoten, waar overburen zijn ter halver breedte.
Dit dient twee maal daags te geschieden namelijk
tusschen 8 en 9 uur 's morgens en 4 en 5 uur
's middags. "
Deze bepalingen waren ook bindend voor de
bewoners der kampongs, welke langs de groote
wegen waren gelegen. Voor zoover het deze kampongs betrof werd het werk der begieting geregeld door de betrokken kamponghoofden.
Voor het nathouden van de wegen langs de
Gouvernements gebouwen zorgden veroordeelden.
Alle pogingen, welke men in den loop der tijden
aanwendde om verbetering in den toestand te brengen door de begieting voor 's Lands rekening te
doen plaats hebben, stuitten af op de voor dien tijd
hooge onkosten van ƒ 21.960 voor het eerste jaar
en ƒ 12.320 voor de volgende jaren. (G. B. van 25
Januari 1870.)
Men voelde zich hier bij Batavia vergeleken,
achteruit gezet en het is dan ook niet te verwonderen, dat een dagbladschrijver zijn pen in gal doopte en pessimistisch opsomde:
,,Het nijvere Soerabaia mist straatverlichting, besproeiing der wegen en een doelmatige opruiming van het stadsvuil. Batavia
daarentegen is in alles bevoordeeld. De wegen zijn door gaslicht verhelderd, voor het
begieten der wegen en het weghalen van
vuilnis wordt jaarlijks een bedrag van ƒ 24.282
toegestaan. Voorstellen tot voorziening zijn
sedert jaren gedaan, maar tot dusver zonder gevolg."
,,Volgens politie-reglement — aldus zette
de onbekende journalist zijn verwijt voort —
moet het vuil tweemaal daags door de stadskarren worden opgehaald. Niet meer dan 10
karren en 16 trekossen, aangekocht en onderhouden door de stedelijke kas, zijn daarvoor in

gebruik, terwijl slechts 27 koelies, betaald uit
's Lands kas, elk met een bedrag van ƒ53.33
's jaars, daarbij zijn te werk gesteld."
In 1872 merkte de toenmalige assistent-resident
voor de Politie in een nota op: ,,Geneesheeren verklaren, dat tegenwoordig vele menschen aan oogen keelziekten lijden en kinderen aan koortsen,
voornamelijk tengevolge der vreeselijke stofwolken, welke alle wegen overdekken", maar de
Regeering bleef bij al dit welsprekend proza
hoorende doof en ziende blind.
In 1874 probeerde een ingezetene zijn overkropt gemoed in het volgende gedicht te luchten,
dat in het Soerabaiasch Handelsblad van 20 Augustus van genoemd jaar werd opgenomen. Hij
rijmde:
Och, dat het hoofd van ons Bestuur,
Die zoo voortvarend, zoo vol vuur.
Het welzijn van zijn volk betracht.
Speciaal eens aan onze oogen dacht.
W a n t hij, die dagelijks op straat
Moet zijn, van 's morgens vroeg tot laat.
Wordt vreeselijk door het stof geplaagd.
Dat Aeolus hem in de oogen jaagt.
Vooral op 't plein is dit 't geval.
Wanneer of zulks veranderen zal?
Hier is het antwoord op die vraag:
Het eenig middel voor die plaag
Is water. Daarmee 't plein besproeid
In zijn geheel. En niet geknoeid
Met slechts een smalle streep, niet meer.
Te natten, iederen dag één keer.
Dit is mijn raad en volgt men dien.
Men zal goed uit zijn oogen zien.
Alles tevergeefs! De toestand bleef gedurende
de geheele vorige eeuw zooals hij was, d.w.z. onhoudbaar, totdat in den aanvang der 20ste eeuw
daarin verandering kwam, maar zulks behoort tot
de moderne geschiedenis van onze stad en valt
dus buiten het bestek van dit boek.
Niettegenstaande den ongezonden staat, waarin Soerabaia in de vorige eeuw bijna voortdurend
verkeerde en de vele ziekten die hier heerschten,
was het aantal doktoren, dat der lijdende menschheid ter beschikking stond, uiterst gering en in
den regel beslist onvoldoende.
Zoo bestond in 1864 de burgerlijke geneeskundige dienst hier slechts uit een Isten en 2den
stadsgeneesheer, een stadsapotheker, een stadsvroedmeesteres en een opzichter bij het Stadsverband. Als men daarbij weet, dat de beide stadsgeneesheeren doorloopend overkropt waren met
allerlei dienstzaken en bovendien verschillende

administratieve bezigheden hadden, dan kan men
er zich een denkbeeld van vormen, hoe weinig
tijd er overschoot, om hun particuhere practijk af
te doen.
Het meerendeel van de geneesheeren in Indië
die particuhere practijk uitoefenden, bestond uit
officieren van gezondheid of oud-officieren van
gezondheid. Het kwam slechts hoogst zelden voor,
dat particuliere dokters als zoodanig uit Europa
uitkwamen, hetgeen te begrijpen is, daar het leven hier duur was en men over eenig kapitaal
moest beschikken om het den eersten tijd uit te
kunnen zingen.
Natuurlijk zullen er maar weinige officieren van
gezondheid zijn geweest, die met het vooropgezette doel om den militairen dienst te verlaten naar
Indië gingen; meestal brachten toevallige omstandigheden hen daartoe.
Zoo was een lang verblijf op een plaats, waar
de arts het vertrouwen van het publiek genoot
en hij zeker kon zijn van een behoorlijke maandelijksche verdienste een reden, om er zich zelfstandig te gaan vestigen.
In April 1877 werd hier door verschillende ingezetenen den wensch geuit, dat Dr. Schneider
zich weer te Soerabaia zou komen vestigen. Hij
was daartoe wel bereid, mits een voldoend aantal
ingezetenen hem per brief een abonnement kon
verzekeren van ƒ 25 per maand voor den duur
van één jaar, om een aequivalent te hebben voor
zijn toenmaals vast inkomen, hetwelk hij te Bangkalan genoot.
Zeven jaar tevoren had de officier van gezondheid Ie klasse G. T. James ontslag gevraagd en
gekregen uit den militairen dienst, om zich te
Soerabaia, waar men hem in zijn werk had leeren apprecieeren als civiel geneesheer te vestigen.
De particuliere en civiele practijk werd uitgeoefend door officieren van gezondheid beneden
den rang van hoofdofficier, door civiele en particuliere geneesheeren en verder door dokters-djawa,
van welke categorie geneesheeren Soerabaia er
in 1857 één telde, namelijk dokter-djawa Saripan, die tevens als vaccinateur werkzaam was.
De verloskundige praktijk berustte bijna geheel in handen van Europeesche en Inlandsche
vroedvrouwen, die vaak bij de ingezetenen onzer veste — ook bij de Europeesche leden der
samenleving — in bijzonder hoog aanzien stonden en wier raadgevingen in den regel veel trouwer werden opgevolgd dan die der artsen.

Dr. G. L. Mens Fiers Smeding, een nobel en kundig arts,
die in de 48 jaren dat hij hier eerste stadsgeneesheer was,
veel in het belang van Soerabaia heeft gedaan. Zoo wist hij
o.a , na groote moeilijkheden te hebben overwonnen, de koepokinenting te Soerabaia voor het publiek verplichtend te
doen stellen. Ook heeft hij er gedurende 40 jaar voor gestreden, om onze stad een drinkwaterleiding te bezorgen, welke
zes weken na zijn dood officieel werd geopend. Voorts
ijverde hij voor de totstandkoming van een rioleering, welke
hij echter niet mocht zien ontstaan.

Het kwam maar weinig voor dat ook doktoren,
zooals het bij de vroedvrouwen regel was, den
dank oogstten, die hun billijkheidshalve toekwam, doch slechts hoogst zelden gebeurde het,
dat deze dank in een advertentie publiek werd
gemaakt, hetgeen thans vaker geschiedt.
De eerste advertentie in dien trant, welke ik
heb kunnen vinden, staat afgedrukt in een nummer van het Soerabaiasch Handelsblad uit 1869
en luidt:
!!!
Na elf maanden aan de Semarangsche

1

1 koorts geleïden te hebben tot hier op Soera- 1
1 baia komende. ben ik door onzen ouderen 1
1 stadg »noot Ph. T. Schindele binnen zes da- 1
gen van deze ziekte bevrijd geworden.
1

E. Spier.

1

Bijzonder fraai was het Hollandsch, waarin deze
advertentie was gesteld wel niet, doch daaraan
ergerde men zich in dien tijd weinig, daar men
anders wel dagwerk gehad zou hebben.
Lieden met een slecht gebit waren hier in den
beginne aangewezen op Chineesche ,,tandmeesters" — ook wel ,,toekang gigi" genaamd, hetgeen vertaald, nog wel iets anders beteekent dan
ons ,,tandarts" — die, met hun ongedesinfecteerde gruwelinstrumenten vaak meer kwaad
dan goed deden.
Later vestigden zich hier voor korteren of langeren tijd Europeesche ,,dentisten", van wie in
Juli 1872 het eerst te Soerabaia aankwam de heer
De Perindorge, chirurgijn-dentist met een diploma der geneeskundige faculteit te Parijs, die,
bijgestaan door zijn zoon dagelijks in het Marine-Hotel was te consulteeren.
In tegenstelling met de betrekkelijk geringe
waardeering, welke de geneesheeren in het algemeen voor hun prestaties genoten, trokken won-

derdokters, charletans- in- geneeskunde- en- aanverwante-vakken, doekoens, helderzienden en obatobat-verkoopsters de volle publieke belangstelling.
W a s het anders te verwachten in een tijd,
waarin zelfs de meeste Europeanen hier een heilig vertrouwen koesterden in tooverformules, wondermiddelen, blaas- en waterkuren? In dat opzicht
is de wereld tot den huldigen dag niet veranderd.
Tot slot deel ik nog mede, dat in navolging
van Europa, waar Dunant door zijn boek Un
souvenir de Solferino de openbare meening ten
aanzien van het oorlogsverplegingswerk had wakker geschud, hier de welbekende Von Bultzingslöwen het iniatief nam voor de stichting van een
afdeeling van het Roode Kruis in een bijeenkomst,
welke op 16 December 1874 in het Komedie-gebouw werd gehouden.
Het spreekt bijna vanzelf, dat Von Bultzingslöwen als eerste president van de afdeeling werd
gekozen.
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DE DRINKWATERVOORZIENING.
Het drinkwater betrok men hoofdzakelijk uit de Kali Mas. — Het beste tijdstip daarvoor. — Het bezinkings- en zuiveringsproces van het water. — Het „Poeroet"-water van
Pasoeroean. — Het „Clignet*'-water van Soerabaia. — De waterkoeiies. — De eerste plannen
om Soerabaia een waterleiding te schenken. — Een prijsvraag (1872). — Het plan van Henket,
Steuerwald en V a n Dijk. — De concessies aan Birnie (1890) en de firma Labouchère Oyens
(1895). — Het plan Becking (1895). — Het plan van den waterleiding-deskundige Halbsrtsma, dat tenslotte werd uitgevoerd (Febr. 1901-Oct. 1903). — De wet van 6 Juni 1900,
waarbij werd bepaald dat Soerabaia een waterleiding zou krijgen. — De aanbesteding der
buizen. — Cijfers en feiten. — D e resultaten der e;rste drie exploitatiejaren (1903-1906). —•
Het beheer van de waterleiding ging in 1906 van de Regeering op de Gemeente over.

I ^ I E N kan zich thans niet meer indenken
bij het openen van een waterleidingkraan, waaruit een kristalheldere kiemenvrije straal spuit, dat
nog betrekkelijk kort geleden slechts met moeite
onwelriekend, troebel en voor de gezondheid gevaarlijk drink- en badwater kon worden verkregen.
In de tweede helft van de vorige eeuw betrok
men hier het water voor de consumptie voornamelijk nog uit de Kali Mas. Dit kon het best gebeuren, wanneer het zeewater zich nog niet met het
rivierwater had vermengd, dus bij lagen waterstand, want bij vloed zou het wegens het zoutgehalte niet meer te drinken zijn.
Daarom maakte de havenmeester van Soerabaia
door middel van een advertentie in de dagbladen
bekend, op welk uur men het best water uit de
rivier kon scheppen.
Dit groezelige, vuile water werd door een heirleger van koelies naar de huizen gepikoeld, waar
het in groote martavanen met een inhoud van ongeveer 7 pikoel, werd uitgestort. Om het zuiveringsen bezinkingsproces, dat het water moest ondergaan te versnellen, voegde men er wat overmangaanzure kali en aluin aan toe.
Den volgenden dag, wanneer de zwevende deeltjes in het water bezonken waren, schepte men
het bovenste ,,schoone" water af en kookte dat,
waarna het terdege werd afgekoeld, om bij het
filtreeren het ontstaan van een onaangenamen
bijsmaak te vermijden.

Het filtreeren geschiedde eerst door een ouderwetschen leksteen en tenslotte nog eens door een
Berkefeld-filter. En pas na dit vrij ingewikkelde zuiveringsproces kon het water gedronken worden. In de tijden, dat hier cholera-epidemieën
heerschten, voegde men weleens aan het op die
wijze verkregen drinkwater een geringe hoeveelheid zoutzuur toe, waardoor de smaak die toch
al niet bijzonder aangenaam was, zeker niet verhoogd werd, maar men was dan sa[e en dat was
ook heel wat waard.
Omstreeks 1890 kochten twee ondernemende
stadgenooten Mounier en Birnie voor een spotprijs een oude prauw, die zij door de ,,Ned. Indische Industrie" wat lieten opkalefateren en
voorzien van een ijzeren tank.
Dit vaartuig werd op bepaalde tijden naar
Pasoeroean gesleept, waar het met het z.g. ,,Poeroef'-water, dat afkomstig was uit de Poeroetbron, gevuld werd. Daarna keerde de aak naar
Soerabaia terug, waar zij voor het toenmalige
Marine-Hotel aan Kali Mas W e s t (thans Hotel des
Indes) werd gemeerd en de distributie een aanvang kon nemen.
Inmiddels waren de inwoners gewaarschuwd,
dat de waterprauw was aangekomen. Tegen afgifte van een bon aan den ,,ouden heer" Hekking,
die met de levering was belast, kon men over een
zekere hoeveelheid water de beschikking krijgen,
dat per ,,legger", een houten vat op een sapikar
bevestigd, van 10 pikoel werd verkocht.

De prijs van het water bedroeg ƒ 2.50 per ,,legger", hetgeen niet goedkoop was, maar men had
goed water, hoewel men het toch moest koken
en filtreeren, daar het door de omslachtige wijze
van transport gedurende de reis van Pasoeroean
naar Soerabaia min of meer vervuild raakte.
Later vond het vervoer van het ,,Poeroet"-water
met tankwagens van de S. S. plaats, waardoor
een groote verbetering in den toestand werd gebracht. Daar de wagens tot vlakbij het MarineHotel konden rijden, bleef de plaats van distributie
gehandhaafd.
Een concurrent van de firma Mounier en Birnie
was de heer Clignet, die een terrein bezat aan
de Bibis-Overvaart-straat, gelegen achter Olies
ijsfabriek. De heer Clignet had op zijn grond boringen verricht, waarbij helder water aan de oppervlakte was gekomen, dat door geneesheeren
voor de consumptie geschikt werd bevonden.
Ook dit water, dat weliswaar niet zoo goed
v/as als het Poeroet-water, doch dat men te allen tijde kon krijgen, werd voor de somma van
ƒ 2.50 per 10 pikoel in den handel gebracht.
Men was in die dagen voor een deel afhankelijk van de waterkoelies, die in den drogen tijd,
als het gedurende weken niet geregend had en
men alleen op de consumptie van gereinigd rivierwater was aangewezen, een dubbeltje per pikoel
of meer vroegen, terwijl in den westmoesson de
prijs daalde tot 4 cent.

hoog zouden zijn. In Soerabaia zelf slaagde men
er niet in om een artesische bron aan te boren.
De zaak bleef de aandacht der Regeering hebben, ook al, omdat de bewoners van Soerabaia in
de Pers en door middel van verzoekschriften op
den onhoudbaren toestand wat betreft de drinkwatervoorziening bleven hameren.
In 1871 was zelfs een commissie benoemd, die een
verslag uitbracht, waarin zoo'n rauwe schildering
werd gegeven van het dreigende gevaar, dat de
Regeering in 1872 een prijsvraag uitschreef met
het doel om tot een oplossing te geraken van het
moeilijke vraagstuk.
De geleerde wereld in Holland achtte de zaak
van voldoende belang om er haar aandacht aan
te besteden. Op 12 October 1875 werd het plan
van de hoogleeraren te Delft, de heeren Henket en Steuerwald en van den mijningenieur
P. van Dijk bekroond. Dit plan kon echter wegens
de hooge kosten van uitvoering niet verwezenlijkt
worden.
Nu waren de Soerabaianen nog even ver. Men
bleef klagen en zich behelpen met kaliwater. Het
zou nog dertien jaar duren, vóórdat de Regeering in zou grijpen in den treurigen toestand.
Eerst in 1888 besloot de Regeering weer eens
iets te doen. Van eigen aanleg van een waterleiding voor Soerabaia zag zij af, doch zij stelde
eenige voorwaarden, waarop een concessie kon
worden verleend en maakte die bekend.

Bij de prijsbepaling werd natuurlijk ook rekening gehouden met den afstand, waarover het
watertransport moest plaats hebben. Als men in
die dagen een huis wilde huren, dan was een van
de eerste dingen die men naging, hoever de woning van de kali was gelegen.

Een door den heer Birnie opgerichte maatschappij kreeg in 1890 de concessie en diende twee
jaar later een ontwerp in, waarbij het plan was
uitgewerkt om het water uit de bron bij Oemboelan door middel van pijpleidingen naar Soerabaia
te voeren.

De schepen kregen drinkwater van de waterfabriek, die hier was opgericht.

Voordat de Regeering omtrent de concessieverleening een beslissing had kunnen nemen,
werd in 1895 door de firma Labouchère Oyens en
Co. een ander ontwerp ingediend. Dit plan, hetwelk opgemaakt was door den ingenieur Weys en
den architect Hillen, behelsde den aanvoer van
water uit bronnen te Kasri.

In dezen toestand werd een
ging gebracht, toen op 8 October
baiasche waterleiding feestelijk
Deze bronwaterleiding had een
schiedenis.

algeheele wijzi1903 de Soerawerd geopend.
lange voorge-

Reeds van vóór 1872 dateeren de pogingen
om door middel van artesische boringen goed
drinkwater te krijgen. In het Zuidelijk deel van de
Brantas-vallei, o.a. ten Zuiden van de Porrongrivier, vond de dienst van het Mijnwezen inderdaad goed artesisch water, doch het plan om dit
naar de stad te leiden sprong af op het bezwaar
van den grooten afstand, tengevolge van welk
feit de aanlegkosten van een pijpleiding veel te

Een derde ontwerp, eveneens tot aanvoer van
water uit de Kasri-bronnen, werd in datzelfde
jaar ingediend door den ingenieur der B. O. W .
Becking.
De Minister van Koloniën besloot in 1897 de
drie plannen te doen beoordeelen door den Nederlandschen waterleidingdeskundige, den ingenieur
H. P. N. Halbertsma, die ook buiten de grenzen
van Holland bekend was.

De heer Halbertsma stelde aan de hand van
de drie hem voorgelegde ontwerpen een nieuw
ontwerp op terwijl aan ingenieur Beckmg werd
opgedragen om Halbertsma de meest volledige
gegevens te verstrekken omtrent Soerabaia en
het brongebied te Kasri
De heer Halbertsma schatte dat de Kasribronnen tot ongeveer 1915 voldoende water zouden kunnen leveren in verband waarmee het planBirnie werd verworpen, daar dit niet voldoende
rekening hield met de vermeerdering van het
waterverbruik m de toekomst
Het door de heeren W e y s en Hillen opgemaakte plan was gebaseerd op een waterverbruik van
5 000 kubieke meter per dag, wat een veel te geringe hoeveelheid was
Het plan-Beckmg rekende op een waterverbruik
van 9000 kubieke meter per dag, doch werd niet
voor uitvoering geschikt geacht, hoewel het planHalbertsma toch het meest dat van Beckmg nabij kwam.
Het ontwerp van
tailleerd uitgewerkt
op zijn advies in
heeft men er zich in

Halbertsma werd zeer gedeen bij de uitvoering, welke
eigen beheer plaats had,
hoofdzaak aan gehouden

BIJ de wet van 6 Juni 1900 (Indisch Staatsblad
No 225) werd bepaald, dat Soerabaia een waterleiding zou krijgen
In September 1900 had m Nederland de aanbesteding plaats van het eerste perceel rechte mofbuizen tot een gewicht van rond 3 400 ton De
levering werd gegund aan de firma R. D. Wood
6 Co te Philadelphia
In Nederland is m Maart 1901 het 2de, m
September het 3de buizenperceel, respectievelijk
groot 3 600 en 3 060 ton, aanbesteed Van deze
beide perceelen zijn aannemers geworden, respectievelijk Cochrane Grove & Co Limited te Middelsbrough on Tees en de Fiiedrich Wilhelmshutte te Muhlheim a d Ruhi, in samenwerking
met de Schalker Gruben und Huttenverein te Gelsenkirchen.
Van het 4de en 5de perceel werd laatstgenoemde
firma ook aannemer
Met de uitvoering van het werk werd belast
ingenieur, thans professor W e y s
De werkzaamheden namen den eersten Februari 1901 een aanvang, terwijl de laatste hand er
aan werd gelegd m October 1903 De totale leng-

te van de bron- en hoofdleidingen bedroeg toen
H 585 M en de totale lengte van de hoofd- en nevenleidmgen van het stadsnet 129 050 M. IngeTiieur Van Leeuwen trad als eerste directeur der
waterleiding op (van 1903- 06)
De omstandigheden waaronder de drinkwaterleiding haar bedrijf begon, waren gunstig Er
mocht verwacht worden, dat spoedig zeer velen
aansluiting op de waterleiding zouden vragen
Bovendien kon het bedrijf als overheidsorgaan
nog eenigen drang uitoefenen om in het belang
van de Volksgezonheid het publiek te dwingen
zijn huizen aan te sluiten op de waterleiding Van
die omstandigheid werd tevens gebruik gemaakt
door m de verordening op de waterverstrekking
te bepalen, dat het aan bewoners van huizen met
een huurwaarde van ƒ 50 per maand en meer verboden was water af te tappen uit de openbare
hydranten Bij overtreding stelden zij zich bloot
aan een gevangenisstraf van ten hoogste twee dagen
De bepaling geeft tevens weer hoe de drinkwaterleidmgsdienst zich de uitoefening van zijn
taak dacht, namelijk verplichte aansluiting voor
de gegoeden en gratis waterverstrekking door
middel van de openbare hydranten aan de minder-gegoeden
In verband met voorschriften omtient den aan
leg van huisaansluitmgen kon dit moeilijk anders
De groote massa mmder-gesitueerden was nu
eenmaal niet m staat om de kosten van een huisaansluitmg te betalen, hoe gemakkelijk men ook
de afbetaling regelde
Doch deze politiek heeft er blijkbaar toe geleid,
dat het aantal huisaansluitingen slechts langzaam
toenam.
Eind 1906, dus na 3 jaar exploitatie bedroeg
het aantal aansluitingen 1588 Ik heb niet
kunnen vinden, dat ooit proces-verbaal is opgemaakt, wegens het aftappen van water uit de hydranten door gegoeden
De ontwikkeling van de waterleiding op financieel gebied liet niets te wenschen over In het
begm bestond de vrees dat het bedrijf zich niet
zou bedruipen, waarvoor wel eenige aanleiding
was gezien het groote aanlegkapitaal van 2 ^
milhoen gulden Doch een voorzichtig beheer het
in 1906 bij de overname van de drinkwaterleiding
door de Gemeente reeds een overschot \ a n
ƒ 60 000 zien
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ASSAINEERINGSWERKEN.
De terreinformatie hier in de eerste helft der 19e eeuw. — D e monding der Kali Mas. —
De dichtslibbing van den toegang tot de rivier en de bankvorming er voor waren een gevolg
van de uitbarstingen van den Kloet. — De overstroomingen der Soerabaia-rivier. — De Kali
Mati werd in 1883 gedempt. — In 1889 en '90, toen er hier in hevige mate cholera heerschte,
werden verschillende poelen en plassen gedempt. — De groote werken buiten de stad. — De
bouw van de schutsluis, tevens overlaat te Melirip in de Soerabaia-rivier (1843''46) en v a n
de stuw nabij Lengkong in de Porrong-rivier (1854-'57). — In 1856 werd het Wonokromokanaal gegraven. — De feestelijke inwijding van den stuwdam bij Lengkong had plaats op
22 Augustus 1857. — De voltooiing van den bouw van de stuwen te Goenoengsari (1898)
en Goebeng (1899). — Het advies van de Regeeringscommissie inzake de beperking der verzanding van het vaarwater in het Oostgat (1881). — D e normaliseering der Soerabaia-rivier
(1896-'98).

^JOERABAIA
is voor een groot deel
op een modderbodem gebouwd. Moerassen,
plassen en poelen moesten gedicht en opgehoogd worden, vóórdat de grond zich leende tot
bebouwing. Ook had men ieder jaar te kampen
met overstroomingen, wanneer het in de Brantas
en haar vele zijrivieren bandjirde. Kanalen moesten gegraven en stuwdammen opgeworpen worden,
om den waterafvoer eenigszins te kunnen regelen,
want met de scheepvaart op de rivier en bevloeiing der landerijen in de vruchtbare Sidoardjodelta had men rekening te houden. Tenslotte moesten er ook middelen worden beraamd om de
dichtslibbing van het Oostgat tegen te gaan.
Met de opgesomde ingenieurswerken, waaraan
duizenden Inlanders hebben gearbeid en tonnen
gouds zijn uitgegeven, ving men ongeveer driekwart eeuw geleden aan. Elke vierkante meter
bouwgrond moest op moeras en zee veroverd
worden en nog is men lang niet zoo ver, dat men
van een ideaaltoestand kan spreken.
Vóórdat ik in korte trekken de hoofdwerkzaamheden zal behandelen, welke in de vorige
eeuw onder handen werden genomen tot het bandjirvrij en dus gezond maken van de hoofdplaats
Soerabaia, wil ik even nagaan, hoe het in de
eerste helft der 19e eeuw met de terreinformatie
hier gesteld was.
Omstreeks 1800 was van de plaats, waar thans
het half gesloopte foit Prins Hendrik staat tot
aan zee één groot moeras. Een behoorlijke weg naar

het strand bestond nog niet; alleen een voetpad
op den linkeroever van de Kali Mas en een weg
naar kampong Semampir op den rechteroever der
Pegirian gaven toegang tot het strand. Het terrein tusschen de beide rivieren was toen nog bedekt met bosch van laag hout en nipah, doorsneden door kreken en een paar takken der Kali Mas.
In 1809 werd een weg aangelegd langs den rechteroever van deze rivier, waarbij tevens de laatste
harer nog bestaande zijtakken afgesneden werd. De
monding der Kali Mas werd aan beide zijden van
kaaimuren voorzien, grootendeels van Madoerasteen los opgeworpen, terwijl deze als hoofden
tot in diep water werden doorgetrokken. Gelijktijdig met het aanleggen van dien weg en de kaaimuren, werd begonnen met het bouwen van het
fortje Kali Mas, ongeveer 200 meter binnenwaarts van de koppen der als zeehoofden eindigende kaaimuren.
Van dien tijd af dagteekent het ontstaan van
kampongs langs dien rechteroever, eerst bestaande
uit huizen op palen, waaronder het vloedwater
ongestoord doordrong, terwijl langzamerhand de
bodem zich ophoogde door het sliphoudend water,
dat daarin geholpen werd door de bewoners, die
rondom hun huizen slooten groeven, om met de
uitkomende modder het terrein onder die woningen te verhoogen, dit telkens herhalende, wanneer die slooten weer volgeslibd waren, tot eindelijk in 1846 de aanleg van het Marine-Etablissement begon en daarmede de groote stoot

De waterwerken in de Porrong-rivier te Lengkong, welke
op 22 Augustus 1857 officieel in gebruik werden genomen.

gegeven werd tot het ontstaan van de voorstad
van Soerabaia, onder den naam van „Oedjoeng"
(hoek) bekend.
Uit het voorgaande bhjkt wel, dat het terrein
van het Marine-EtabHssement en de haven, die
in de 20e eeuw werd aangelegd, nog van zeer
jonge formatie is; de grond daar heeft bijna uitsluitend zijn ontstaan te danken aan de stoffen
door de Kali Mas en Kali Pegirian afgevoerd
Die stoffen bestaan hoofdzakelijk uit fijn zand en
slib en zijn voor een belangrijk deel afkomstig
van het Kloetgebergte.
Tijdens de uitbarstingen van den Kloet in 1848,
1864, 1875, 1901 en 1919 werden millioenen kubieke meters fijn zand en modder meegevoerd. Dit
zand kwam — zoo al niet dadelijk, dan toch later — in de Brantas terecht en leverde het materiaal, waaruit voor een goed deel de bank vóór
en om de mondingen der Brantas gevormd is.
Uit peilingen in 1837 gedaan, bleek dat de bank
gemiddeld per jaar lYi & 8 M- aangroeide.
Uit verrichte grondboringen valt af te leiden,
dat de bodem van Soerabaia in de bovenste lagen sterk varieert. Is in de nabijheid van de Soerabaia-rivier zand overwegend, naar de benedenstad toe ligt op vele plaatsen de harde bovenkorst
als het ware op een weeke modderlaag. Op an-

dere plaatsen en naar het Zuiden toe is de bovenlaag weer kleiachtig, eerst op 16 a 20 M. diepte
treft men in de stad vastere grondsoorten aan,
blijkbaar den ouden zeebodem.
Uit den aard der bovenlagen, welke gevormd
zijn door aanslibbing, is de gevolgtrekking te
maken dat vroeger veel last werd ondervonden
van overstroomingen der Soerabaia-rivier, die destijds een open benedenmond van de Brantas vormde. Volgens verhalen van oud-Soerabaianen lag
de stad in den regentijd als het ware in een moeras.
In 1824 waren de Kali Mas en Kali Pegirian
op twee plaatsen door open leidingen vereenigd.
De zuidelijkste (iets bezuiden het tegenwoordige
stationsemplacement Soerabaia-kotta) werd bij den
vestingbouw en de noordelijkste (de zoogenaamde
Kah Malang, later Kah Mati genoemd) in 1883
gedicht.
De binnen-Ki'ambangan vormde destijds de
westelijke stadsgrens; slechts het Christenkerkhof
en het buskruitmagazijn bevonden zich ten westen
van die leiding. Vóór 1835 was de Gemblongan
een open benedentak van de Kali Mas, die door
de Kali Moro, ook wel Kali Krambangan geheeten,
door kreken en een paar takken der Kali Mas,
in zee uitmondde. In 1835 werd de bovenmond —
bij Gemblongan — door een sluis gesloten.

Van 1838 tot 1845 werden de vestingwerken,
welke ongeveer 44 millioen gulden hebben gekost,
aangelegd. Een kwart eeuw later werd echter m
verband met den hoogst ongunstiger; gezondheidstoestand besloten, om de vesting maar weer te ontmantelen en de grachten gedeeltelijk te dempen.
In 1889 en 1890 gaf een der cholera-epidemieën,
die in onze stad hebben gewoed aanleiding om
eenige plassen en poelen tusschen Plampitan en
Djagalan te dichten. Van 1890 tot '97 werd voortgegaan met het dempen van plassen, o.a. tusschen
de Frederik Hendrikstraat en den westelijken Pegirian-dijk; ook de grachten van het fort Prins
Hendrik werden met de omgeving gelijk gemaakt,
Dit waren echter kleine werken vergeleken bij
die, welke buiten Soerabaia werden uitgevoerd ter
gezondmaking van de hoofdplaats. In de nabijheid van Modjokerto splitst zich de Brantas-rivier
in twee takken. De rechtertak, die in Oostelijke
richting stroomt en in het Oostgat van Straat Madoera uitmondt, heet Porrong-rivier naar het
plaatsje, waarlangs hij stroomt; de linkertak buigt
zich in Noordelijke richting naar Soerabaia en heet
Soerabaia-rivier. Deze splitst zich in de stad zelf
in twee mondingsarmen, namelijk de Kali Mas en
Kali Pegirian; beide armen loozen hun water op de
reede.
Om in den oostmoesson voldoende water beschikbaar te hebben voor de bevloeiing van de
vruchtbare Sidoardjo-delta, gelegen tusschen de
Porrong- en Soerabaia-rivier, en voorts tot instandhouding van de in 1840 reeds bestaande prauwvaart, werden door de bevolking stuwdammen
gebouwd en onderhouden in beide genoemde armen van de Brantas.

Stuw (links) en schutsluis (rechts) in de Soerabaia-rivier
te Goenoengsari. De bouw van dit werk werd in 1898 voltooid. De prauwen op den voorgrond welke stroomopwaarts
varen, moeten nog geschut worden.

Herhaaldelijk sloegen deze dammen die van
Inlandsch maaksel waren, bij bandjir in de Brantas weg, hetgeen watergebrek voor de sawah-bevloeiing tengevolge had, waardoor misgewas ei^
onderbreking der prauwvaart op de Soerabaiarivier ontstonden. Daarom besloot het Gouvernement om den waterafvoer van de Brantas door den
aanleg van kunstwerken te regelen. Achtereenvolgens werden toen ter vervanging van de Inlandsche dammen gebouwd: van 1843 tot '46 de schutsluis, tevens overlaat te Melirip in de Soerabaiarivier, en van 1854 tot '57 de stuw nabij Lengkong in de Porrong-rivier.
Het was nu mogelijk, dank zij het bestaan van
deze waterbouwkundige werken, om den waterafvoer van de Brantas in normale tijden naar behoefte over de Porrong- en Soerabaia-rivier te
verdeelen. Onder abnormale omstandigheden, d.
w.z. bij bandjir, liet dit nog veel te wenschen over.
Soerabaia werd dan telkens grootendeels onder
water gezet. Teneinde onze stad voor dit bandjirwater te vrijwaren, werd omstreeks 1856 ten
Zuiden der plaats het Wonokromo-kanaal gegraven; aan den bovenmond hiervan werd de naaldstuw-overlaat Djagir gebouwd. Het kanaal liep
in Oostelijke richting van Wonokromo naar zee.
De inwijding van den grooten stuwdam met de
daarbij behoorende werken in de Porrong-rivier
te Lengkong, welke inwijding plaats had op 22
Augustus 1857, was voor Soerabaia en omgeving
een groote gebeurtenis. Eerepoorten, een groote
loods tot ontvangst van den Resident van Soerabaia en een rij van 60 aaneensluitende warongs,
voorzien van een doorloopende voorgalerij, waren opgericht. Tusschen elke groep van vijf warongs was een gamelan geplaatst, waarbij ronggengs, wajang-koelit, wajang-kroetjil en andere
geliefkoosde volksvermaken werden aangeboden.
Hoofdingenieur De Bruyn sprak een feestrede uit,
waarna de Regent van Soerabaia een toespraak
hield tot de Inlandsche ambtenaren. Na afloop
hiervan plaatsten zich de daartoe samengekomen
pengoeloe's in ordegewaad op de verschillende
penanten van den stuwdam, terwijl op de middelste penantmuur een verhevenheid was gemaakt,
die door den hoofd-pengoeloe v/erd beklommen;
de priesterschare smeekte Gods zegen af voor
het werk. De gamelans deden zich hooren, vuurwerk werd afgestoken en geldstukken onder de
bevolking gestrooid.
Maar, om na deze korte uitweiding weer tot
mijn onderwerp terug te keeren: daar de Soerabaia-rivier ook bij een verminderd debiet, tenge-
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Stuw (rechts) en schutsluis (links) in de Kali Mas bij Goebeng, een van de schilderachtigste plekjes der stad. De bouw van dit waterwerk kwam in 1899 gereed.

volge van bovenstroomsche aftappingen voor irrigatie doeleinden, bevaarbaar gehouden moest
worden, was het noodig deze te normaHseeren en
deels te kanaliseeren. Tot deze werken behooren
o.a. de in de jaren 1898 en 1899 voltooide stuwen
te Goenoengsari en Goebeng.
Bij het ontwerpen van deze sluizen werd in het
bijzonder nog nagegaan, of de aanleg van de stuwen ook een nadeeligen invloed op den gezondheidstoestand van de kotta Soerabaia zou kunnen
hebben. Daarbij kwam men tot de conclusie, dat
die invloed eer voordeelig dan nadeelig zou zijn,
aangezien het daardoor mogelijk bleek verschillende leidingen met stilstaand water in de stad
door te spoelen, terwijl het rivierwater ook kon
worden benut voor de spoeling van een eventueel
aan te leggen riolennet. Alleen werd het niet
wenschelijk geoordeeld een stuw te bouwen
binnen de stad; daarom werd de meest benedenstroomsche stuw te Goebeng gebouwd bij de toenmalige zuidgrens van de hoofdplaats.
Soerabaia breidde zich echter in de daarop
volgende jaren sterk uit en wel voornamelijk in
Zuidelijke richting, met het gevolg, dat de Goebengstuw langzamerhand geheel binnen de bebouwde kom van de gemeente kwam te liggen.
De nieuwere wijken Goebeng, Bagong, Ngagel,
en Darmo moeten nu het gevallen hemelwater
loozen op de door die sluis opgestuwde Soerabaia-rivier, tengevolge waarvan de afwatering van

die stadsdeelen nog uiteraard op een gebrekkige wijze geschiedt. Ook ia dit euvel wordt
thans verbetering gebracht.
Om het verzanden van het vaarwater in het
Oostgat van de Straat van Madoera te beperken,
werden in 1881 door een daartoe door de Regeering benoemde commissie van advies o.m. de volgende werken noodig geacht:
1. Het verbreeden van de Porrong-rivier, om de
bandjirs van de Kali Brantas bijna geheel door
de Porrong-rivier af te voeren en in de Soerabaia-rivier niet meer water in te laten dan
noodig was voor de scheepvaart en de irrigatie. Hiermede werd beoogd de vaste stoffen
uit de Kali Brantas, die door de beide takken
van de Soerabaia-rivier, de Kali Mas en de
Pegirian, tot ver in zee werden gevoerd, uit
het Oostgat te weren.
2. Ten behoeve van de scheepvaartbelangen zou
de Soerabaia-rivier gekanaliseerd moeten worden, waardoor tevens gelegenheid tot aanleg
van een door spoeling schoon te houden goten- en riolennet in de kotta Soerabaia zou
worden verkregen.
3.

Het afvoeren van bandjirs uit het eigen
stroomgebied van de Soerabaia-rivier door de
sluis Wonokromo op het kanaal van dien
naam.

Het eerste gedeelte van de normaliseering der
Soerabaia-rivier van het verdeelpunt Melirip uit

tot Sepandjang, kwam in 1896 gereed. De
uitkomsten van dat normaliseeringswerk waren
voor de prauwvaart bevredigend.
Het tweede gedeelte, bestaande uit het kanaliseeren van het benedenstuk van de Soerabaia-rivier,
ten Noorden van Sepandjang en het aanleggen
van twee leidingen tot voeding van de Krambangan- en Plampitan-leidingen, werd in 1898
beëindigd.

Ook in de laatste kwarteeuw heeft men, wat de
gezondmaking van Soerabaia aangaat, niet stil gezeten. Steeds is men, voor zoover de financiën
zulks toelieten, op den ingeslagen weg voortgeschreden en nog heeft men den eindpaal niet bereikt, daar belangrijke werken ondernomen dienen te worden alvorens men van een eindoverwinning van het menschelijk vernuft op den modder
en het vulkaanzand zal kunnen spreken.
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EPIDEMIEËN.
De cholera en de knokkelkoorts. — De vierde (van 1864-75) en vijfde (van 1883-'96)
cliolera-epidemie, —• D e constante cholera-haarden in de stad. — Sterftecijfers. — De symp'
tomen van knokkelkoorts, beschreven door een stadschirurgijn in
1799. — De geheimzinnige ziekte deed hier medio 1872 voor het eerst haar intrede en breidde zich in een kort
tijdsverloop uit. — Het werk in verschillende bedrijven te Soerabaia stagneerde dientengevolge. — „Demam model baroe". — „Probate" middeltjes.

I W E E soorten epidemieën zijn in den loop
der vorige eeuw over onze stad gekomen; de eene
kwaadaardig van karakter, de cholera, de andere
wellicht algemeener, doch tevens minder gevaarlijk
in haar uitingen, de dengue [ever of knokkelkoorts.
De pest kwam eerst veel later.
De cholera, die — voorzoover men heeft kunnen nagaan — in de Ganges-delta haar oorsprong
vond, verspreidde zich in 1818 van Jessora uit
over Bengalen en Britsch-lndië naar Sumatra,
Java, Borneo en de overige eilanden, in welke gewesten zij gedurende drie jaren voortging vele
slachtoffers te maken. Sindsdien zijn er verschillende pandemieën geweest. Z o o trok er één van
1826-'37 over alle vijf werelddeelen en na een rustpooze van 9 jaar heerschte de cholera opnieuw
van 1846-'62 over Europa, Azië, Afrika en Amerika.
De vierde pandemic, die in 1864 Ned.-Indië
overviel en tot 1875 haar funeste gevolgen bleef
uitoefenen, is in haar uitingen wellicht moorddadiger geweest dan de vijfde van 1883-'96, waarvan de feiten bij vele oud-Soerabaianen nog versch
in het geheugen liggen.
Het Militaire Hospitaal hier was tijdens de
vierde epidemie overvuld met lijders aan de
gevreesde ziekte, wier naam de Inlanders niet
durfden uit te spreken. Men zag de menschen op
straat of in voertuigen in elkaar zakken ter prooi
van de zieh al asjaz, zooals de Arabieren de ziekte noemden, d.w.z. groote barmhartigheid, omdat
het lijden gewoonlijk zoo kort duurde en men er in
den regel aan stierf.
In het begin van 1864 kwam er bericht, dat de
cholera onder Mekkagangers was uitgebroken.
Einde Maart was zij in Batavia, in April in Sema-

rang en op 31 Mei van genoemd jaar werd de
eerste patiënt het Militaire Hospitaal hier binnengedragen.
Zoodra de cholera in het hospitaal werd geconstateerd, was zij ook plotseling over geheel Soerabaia verspreid. Zij volgde den oever der rivier,
terwijl constante cholera-haarden waren: fort
Prins Hendrik, de aan de Krambangan-rivier gelegen woningen, een plaats op Boeboetan, de bocht
van de Kali Mas bij Genteng, Kajoen en de woningen in de nabijheid der begraafplaatsen.
Hoeveel personen er hier in die jaren door de
cholera om het leven zijn gekomen, is zelfs bij benadering niet op te geven, want op de juistheid
der statistische gegevens uit dien tijd kan men in
het geheel geen staat maken. Zoo wordt ergens
vermeld, dat er alleen reeds in het jaar 1864 in de
residentie Soerabaia ongeveer 6.000 sterfgevallen
op rekening van de cholera moesten worden geschreven, terwijl een andere opgave meer dan het
dubbele aantal geeft. Vrij nauwkeurig werd de
sterfte onder de cholera-lijders onder de militairen uit het garnizoen hier opgegeven door Dr. Fr.
Schneider, die tot de slotsom kwam, dat van de
Europeanen 40.6 S^ en van de Inlanders 46.1%
der patiënten stierven.
De ziekte verdween op dezelfde geheimzinnige
wijze als zij gekomen was. Men stond er, wat haar
bestrijding betrof, vrijwel machteloos tegenover.
Wel meenden doktoren af en toe ,,onfeilbare"
middelen tegen de cholera te hebben ontdekt,
maar bij voortgezette toepassing daarvan bleken
zij waardeloos te zijn.
Ook in latere jaren en wel in 1896, 1900 en
1902 werd Soerabaia op vreeselijke wijze door de
cholera geteisterd.

Thans keer ik in gedachte terug tot het najaar
van 1872, waarin te Soerabaia een nieuwe ziekte
uitbrak, waarvan men hier nog niet had gehoord.
Deze zonderlinge ziekte, die, evenals griep, de
meeste inwoners onzer stad aantastte, werd dengue fever (een mixtum compositum van Spaansch en
Engelsch) of ook wel knokkelkoorts genoemd.
Later bleek deze ziekte ook al weer niets nieuws
te zijn, want reeds in het begin van Maart
1779 was zij geconstateerd. David Bijion, stadschirurgijn van Batavia, die zelf een slachtoffer van
deze knokkelkoorts werd, vertelt daaromtrent o.a.
het volgende:
,,Het was den 26 Mei jl. (1779), des namiddags om 5 uren, dat ik op mijn stoep, in gesprek zijnde met twee van mijn goede vrienden, ontwaarde eene, als knagende pijn in
mijne rechterhand en de gewrichten van den
onderarm, die trapsgewijze toenam, opklimmende naar den schouder en zoo vervolgens
in alle mijne leden, zoodanig, dat ik om 9 uren
in dienzelfden avond reeds met een hevige
koorts op mijn rustbed lag."
,,Den geheelen nacht" — zoo gaat Bijion
verder — ,,bragt ik onrustig en slapeloos
door met de hevigste pijnen van het geheele
ligchaam, vooral die der ledematen en der gewrichten. Wel haast zwol mijn aangezigt met
een geringen roosachtigen uitslag, die de geheele oppervlakte van de huid besloeg, vergezeld van eene bolle opzwelling. De palmen
mijner handen en mijne voetzolen waren als
kussens opgezet en als marmersteen gevlakt.
Eenige lijders konden niet rusten van de jeuking, welke mij echter weinig kwelde; velen zijn
na de genezing van den uitslag ontsierd, gelijk
men aan mij heden nog gewaar kan worden."
ü e ziekte schijnt zich begin December 1872
het eerst in Semarang te hebben vertoond. In het
midden dier maand werd zij te Soerabaia geconstateerd. De verschijnselen waren ook hier koorts,
gepaard met pijnlijke aandoeningen van de ledematen en in enkele gevallen met verlamming.
Het waren vooral de lager gelegen wijken, die
het meest geteisterd werden, zooals Krambangan,
Kebalen, enz. Van enkele gezinnen waren al de
leden ongesteld. Op het Residentiekantoor ontbraken omstreeks Kerstmis 19 ambtenaren en beambten, toentertijd een respectabel aantal. De
dengue [ever breidde zich hoe langer hoe meer
over de stad uit. Op 4 Januari 1873 hadden zich
ook reeds gevallen op Simpang voorgedaan.

Van Soerabaia uit werd waarschijnlijk Grisee
geïnfecteerd, waar half Januari bijna alle Europeesche bewoners en in het district Kotta alleen
ongeveer 1200 personen ziek lagen. Ongeveer
gelijktijdig vertoonde de knokkelkoorts zich te
Salatiga. Weldra werd ze in groote hevigheid
ook te Semarang en in Februari van genoemd
jaar te Batavia geconstateerd. Toen was geheel
Java door de ziekte besmet.
Hoe zeer het werk in verschillende bedrijven
hier dientengevolge stagneerde, kan blijken uit hetgeen de Soerabaia Courant op 31 December 1872
schreef.
,,De gezondheidstoestand laat hier ter stede veel te wenschen", zoo constateerde het

blad.
,,In welk huishouden men komt — zoo ging
het verder — hoort men van demam model
baroe (de nieuwmodische koorts) spreken,
hetgeen de naam is, waarmede de Inlander
de heerschende koorts betitelt. Ofschoon deze
koorts niet gevaarlijk is, brengt zij stoornis
in alle zaken te weeg; vele kantoren zijn zoo
goed als ledig, wegens ziekte van het personeel.
Het ergste is, dat de industrieelen er enorm
onder lijden, omdat de werklieden niet uitkomen juist in een tijdperk, dat in de gieterijen
èn in de smederijen veel werk is voor de suikerfabrieken''.
,,De werkzaamheden staan zoo goed als
stil, althans kennen wij ateliers, waar van de
driehonderd man, die dagelijks moeten uitkomen, er slechts dertig a veertig 's morgens
verschijnen".
Niet alleen de machinefabrieken, maar ook de
andere zaken werden door het groote aantal zieken in de uitoefening van haar werkzaamheden
belemmerd. Zoo kon het brood door de firma Leroux & Co. in de Sociëteitstraat, in begin Januari 1873 niet meer aan alle klanten worden bezorgd. Zij verzocht daarom aan haar abonné's
van de wijken: Kampement, Kampong Baroe,
Kali-Anjar, Kali-Ondo, Oendaan, Kramat Gantoeng en Passer Besar om het 's middags, liefst
tegen vijven, te willen laten halen.
De boekdrukkers- en uitgeversfirma Ch. Koeken
& Co. moest op 9 Januari weer de toegevendheid
van bestellers buiten Soerabaia inroepen voor het
niet tijdig verzenden van bestellingen die, tengevolge van de vele zieken onder het personeel,
niet dan met veel moeite en overleg konden plaatshebben.

Half Januari heerschte de ziekte nog zóó hevig
onder de militairen, dat een derde garnizoensdokter aan het werk werd gesteld, maar volgens de
bewering van de civiele geneesheeren verminderde
het aantal patiënten.

waar zou de kramp na een uur ongeveer terugkomen, doch bij aanwending van hetzelfde middel,
kon men de pijnen steeds weer voor een zekeren
tijd doen verdwijnen, maar — zoo luidde de waarschuwing — men zorge, dat het ijzer niet warm
worde. Of het hielp?

De knokkelkoorts was een goudmijntje voor
doktoren en apothekers. Dr. Blume raadde zijn
patiënten ter verdrijving van de koorts een aftreksel aan van den bast van den soerènboom. Bijion
schreef in 1779 vijf verschillende recepten voor,
waarvan de voornaamste waren: vlier en camille met het een of andere geurige stroopje. Andere
geneesheeren lieten thee met saffraan drinken en
hielden de patiënten flink onder de dekens. Later
werd kinine voorgeschreven.

Ofschoon men van de oorzaken der ziekte niets
wist, waren de Indische geneesheeren het er over
eens, dat zij in hooge mate besmettelijk was. Met
het oog op de groote overeenkomst met roodvonk
en gezien het feit dat, zoodra één persoon in een
gezin besmet was, spoedig alle bewoners werden
aangetast, raadde men iedereen aan besmette
plaatsen te mijden.

Als koortsverdrijvend middel gebruikten de
Inlanders de pitten van den langsep tot poeder
gewreven. Iemand deed het volgende eenvoudige
middel aan de hand, waardoor men op slag van de
meest ondragelijke pijnen, door de dengue [ever
veroorzaakt, verlost kon worden. Men neme een
stuk ijzer — zoo luidde het voorschrift — en rake
slechts de door kramp aangedane plaats aan
en
de pijn is als weggetooverd. Welis-

Evenals de knokkelkoorts van 1779, verwekte
de dengue [ever in 1872 als ongewoon verschijnsel een groote sensatie. Zij vertoonde zich ook
nog na de epidemie van 1872 in het daarop volgende jaar. Zelfs in Mei 1874 stak zij hier opnieuw — gelukkig slechts even — het hoofd op;
men hoorde toen weer van vele gevallen, zoowel onder Europeanen als Inlanders. De laatste maal heerschte zij in 1900.
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BESTRIJDING DER PROSTITUTIE EN BEDELARIJ.
W a t de Opperkoopman F . J. Rothenbuhler in zijn „Memorie" van 21 Juni 1809 over de
bedelarij te Soerabaia meedeelde. — Het bedclaarsgesticht te Pegirian, — De klacht van een
woedenden stadgenoot in 1874 over de bedelarij ter plaatse. — W a t P. P. Roorda van Eysinga
en William Barrington d'Almeida over de prostitutie te Soerabaia schreven. — Kampong
Bandaran. — De bepaling van 1864, waarbij de prostituees verplicht werden om in bepaalde
wijken te gaan wonen. — Het aantal bordeelhouders in 1869. — De reglementeering der
prostitutie (15 Juli 1852). — Het bordeelreglement van 23 Februari 1874. — W a t er feitelijk
van de naleving der wet terecht kwam. —' Een lapmiddel ter bestrijding van dq kwade gevolgen der prostitutie. — Het Pegiriangesticht. — Het plan om het gesticht naar Tawangsarie te
verplaatsen. — De voltooiing van het nieuwe gesticht in de dessa Semaroeng (1863). — De
verpleging der prostituees en de kosten daaraan verbonden. — De afschaffing van het medisch
onderzoek der prostituees (1911). — De invoering der zedelijkheidswetten (1913). — Van de
huidige „wilde prostitutie" en het clandestiene bordeelwezen.

r V E E D S t e n tijde van F. J. Rothenbuhler,
die hier in het begin van de vorige eeuw de voorname positie bekleedde van Opperkoopman en
Gezaghebber van den Oosthoek, was het met
de bedelarij te Soerabaia treurig gesteld. In
zijn Memorie van 21 Juni 1809 deelde hij onder
meer mede:
,,Bij mijn komst waren de wegen en bruggen rondom de stad alom bezet met een menigte gebrekkige bedelaars, die niet alleen de
voorbijgangers onophoudelijk met hun gejammer lastig vielen, maar zelfs ook op zekere dagen van de week in de stad verschenen
en langs de huizen omdwaalden."
Rothenbuhler was een practisch man. Zóó kon
de toestand niet blijven, vond hij.
„Ik deed direct — aldus verzekerde hij
in zijn Memorie — een ruim lokaal voor hen
in gereedheid brengen op een afgelegen plaats
aan den kant van een tak der groote rivier,
die naar Pegirian loopt en op die plaats goede
bamboezen verblijfplaatsen oprichten met de
noodige woningen voor den opzichter en verdere bijgebouwen en daarheen alle bedelaars
brengen."
In dit gesticht werden zij behoorlijk van ,,mondkost", de noodige kleeren en bovendien nog van
eenige duiten daags voorzien. Geen van de bedelaars mocht het gesticht verlaten, vóórdat hij
van zijn gebreken volkomen genezen was. Er zal
wel vaak met deze bepaling de hand gelicht zijn,
maar toch werden door Rothenbuhler althans
eenige maatregelen ter bestrijding van de bedelarij getroffen.

In het door hem in het leven geroepen gesticht
was een ,,Inlandsche" doekoen (geneeskundige)
aanwezig die, evenals de overige geëmployeerden, maandelijks een vast salaris genoot, terwijl
het toezicht op de verpleegden in het gesticht toevertrouwd was aan een Inlandschen Christen,
die onder de bevelen stond van den opperwijkmeester, aan wien hij omtrent alles verslag moest
doen.
Typeerend voor de toestanden op het Java van
die dagen is de volgende mededeeling van Rothenbuhler:
„De kosten van den eersten aanleg van dit
gesticht zijn — zoo vertelde hij — meest door
mijzelven uit privé-beurs gefourneerd, doch tot
onderhoud is sedert door de ingezetenen alhier mede gecontribueerd."
Iets dergelïjTcs zou men later bij de totstandkoming van een straatverlichting ook zien gebeuren.
Wilden in die dagen hooggeplaatste bestuursambtenaren het een of andere doel bereiken, dan
deden zij vaak het best door de noodige contanten zelf voor te schieten. Misschien dat de inwoners dan later in de onkosten zouden willen bijdragen.
Zooals het in Rothenbuhler's tijd is geweest,
zoo was het in den loop van de geheele vorige
eeuw. Een booze stadgenoot klaagde in 1874 in
één der plaatselijke bladen:
,,'s Zondags loopt hier een groote menigte bedelaars rond, voor een groot gedeelte
met afzichtelijke lichaamsgebreken behept en
daarmede speculeerend op het medelijden der

inwoners. Het is een collectie lichamelijke abnormaliteiten, voor den medicus misschien
zeer interessant, maar voor de leeken om te
huiveren en te walgen."
De toenmalige politie stond al even machteloos
tegenover de bedelaars als die van thans. Men
trachtte excessen te voorkomen. Traden de bedelaars al te driest op, dan werden ze weer eens verjaagd en zij, die met de meest afzichtelijke wonden
waren overdekt, werden in een gesticht opgenomen,
waarover straks meer. Men joeg ze weg, verdreef
de ellendigen, misschien voor een tijd, totdat
zij terugkwamen en dan begon het spelletje weer
van voren af aan.
Ook de prostitutie tierde hier welig. Vooral Jan
Matroos en Jan Koloniaal zorgden voor de klandizie, maar er zullen ook andere personen zijn geweest, die de kat in het donker knepen, doch
daarover laat de geschiedenis haar licht niet
schijnen.
P. P. Roorda van Eysinga merkte in zijn Verschillende Reizen en Lotgevallen op: ,,De Inlandsche vrouwen zijn hier zeer ontuchtig en begeven
zich in menigte aan boord van de schepen, die
ter reede liggen."
Maar naast de schaduwzijde van dit euvel ontdekte hij er ook nog een lichtkant aan. ,,Dit kwaad,
dat nog geduld wordt — zoo vond hij — heeft
het voordeel, dat de matrozen niet naar den wal
gaan en alzoo minder in de gelegenheid zijn, om
zich aan sterken drank te buiten te gaan, dan
wanneer zij deze vagebonden van vrouwen in hare
woningen bezochten."
Het voordeel — als er tenminste van een ,.voordeel" sprake kan zijn — zal wel uiterst miniem
zijn geweest, want of de matrozen aan boord, dan
wel aan den wal door de prostituees werden besmet, maakte immers weinig verschil uit. En hoe
ziek de Inlandsche vrouwen dikwijls waren, daar
geeft dezelfde Roorda van Eysinga een sprekend
staaltje van, als hij het over de ,,kwalen" van de
matrozen heeft.
„Echter worden deze — zoo vertelde hij —
meest allen door kwalen, die de gevolgen hunner ontucht zijn, zóó hevig aangetast, dat vele hunner er onder bezwijken en in zee geworpen worden, doch veelal te besmet zijn,
om
tot prooi van de haaien of krokodillen te dienen."
William Barrington d'Almeida, een Engelschman die Indië bezocht, vermeldde in zijn Li[e in
Java (1864): „Buiten het fort — bedoeld werd

fort Prins Hendrik — stond een aantal vrouwen
op de soldaten te wachten." Met welke bedoeling?
Dat zal wel duidelijk zijn.
Even ten Noorden van het fort lag de beruchte
kampong Bandaran. Een keiige, kuilige landweg
leidde naar den ingang van het laaggelegen levensoord der prostituees. De weg was als een dam
door het moeras, dat den ompaggerden kampongrand met zijn bouwvallige krotten omzoomde. Het
stilstaande, groenachtige water in plassen, verspreidde een ondragelijken stank. Miljarden muskieten dansten gonzend boven de uitgestrekte
mestvaalt van gebroken jeneverflesschen, opengescheurde blikjes, rottende mandresten, kapot
glaswerk en honderden andere zaken, die bij het
,.bedrijf" behoorden. Kippen en eenden wroetten
in de vuilnisbelt. Stronken van nipahpalmen schoten welig uit de vruchtbare humus. Twee lijkbaren onder een simpel afdakje op palen, waren het
symbool van den dood die rondwaarde.
In dit no-mans-land zochten en vonden fuselier en schepeling hun geneugten. Weliswaar brak
er in October 1866 in dezen kampong een hevige brand uit, waarbij het grootste deel der bamboekrotten in de asch werd gelegd, maar dit verhinderde niet, dat reeds eenige maanden later de
prostituees en haar aanhang van souteneurs en
geldschieters er weer hun onguur ,,bedrijf" uitoefenden.
De prostituees woonden verspreid in stad en
voorsteden en daar het voor de politie lastig werd,
om toezicht te houden op de vrouwen en haar bedrijf, werd in 1864 bepaald dat zij voortaan op
geen andere plaatsen mochten verblijf houden, dan
ten eerste in den genoemden kampong Bandaran,
waar reeds 228 vrouwen onder leiding van 18
bordeelhouders vereenigd waren en ten tweede op
een stuk grond van nagenoeg twee bouws oppervlakte gelegen beoosten de brug Kapassarie, nabij de dessa van dien naam bij den grooten weg,
waarheen alle vrouwen moesten verhuizen, die in
de kampongs Tjantikan lor, Tjantikan kidoel,
Sambongan, Kampong Blakang, Pengampon, Djagalan, Gili, Klimboengan en Pabean van ontucht
leefden.
Rondom dit erf bij de dessa Kapassan werd door
de zorg van den Regent een gracht gegraven voor
grensscheiding en tevens om als afvoer te dienen.
De bordeelhouders waren belast met de verhuizing en moesten bovendien zorgdragen, dat aan
de binnenzijde der gracht een kleine dijk of levende pagger werd aangelegd met één of meer
uitgangen naar den grooten weg.

Men had hier dus een soort van Yoshiwara op
zeer bescheiden schaal en een poovere imitatie van
hetgeen Japan op dit gebied te zien gaf.
In 1869 bevonden zich in het district Kotta 24
bordeelhouders, in Djabakotta 9 en in Goenoeng
Kendeng eveneens 9. Het aantal vrouwen dat
bij elk bordeel behoorde, was zeer verschillend; er
was er één van 70, één van 49, één van 40, één
van 33, één van 20, één van 19, één van 13, één
van 10, één van 3, één van 2 en één van één. Aan
belasting werd voor iedere vrouw ongeveer twee
gulden per jaar betaald.
In 1852 werd de prostitutie in Ned.-Indië ge'
reglementeerd en op 15 Juli van dat jaar een
,,Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloeyen", vastgesteld. Toen bij de Memorie van Toelichting bij
de ontwerpen voor de nieuwe politioneele strafreglementen van 1 Januari 1873 door de Regeering
was verklaard, dat het toezicht op de bordeelen een
onderwerp van gewestelijke regeling behoorde uit
te maken, werd het Reglement van 1852 ingetrokken. Dit geschiedde bij Gouvernements Besluit
van 21 Januari 1874.
De voornaamste bepalingen van het Soerabaiasche bordeelreglement van 23 Februari 1874 luidden:
1. Indien een vrouw blijkt niet met syphilitische
of andere aanstekelijke ziekten besmet te zijn,
wordt haar een kaart uitgereikt, terwijl zij
onder een volgnummer in een register wordt
ingeschreven.
2. Zoo mogelijk worden eenmaal per week alle
vrouwen geneeskundig onderzocht.
3.

4.

Met uitzondering van ronggengs, of dansmeiden, moeten de openbare vrouwen zich
zooveel mogelijk in bordeelen vereenigen.

Het getal van 5 vrouwen samenwonende,
wordt geacht zich tot een bordeel te hebben
vereenigd.
5. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur zorgt,
dat de bordeelen van de amfioen-kitten gescheiden zijn.
Dat het geneeskundig onderzoek der prostituees veel te wenschen over liet, laat zich begrijpen,
als men weet, dat met dit werk slechts één geneesheer was belast, die aanvankelijk ook nog anderen arbeid had te verrichten. Honderden Inlandsche vrouwen moesten wekelijks — in 1858 slechts
tweemaal in de maand — ,,gekeurd" worden. En
als op een bepaald oogenblik, vanwege het soms
nijpende gebrek aan stadsgeneesheeren, in het geheel geen geneeskundige voor dit werk disponi-

bel was, dan bleven de ,,vroolijke vrouwtjes" ongekeurd.
Bovendien was het politietoezicht te eenenmale onvoldoende. De vrouwen moesten zich op bepaalde dagen in de maand ten kantore van den
stadsgeneesheer, die met de ,,keuring" was belast,
vervoegen. Maar de afstand van de bordeelkampongs naar dat centraal gelegen punt was groot,
zoodat het vaak gebeurde, dat de ,,juffertjes van
pleizier" eenvoudig vergaten, zooals zij strijk en
zet beweerden, wanneer men er haar naar vroeg
om zich te laten ,,keuren. ' En het handjevol schouten en hun oppassers stond
machteloos
daartegenover.
Den meesten last had men met de prostituees
uit den beruchten kampong Bandaran en uit die
van kampong Sawaan. Beide kampongs lagen
dan ook het verst van het kantoor van den stadsgeneesheer verwijderd. Indachtig aan het ,,Als de
berg niet tot Mohammed komt, dan komt Mohammed tot den berg", werd besloten, dat de stadsgeneesheer voortaan genoemde kampongs zou bezoeken. Daarom werden in 1872 nabij die twee
plaatsen, de één ten Noorden en de andere ten
Zuiden van de eigenlijke stad gelegen, twee huisjes gebouwd voor inspectie van de prostituees.
Als de prostituees het in sommige buurten al te
bar maakten, werden er wat ,,knipjes" gesloten.
In 1876 bereikte de politie het verzoek, om de
publieke huizen langs den weg van Gemblongan
naar Baliwerti en op Baliwerti te sluiten. Ook op
Praban stonden verschillende verdachte huizen.
In een enkel geval werd een heele kampong verplaatst. Zoo bevatte het Politiek Verslag van 1860
onder het hoofd ,,Prostitutie" de volgende aanteekening:
,,Een voor de stad belangrijk besluit is de
verplaatsing van den bordeelenkampong Bandaran aan de Kali Mas naar een meer afgelegen terrein. Tot ophooging van het daarvoor benoodigde terrein werd machtiging verleend. Verplaatsing der bordeelen zal in 1861
kunnen plaats hebben. De weg naar het
nieuwe terrein is reeds aangelegd."
Niettegenstaande alle maatregelen die men trof,
nam de prostitutie in omvang eerder toe dan af.
In 1872 klaagde de oudst-aanwezende zeeofficier
over de sterke uitbreiding der syphilis. O p zijn
klacht werd geantwoord, dat de commandanten
der oorlogsbodems strenge orders moesten geven,
dat de schepelingen alleen bij geregistreerde vrouwen mochten slapen. Er werd toen besloten, dat
in het vervolg iedere vrouw in de bordeelen ver-

plicht zou zijn, om aan den voorkant van haar bed
haar inspectiebriefje te bevestigen. Alsof men
met een dergelijk uitvindseltje het kwaad ook maar
eenigermate kon bestrijden!
De publieke vrouwen waren, zooals medegedeeld,
allen geregistreerd. Zij werden elke week gevisiteerd en bij den minsten twijfel in het Pegirian-gesticht opgenomen en verpleegd, totdat zij geheel
genezen waren. De geschiedenis van dit gesticht
vangt aan omstreeks 1830.
Bij Gouvernements Besluit van 24 Juli 1830 No.
46 werd bepaald, dat de tot het gesticht behoorende gebouwen, welke van bamboe waren gemaakt met houten stijlen en met atap gedekt, de
noodige reparatie zouden ondergaan. Het gesticht
was toenmaals bestemd voor noodlijdende, gebrekkige, of met ongeneesbare ziekten behepte en walgelijk aangetaste Inlanders, die met bedelen den
kost verdienden en geen andere toevlucht hadden.
Het toezicht op het Pegirian-gesticht viel onder
de bemoeienis van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, den assistent-resident voor de Politie. Aan
hem was de opziener van het gesticht verantwoording verschuldigd over zijn beheer. Hij beval de
opname van zieken, voorzoover de middelen dit
toelieten en uit zijn naam werden door de verschillende Europeesche wijkmeesters van tijd tot
tijd aan de ingezetenen inteekenlijsten aangeboden, terwijl uit de op die wijze bijeengebrachte
liefdegiften, welke ongeveer ƒ 45 's maands bedroegen, een deel der uitgaven voor de instandhouding van het gesticht werd bestreden. Het
overige deel werd bekostigd uit een vaste toelage
van ƒ 1000 's jaars van de rente van het door de
W e e s - en Boedelkamer beheerd kapitaal. Bij het
beheer van het gesticht moest men de uiterste
zuinigheid in acht nemen, daar de inkomsten
hoogst wisselvallig waren.
De aangebrachte reparaties waren geenszins
afdoend. Tien jaar later, in 1840, was in het Politiek Verslag" te lezen:
„De Pegirian-inrichting verkeert in een
allerellendigsten toestand en sleept uit particuliere bijdragen haar kwijnend bestaan
voort."
Achttien jaar later bestond het plan om de inrichting te sloopen en naar den ouden pletmolen
van de gewezen duitenmunterij op Tawangsarie
over te brengen. Dit plan hield verband met het
feit, dat het Pegirian-gesticht lag binnen het rayon
van de Citadel. Het Lazarusgesticht zou ten behoeve van de verdediging van de stad, moeten
worden ontruimd, terwijl de melaatschen naar de

genoemde plaats, twaalf paal bezuiden de stad
aan de Kali Mas gelegen, dienden te verhuizen.
Bij Gouvernements Besluit van 14 Januari No.
3 werd zelfs machtiging verleend om het leprozengesticht over te brengen naar het voormalige
muntetablissement, dat voor dit doel eenige verbeteringen en veranderingen diende te ondergaan.
Twee jaar later kon men echter in het ,,Politiek
Verslag " lezen:
,,De overbrenging heeft casueel in 1860
nog géén plaats gevonden. Het gebouw te
Pegirian is te eenenmale onvoldoende, daar
het nóch tegen zon, regen en wind, nóch tegen
de kille nachtlucht de minste beveiliging aanbiedt."
In 1861 werd tegen de overbrenging van de
leprozen naar Tawangsarie bezwaar gemaakt door
den Hoofdingenieur der vierde Waterstaatsafdeeling, omdat dit etablissement bovenstrooms van
de Soerabaia-rivier was gelegen. Ingezetenen, die
geen ander drinkwater bezaten dan uit deze rivier,
zouden genoodzaakt zijn — zoo werd geredeneerd — het badwater te drinken van
melaatschen en van met andere ongeneeslijke ziekten behepte personen.
Op 13 December 1862 werd een aanbesteding
gehouden voor den bouw van een nieuw gesticht
tot verpleging en afzondering van lijders aan lepra en door syphilis geschondenen nabij de dessa
Semaroeng aan de Pegirian-rivier.
In het Pegirian-gesticht dat op den rechteroever der Pegirian-rivier lag, ongeveer ter hoogte
van de Zuidelijke punt van de Citadel, werden in
genoemd jaar ongeveer 60 personen per maand
verpleegd. De uitgaven beliepen alleen voor voeding en kleeding ƒ 3.348 in één jaar tijd.
Ter gedeeltelijke dekking van deze onkosten
werd een som van ƒ 2.500 — d.i. ƒ 1.500
meer dan gewoonlijk — beschikbaar gesteld uit
het bij de W e e s - en Boedelkamer in administratie
zijnde fonds van het z.g. ,,Chineesche Hospitaal ',
welk fonds werd bijeengebracht uit bepaalde belastingpenningen van de Chineezen ter plaatse.
In 1863 werd een einde gemaakt aan het plan,
om het Pegirian-gesticht naar Tawangsarie te verplaatsen, daar de Regeering machtiging verleende,
om openbaar te verkoopen de gebouwen, behoorende tot het voormalig muntetablissement. De
verkoopsom bedroeg ƒ 10.000.
In hetzelfde jaar werd de nieuwe inrichting in
de dessa Semaroeng, eveneens aan den oever der
Pegirian-rivier gelegen, ongeveer in het midden
tusschen het oude gebouw en de zee, voltooid. De
bouw van dit nieuwe gesticht, dat diende tot ver-

pleging van bedelaars en melaatschen, was gelast
bij Gouvernements Besluit van 15 Augustus 1862
No. 3. Het kwam onder het beheer der W e e s - en
Boedelkamer te staan en de geraamde uitgaven
van ƒ 14.188 's jaars, ongerekend geneeskundige
hulp en geneesmiddelen, zouden worden bestreden uit het meergenoemde fonds van het „Chineesche Hospitaal."
De bedelaars en de melaatschen verhuisden
naar hun nieuwe tempat. Het Pegirian-gesticht,
bestaande uit vier blokken gebouwen, twee van
steen en twee op houten stijlen met steenen voet en
bamboewanden, kwam vrij en kon voor de verpleging van de prostituees worden gebruikt.
Deze werden in 1864 nog gehuisvest in een
grootendeels verrotte bamboe ,,hulpplaats met atap
gedekt, staande binnen de muren der gevangenis",
omdat het stadsverband daartoe geen ruimte
bood.
Eerst bij besluit van 5 November 1865 No. 1
werd door de Regeering machtiging verleend om
het Pegirian-gesticht te doen herstellen, verbouwen en in te richten tot een gesticht speciaal ter
verpleging van syphilitische vrouwen, waarvoor
een bedrag van ƒ 14.508 werd uitgetrokken. In
1866 was de verbouwing nagenoeg voltooid, maar
het zou 1868 worden vóórdat het nieuwe Pegiriangesticht in gebruik werd genomen.
Het Semaroeng-gesticht dat voor melaatschen
was bestemd, werd ingevolge Gouvernements Besluit van 30 October 1911 No. 46 als zoodanig opgeheven en met ingang van dienzelfden datum onder beheer der B. O. W . gebracht en als landsinrichting in stand gehouden onder den naam van
het Leprozen-gesticht Semaroeng. In 1918 werd
de verpleging van de melaatschen door het Leger
des Heils van de Regeering overgenomen.
Het Pegirian-gesticht, eertijds het hospitaal
voor zieke prostituees, diende later voor isolatiestation van minvermogende contact-personen.
Aan de Kali Pegirian lag nog een derde complex gebouwen, namelijk dat der z.g. ,,Generaalswoning', zoo genoemd, omdat er vroeger de vestingcommandant woonde. Het werd bij Gouvernements Besluit van 31 Mei 1881 van het Departement van Oorlog overgenomen en tot quarantainestation ingericht. Het hoofdgebouw bevatte 1 vooren 2 binnengalerijen benevens een eetzaal en 6 kamers.
Tenslotte nog het een en ander over de verpleging van de prostituees in het Pegirian-gesticht
en over hetgeen de verpleging aan de gemeenschap
kostte.

In het tijdvak van 1 Juh 1868 tot ultimo Juni
1869 werden daar gemiddeld 127 pubheke vrouwen per dag verpleegd.
Aan het gesticht waren verbonden : 1 stadsgeneesheer, 1 Europeesche opzichter, 1 mandoer,
3 Inlandsche vrouwelijke bedienden, 2 Inlandsche
oppassers, 8 Inlandsche wachters en 1 Inlandsche
portier.
Aan salarissen werd jaarlijks aan het personeel
uitgekeerd een som van ƒ 3.732; aan voeding
ƒ 7.652; aan extra-ziekenkost ƒ 35; aan verlichting ƒ 72; aan bewassching ƒ 374; aan vernieuwing van kleedingstukken ƒ 737; aan onderhoud
van de gebouwen ƒ 250; en aan geneesmiddelen
ongeveer ƒ 2.50 voor iedere vrouw 's maands, of
in het jaar ƒ 3.810. Voor het gesticht werd dus
in totaal jaarlijks uitgegeven het bedrag van
ƒ 16.662, of per maand het twaalfde deel er van,
d.i. ƒ 1388.50. Aan elke vrouw werd dus per maand
ongeveer ten koste gelegd (ƒ 1388.50: 1 2 7 ^ ) ƒ 11.
De verpleging duurde gewoonlijk 2 a 3 maanden.
Velen bleven van 6 tot 12 maanden onder behandeling, terwijl sommigen ruim 1 a 2 jaren in het
gesticht vertoefden.
Niettegenstaande de reglementeering tierde de
prostitutie welig. In het ,,Politiek Verslag" van
1869 stond o.m.:
,,De prostitutie wordt hier op uitgebreide
schaal uitgeoefend. Zelfs menig meisje van
Europeesche afkomst geeft zich, hoezeer dan
ook op clandestiene wijze, daaraan over en
vindt daarin een middel van bestaan."
In 1879 was er bij passer Kebalen een bordeel,
dat door een Europeaan werd gehouden, terwijl
een tiental jaren later de bordeelen van „Moeder"
Sas en Braavenboer een zekere bekendheid verwierven.
Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
29 November 1910 werd bepaald, dat met ingang
van 1 Maart 1911 het medisch onderzoek van prostituees door de Overheid niet meer zou plaats hebben. De reglementeering der prostitutie verdween
dus in Indië, terwijl 1 September 1913 de zedelijkheidswetten (zedenparagraaf) werden ingevoerd, in navolging van de in Nederland reeds
in 1910 vastgestelde wettelijke bepalingen.
Thans treft men hier een ,,wilde prostitutie" aan,
zonder reglementeering en medisch toezicht, terwijl het clandestiene bordeelwezen welig tiert. Na
de afschaffing der reglementeering, die als zeer
onvoldoende beschouwd kon worden, zijn er géén
maatregelen meer tot bestrijding der venerische
ziekten van overheidswege getroffen.
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De geleidelijke vooruitgang v a n het beschavingspeil der Europeeschc maatschappij in
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^—.VENAL-S
op velerlei ander gebied,
is ook op dat van onderwijs en opvoeding in
den loop van de vorige eeuw in Soerabaia een
groote vooruitgang te bespeuren geweest. Om
dezen ontwikkelingsgang te schetsen zal ik de
raadgeving van Busken Huet opvolgen, die aan
het slot van zijn meesterwerk Het Land van Rembrandt schreef: ,,De beste historie-stijl is veel
weglaten, veel overdrijven en op een klein getal
feiten of beweegredenen veel licht doen vallen."
Ik moet wel wat generaliseeren, wil dit hoofdstuk
niet al te dor van stof en te langdradig worden.
Bovendien: de uitzonderingen, die er ongetwijfeld
ook geweest zullen zijn, zullen den regel wel
bevestigd hebben.
De Indische maatschappij toonde in het begin
der vorige eeuw een geheel ander aspect dan aan
het einde er van. En dat verschil is, als ik de lijn
even doortrek, in de laatste kwarteeuw nog aanmerkelijk grooter geworden. Twee feiten uit de
vorige eeuw hebben daarop een grooien invloed
uitgeoefend. Deze zijn geweest:
Ie.

de afschaffing van de slavernij in 1860 en

2e.

de opening van het Suez-kanaal negen
jaar later.

In de eerste helft der negentiende eeuw stond
het beschavingspeil der Europeesche maatschappij
in Indië veel lager dan dat in Europa. Hoe kon
dit ook anders? V a n het handjevol ,,volbloeds",
dat hier in Gouvernements- of particulieren dienst
een baantje vond, behoorde verreweg het meeren-

deel in Nederland niet bepaald tot de ,,dragers
van het intellect". Men ging in den regel niet
naar ,,de Oost", wanneer men in Nederland een
goede of zelfs maar dragelijke betrekking kon
krijgen. Kwamen dergelijke lieden hier van ,,niet
tot i e t ' , dan waren het sterke beenen, die de
weelde konden dragen. Vaak ,,verindischte" men.
Een opbouwende invloed ging in het algemeen
gesproken niet van deze lieden uit.
De Indo-Europeesche samenleving wist niet
beter en kende geen andere beschaving dan die,
welke zij van kinds-af om zich heen had waargenomen. Zelf door Inlandsch slavenpersoneel
opgevoed, lieten de ouders „njootje" en ,,nonnie"
door hun lijfeigenen groot brengen. Dit had een
dusdanige verbastering van de taal tengevolge,
dat omstreeks 1850 zelfs de volwassenen zich
maar zeer onbeholpen in het Nederlandsch konden uitdrukken.
De Indische maatschappij in die dagen stond
nog sterk in het ,,teeken" — o, Charivarius! —
van den schommelstoel, het kaartspel, ,,Van
Hoboken", het concubinaat en het baboe-isme.
Pas langzamerhand wist men zich aan ,,dezc
vloeken der samenleving" te ontworstelen.
Toen het Suez-kanaal in 1869 werd geopend,
brak een periode aan waarin de scheepvaart zich
snel ontwikkelde. Indië kwam dichter bij Nederland te liggen. Men kwam er zoodoende gemakkelijker toe, om een job in de Oost te aanvaarden. Er kwam ,,versch bloed" in de Indische
samenleving. Vele vooroordeelen tegen Indië met

minvermogende ouders onderricht ontvingen, die
slechts ƒ 3 per maand voor hun spruiten aan
schoolgeld behoefden te betalen, moet reeds in
1818 hebben bestaan.
Aanvankelijk heeft deze inrichting een voor
dien tijd betrekkelijk groot aantal leerlingen gehad. In 1845 zelfs 35, maar naarmate de oprichter
ouder werd, verliep de school en ze verdween in
1862 na zijn overlijden.
In 1831 trof men hier ter stede aan: één Gouvernements lagere school met twee onderwijzers
en 86 kinderen; een armenschooltje met 42 kinderen, dat door de Protestantsche gemeente in het
leven werd gehouden uit het fonds van den overleden vader F. J. Mader, en voorts eenige particuliere schooltjes welke ,,van geen beteekenis
waren voor het onderwijs", zooals het in een
jaarverslag uit dien tijd heet.

Mevr. H. S. W . Gersom-de Vries, die in 1818 te Brussel
geboren werd, stichtte ongeveer 70 jaar geleden in de Fraserstraat in het gebouw, dat later door de firma Hellfach
& Co. geoccupeerd werd, een dag- en kostschool, welke zoo
in bloei toenam, dat zij genoodzaakt was naar een ruimere
woning om te zien. De school werd overgebracht naar de
Lange Gatottan in het perceel, dat later voor het RooraschKatholieke weeshuis werd ingericht. Mevr. Gersom, de moeder van de bekende mevr. Van den Steen, werd in haar
werk bijgestaan door twee dochters. Toen zij zoo oud werd,
dat zij haar onderwijs moest staken, trok zij zich meer en
meer uit de wereld terug. In 1905 is mevr. Gersom op 87jarigen leeftijd te Soerabaia overleden. Haar stoffelijk overschot ligt op Peneleh begraven.

zijn leverziekte en andere kwalen liet men varen
en toen de Europeesche vrouw hier haar schepter
kwam zwaaien en aan het einde der vorige eeuw
een jeugd opgroeide, die voor de fatale gevolgen
van een opvoeding door slaven was gevrijwaard
gebleven, brak een nieuw tijdperk van beschaving
aan.
Zoo primitief als de Indische maatschappij er
in de eerste helft van de vorige eeuw uitzag, even
primitief — bijna had ik willen schrijven: gebrekkig — was het eerste onderwijs.
Het oudste onderwijsinstituut ter plaatse moet
dat geweest zijn van den heer C. C. Werner.
Deze was in Indië geboren en getogen. In 1822
werd hij door schoolopzieners ,,geadmitteerd" om
les te geven. Zijn inrichting waarin kinderen van

Een van die particuliere schooltjes was het
eigendom van een zekeren v. L., ex-tamboermajoor van de Schutterij, een man die vloekte
als een ketter. Het mes sneed bij hem aan twee
kanten, want zijn Inlandsche huishoudster verkocht
allerlei warong-eetwaren aan de leerlingen. W i e
dezer het meest kocht, kreeg de beste cijfers. Als
curiositeit vertel ik er hier nog bij, dat deze man
elke maand een subsidie van ƒ 50 van
het
Gouvernement sleepte.
W a t de Gouvernementsschool betrof, deze
werd in 1847 bezocht door Dr. W . R. van Hoëvell. Hij constateerde, dat de school slechts uit
één lokaal bestond, waarin ... 200 kinderen van
alle standen en kleuren en leeftijden bijeen zaten
en aan wie door vier onderwijzers werd les gegeven. Ur. Van Hoëvell schreef hierover in zijn
Reis over Java, Madura en Bali en zegt daarin
o.a., dat hij dit zoo weinig gewenscht vond, dat
hij bij zijn terugkomst te Batavia onmiddellijk aan
de Hoofdcommissie van Onderwijs voorstelde, te
Soerabaia een tweede Gouvernementsschool op te
richten alleen voor kinderen van minvermogende
en arme ouders.
De oprichting van deze tweede Gouvernementsschool werd dan ook bij besluit van 2 September
1849 No. 37 „bevolen".
Bij deze tweede openbare school was het echter ook al niet je dat. In een jaarverslag lees ik,
dat er drie onderwijzers en één onderwijzeres les
gaven in één lokaal, waar de kinderen als haringen in een ton op elkaar gepakt zaten.
In 1856 kwam er nog een derde school bij,
maar het fraaiste was, dat de drie scholen samen

waren ondergebracht in één gebouw, staande op
de plaats, waar zich nu de telefooncentrale
,,Noord" bevindt, tegenover de Javasche Bank.
De Schoolstraat ontleent er haar naam aan.
Omdat het transport voor de kinderen van de
Marine-menschen aan den Oedjoeng naar de stad
zeer bezwaarlijk was, werd in 1859 op 30 September op het terrein van het Marine-etablissement een vierde lagere school door het Gouvernement gesticht, welke aanvankelijk door 15 leerlingen werd bezocht.
De vijfde Gouvernements- lagere school werd in
1864 opgericht en is gevestigd geweest in de
Jongens-Weezen-Inrichting aan de tegenwoordige
Weezenstraat. Deze toestand duurde tot 1912,
toen de vijfde school, later de zesde naar Sawaan
werd overgebracht.
In 1896 was de situatie op het gebied van het
lager onderwijs als volgt: 6 Gouvernements-scholen, 2 Gouvernements-meisjesscholen, 1 particuliere
meisjesschool, 1 particuliere jongensschool, 1 Broeder- en 1 Zusterschool. Hieruit blijkt dus, hoezeer
het aantal onderwijsinrichtingen zich sedert 1831
had uitgebreid.
Ook het gehalte van het onderwijs en van de
leerkrachten was toen al veel beter. En dat was ook
wel noodzakelijk, want uit de verslagen van de
prilste onderwijsjaren blijkt, dat er wel heel rare
typen onder de lesgevers liepen: er waren er, die
dronken en vloekten; die duchtig met ,,plak en
rottang werkten"; die sloegen en trapten; een
ander was hoogst prikkelbaar, omdat hij lijdende
was aan haemorrhoiden (aambeien) en van een
ander lees ik, dat hij geschorst werd, omdat hij
door den inspecteur ... slapende op school werd
aangetroffen. V a n nog een ander was bekend,
dat hij een prul-poëet was, die na de bevalling
van zijn vrouw de volgende advertentie op rijm
in de Soerabaja Courant plaatste:

beviel hem niet, zoodat hij het volgend jaar den
dienst uitging; in 1830 werd hij hulponderwijzer,
in 1834 vierde onderwijzer en het jaar 1852 zag
hem als eersten onderwijzer aan de eerste lagere
school alhier.
Het tweede voorbeeld betreft een zekeren S.
Ch. v.d. B. die in 1849 soldaat werd; in 1850 hulponderwijzer te Batavia en in 1854 was hij
hier eerste onderwijzer. Later fungeerde hij
nog als weesvader en voorzanger in de kerk.
Een bekende figuur uit deze eerste dagen der
onderwijswereld was de heer H. L. Rademaker,
de eerste Ie onderwijzer van de eerste Gouvernements lagere school te Soerabaia. Hij werd in
1801 te Leiden geboren, arriveerde in 1823 te
Soerabaia, waar hij onafgebroken tot 1856 als opvoeder der jeugd werkzaam was. Hij ging in
evengenoemd jaar met verlof naar Europa, maar
kwam in 1858 weer hier terug. Hij overleed op
8 September 1867 en werd den volgenden dag
onder ongekend groote belangstelling begraven.
Hij was een man, die veel voor de onderwijsontwikkeling gedaan heeft en nog op velerlei ander
gebied — hij was voorzitter van vele instellingen
— in het belang van zijn medeburgers werkzaam
was. Vermelding verdient nog, dat hij in 1825 bij
de oprichting van de Schutterij als schutter in
dienst kwam, alle rangen doorliep en het in 1855
bracht tot commandeerend luitenant-kolonel.
Het peil der leerkrachten is vooral aan het eind
van de vorige eeuw veel verbeterd. Het verschil
in de tractementen van de onderwijzers in Nederland en die van de collega's in Indië was zoo
groot, dat er zeer veel animo bestond om naar
Indië te gaan, terwijl het tevens mogelijk was
strenge selectie toe te passen. Toen kon ook een

Heden beviel voorspoedig en wél,
De echtgenoote van J. Rethèl.
En, zooals ik wel had verwacht,
Eentje van het mannelijk geslacht,
enzoovoorts.
Iedereen kon in die dagen onderwijzer worden.
Men legde slechts een examentje af, werd hulponderwijzer en klom dan, als men het maar niet
al te bont maakte zelfs tot hoofdonderwijzer op.
Ik geef hier van twee dergelijke loopbanen de
simpele feiten: zekere J. v. d. T. werd in 1818 milicien-soldaat en werd tien jaren later bevorderd
tot ,,gemeen" soldaat. Deze langzame promotie

Het huidige gebouw van Carl Schheper (hoek Societeitstraat-Bibisweg), waarin o.m. de Gouvernements-Ambachtsschool en de Jongensschool van K. Nannmg (later van G.
Buys) gevestigd waren.

einde komen aan het systeem om voor de leidende betrekkingen anderen dan onderwijzers aan te
stellen. In de hierboven genoemde Hoofdcommissie voor Onderwijs bijvoorbeeld zaten geen onderwijzers maar hoogere ambtenaren; inspecteurs
van het onderwijs waren geen onderwijzers, maar
predikanten en later officieren of bureau-ambtenaren. Dit is tegenwoordig heel anders nu in al
deze betrekkingen, zoowel in den actieven dienst
als bij het departement meestal onderwijzers en
oud-onderwijzers werkzaam zijn.
De slechte betaling van die ambtenaren was in
den beginne oorzaak, dat zij naar bijverdiensten
zochten en die vonden door het oprichten van
allerlei schooltjes: men had een ruime keuze uit
middag-, avond-, herhalings-, kost-, meisjes-,
jongens- en bewaarscholen, terwijl in alle mogelijke vakken privaatlessen werden gegeven.
Uit een verslag van 1857 blijkt, dat ook vele
weduwen en ongehuwde vrouwen de kost verdienden met bewaarscholen.
Van een dezer scholen wil ik hier nog iets
naders vertellen, namelijk van die van mej. Asia van
Timor of wel, zooals het vooral in die dagen
heette ,,tante" Asia. Als meisje van een jaar of
vijftien was ze door een Indischgast van haar
opvoeders ,,gekocht". Zij vergezelde hem op een
reis naar en door Europa, waar zij door haar
langdurig verblijf wat Fraiisch en Engelsch leerde. Zij kwam ook in Rusland, waar zij, naar in
een biografie te lezen valt, bijna in de Newa
verdronk. Na haar ,,wonderlijke redding" leidde
zij een vroom leven en richtte na terugkomst in
Indië een bewaarschool op. Het was een Christelijke bewaarschool, daar de peuters er godsdienstige liederen moesten zingen, terwijl bij het
begin en het slot der lessen werd gebeden.

Zij woonde eerst in de Werfstraat naast de
gevangenis, maar toen het aantal harer leerlingen
minder werd, verhuisde zij naar de Frikadellensteeg achter de Komedie. Zij ging van het standpunt uit: „ik werk in het belang der menschheid,
dus moet een ander ook iets voor mij over hebben". Derhalve weigerde zij huishuur te betalen.
Zij kreeg op den duur haar zin, want een zekere
heer Polack, handelaar in pijpen en tabak, zorgde
voor die huishuur. Inkomsten had ze trouwens
niet veel, want de ouders der leerlingen betaalden
haar eenvoudig wat ze missen konden.
Om haar type beter te illustreeren, vermeld ik
nog, dat ,,tante" op lateren leeftijd geen haartje
meer op haar hoofd had, zoodat ze een wit kapje
moest dragen en daaroverheen een zwart doekje.
Zij stierf diep in de zeventig; men vond haar op
een morgen dood in bed, met de handen gevouwen op de borst en een milden glimlach op het
gelaat: als een heilige
Twee andere bekende bewaarscholen waren die
van mej. J. W . van Emde (dochter van den horlogemaker van dien naam, naar wien later de Emdestraat genoemd werd), die ,,devote" lessen aan de
peuters gaf en voorts was er de bewaarschool
van de weduwe Francke, welke in 1850 werd
opgericht.
Het onderwijs aan meisjes liet in die jaren ook
veel te wenschen over. Hoe kon dat ook anders
in een tijd, waarin de jonge wichten in een ...
draagstoel naar school werden gebracht en gemiddeld op negenjarigen leeftijd van school moesten worden genomen, vanwege den verderflijken
invloed van de jongens, waarmede zij, hoewel
gescheiden, in één lokaal zaten!
Arme ouders namen hun meisjes vroegtijdig
van school om ze maar zoo spoedig mogelijk te laten
trouwen, hetgeen vaak reeds op vijftien-, zestienjarigen leeftijd geschiedde.
Rijke ouders, of als de vader een hooge positie
in de maatschappij bekleedde, namen dikwerf een
gouvernante in dienst. Dat hierbij wel eens
vreemde eischen werden gesteld, kan uit de volgende advertentie van het jaar 1865, blijken:
GEVRAAGD:
Een Geldersche keukenmeid, die
in haar vrijen tijd onderwijs kan
geven in de drie moderne talen.
Zij, die in staat zijn piano,
muziek en zang te onderwijzen,
zullen de voorkeur hebben.

De Broederbchoül in de benedenstad.

,.Instituten voor jongejuifrouwen
rezen als
paddestoelen uit den grond en de institutrices
waren dikwijls van een vreemd slag, op wie vaak
even goed heel wat aan te merken viel als op haar
mannelijke collega's. Van een zekere mevrouw
V. H.-geb. L. lees ik, dat ze zelf vijf kinderen had,
in behoeftige omstandigheden verkeerde en dus
aan de opvoeding van de leerlingen te weinig
zorg kon besteden, terwijl de voeding eveneens
te wenschen overliet. Van een andere dame, die
jonge meisjes opvoedde, zekere mevrouw d. H.
was bekend, dat zij, aldus een verslag van 1842,
onder verdenking stond ,,zich nu en dan aan
sterken drank te buiten te gaan", terwijl zij tevens
de voor haar taak noodige beschaving miste.
Als gunstige uitzonderingen noem ik hier de
kost- en dagschool van de gezusters Gersom, van
wie er één getrouwd was met Charles Koeken,
den uitgever der Soerabaja Courant. En uit de
tweede helft der vorige eeuw dient om het degelijk onderwijs gereleveerd te worden, de Particuliere Meisjesschool, aan het hoofd waarvan
juffrouw Huygens stond, Avaaruit later de tegenwoordige Gentengschool is voortgekomen; de
geschiedenis dezer school zal ik in een afzonderlijk hoofdstuk behandelen.
W a t de school van juffrouw Huygens was voor
meisjes, dat was de school van Nanning, later
voortgezet door Heuveldop, voor jongens. Deze
werd hier in de tweede helft van de vorige
eeuw opgericht door Nanning, naar wien de
school genoemd werd. Zij dankte haar ontstaan
aan het initiatief en den steun van een belangrijk deel van Soerabaia's ingezetenen; uit haar
kwam het bekende Instituut Buys voort, dat
thans, hoewel in gewijzigden vorm, nog bestaat.
Deze school, die van Nanning, was een schepping van de Loge, waartoe den 1 len Augustus 1874
het besluit genomen werd op een vergadering,
gehouden in het Komedie-gebouw; aan de school
werd daarbij de moreele en materieele hulp van
de Loge ,,De Vriendschap" toegezegd. Den 9en
September werd datzelfde jaar wederom een bijeenkomst gehouden, waarop het leerprogramma
werd vastgesteld, alsmede de schooluren, welke
liepen van 8j/2 tot IO3/2 ^^ van 11 uur 's morgens
tot 1 uur 's middags en van 2}/^ tot 4 uur des
middags. Als iets bizonders kan ik er nog bij
vertellen, dat in het schoolreglement uitdrukkelijk werd vastgelegd, dat de tucht op school zou
worden gehandhaafd zonder lichamelijke kastijding.
In de eerste Commissie van Toezicht hadden

De school der Zusters Ursulmcn in de benedenstad.

zitting de heeren: mr. G. J. Keizer; A. J. Snouck
Hurgronje. M. Couvee en L. F. Hoyel.
De opening van deze jongensschool had den
4en Januari 1875 plaats; zij was gevestigd in een
gebouw op den hoek van de Sociëteitstraat en
Bibisweg, dat voordien geoccupeerd was door de
Ambachtsschool en waarin thans Carl Schlieper
is gevestigd. De heer K. Nanning was het eerste
hoofd der school, die toen 45 leerhngen telde, onder
wie twee zoons van den regent van Sidoardjo.
Zij droegen petten met roode, terwijl die der
H.B.S. petten met gouden biezen droegen en het
behoeft wel niet te worden gezegd, dat er tusschen
rood- en goudgebiesden af en toe kloppartijtjes
plaats hadden.
Het gebouw waarin de school gevestigd was.
bestond uit vijf groote kamers, die in elkaar liepen en door groote glazen deuren gesloten konden worden.
Behalve de gewone vakken, waartoe de drie
moderne talen, Fransch, Duitsch en Engelsch
behoorden, werd nog datzelfde jaar 1875 gymnastiekonderwijs gegeven in een lokaal, waarvan ook de meisjes van de Particuliere Meisjesschool gebruik mochten maken, maar het onderwijs werd afzonderlijk gegeven.
Het personeelvraagstuk baarde ook hier groote
zorgen, waarvan de jaarverslagen getuigenis afleggen. De directeur, de heer Nanning vertrok
naar Batavia, en werd opgevolgd door den heer
J. G. Heuveldop, die aanvankelijk RoomschKatholiek geestelijke had willen worden. Deze
directeur verwierf zich de reputatie van een
humaan mensch. Hij werd op zijn beurt weer
opgevolgd door den heer G. Buys, die echter
begon met ruzie te maken met zijn schoolbestuur.
Het gevolg was, dat hij met een groot deel van
de leerlingen verdween naar een ander gebouw.

aan Baliwerti en Aloon-Aloon Tjontong gelegen en
vanaf dien tijd heette dit het Instituut Buys. Aanvankehjk mochten slechts Europeesche jongens OD
deze school, maar toen de inkomsten verminderden, werden ook Chineesche en Inlandsche
jongelieden toegelaten.
Na den heer Buys traden achtereenvolgens de
heeren: Corporaal, Van Mook, Ennes en Lagro als
directeur van het instituut op.
Een andere belangrijke instelling van de Loge
was het Soerabaiasche Schoolfonds, dat in 1877
werd gesticht, nadat er aanvankelijk tot 1 Juli van
dat jaar twee fondsen hadden bestaan. Het
reglement werd zoodanig gewijzigd, dat iedereen
aan dit samengesmolten fonds kon bijdragen door
contributies en giften, terwijl tevens gezorgd
werd, dat de bepalingen het mogelijk maakten, onder de meest verschillende omstandigheden hulp te verleenen aan hen, die voor onderwijs bijstand behoefden.
In de plaatselijke bladen werd op 1 October
1877 het voorloopig reglement gepubliceerd, terwijl in het volgend jaar een commissie voor heC
beheer der gelden werd ingesteld, welke den eersten
keer bestond uit de heeren: Dr. A. Ch. van
Leeuwen (president), I. H. Appelius van Hoboken; Dr. I. de Clercq Zubli; C. G. van den Steen
(leden) en D. Kolling (secretaris-thesaurier).
Een van haar voornaamste verrichtingen is
geweest het zenden van een verzoekschrift door
tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal,
aan Z. M. Koning Willem III om in 1878 de toen
bestaande H.B.S. met driejarigen cursus te verheffen tot een met vijfjarigen cursus. Bij het
bezoek van den G. G. aan Soerabaia in dat jaar
bleek reeds de goedgunstige gezindheid van de
Indische Regeering en aan het eind van dat jaar
kwam telegrafisch bericht, dat het verzoek was
ingewilligd.
Onder de Indo-Europeesche jongelieden van
dien tijd bestond in hoofdzaak de neiging om een
klerkenbaantje op een of ander gouvernementskantoor machtig te worden. Daarin wilde de
Regeering verandering brengen en zoo richtte zij
op 29 Juni 1835 een ,,School voor de Zeevaartkunde" op. De school is van den beginne af
een mislukking geweest: de jongelieden van evengenoemden landaard voelden niets voor varen en
den daarmede gepaard gaanden zwaren arbeid,
terwijl bovendien die school ernstige fouten aankleefden. Er was niet alleen maar één onderwijzer, ,,lector" geheeten, maar er was ook maar één
leerling en uit het eerste verslag blijkt, dat er na

zes maanden geen enkele candidaat was bijgekomen. Verschillende ongunstige factoren werden in den tijd van twee jaren weggenomen, maar
hiermede werd niets anders bereikt dan dat het
aantal leerlingen tot een maximum van 9 steeg,
van wie het in de verslagen heet, dat zij in plaats
van zich voortdurend aan het zeemansvak te
wijden, van lieverlede vervielen ,,tot het geliefkoosde plantenleven van levende copieermachines".
Zoo kwijnde de school voort tot 1842. In dat
jaar waren er in het geheel geen leerlingen meer,
zoodat tot opheffing moest worden overgegaan.
Zij had niet het minste resultaat opgeleverd.
Verder mag hier niet vergeten worden te wijzen op het verdienstelijk werk op onderwijsgebied verricht door de leerkrachten van de Broederschool voor jongens en door die van de Ursulinenschool voor meisjes, welke beide instituten
hier ter stede in de tweede helft der vorige eeuw
in het leven werden geroepen.
De Particuliere Meisjesschool vond later navolging bij het gouvernement: bij de eeuwswisseling waren hier zelfs twee gouvernements-meisjesscholen.
Thans moge hier iets volgen over het onderwijs
aan Inlanders. Dit lag in het midden der vorige
eeuw nog geheel in zijn windselen.
Om een juist denkbeeld van den toenmaligen
toestand te krijgen, zal ik er een overzicht van geven, doch mij daarbij niet alleen tot de stad Soerabaia beperken, maar ook de situatie op het platteland van de residentie bespreken.
Kinderen of nabestaanden van Inlandsche hoofden, die ambitie bezaten om als ambtenaar carrière te maken, bezochten te Soerabaia de Inlandsche Gouvernementsschool in kampong Krambangan, die in 1860 was opgericht of genoten onderwijs op de Europeesche Gouvernementsscholen,
terwijl kinderen van Regenten of districtshoofden
particulier onderwijs bij Europeanen ontvingen.
Ook zij hier even gewezen op het bestaan van
de toenmalige Javaansche school, welke door de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen op 1 Februari 1853 met ongeveer 70 leerlingen werd geopend, die geen schoolgeld behoefden te betalen
en onderwijs ontvingen van een Christen-Chinees
en van zijn zoon. Deze school verliep in latere jaren
om verschillende redenen.
Meestal leerden de Inlanders, die niet op de
hoofdplaats woonden of wier ouders een dergelijk
onderwijs niet konden bekostigen, het lezen, schrij-

ven en rekenen van elkaar. Een bepaald geregelde oefening in dien zin werd omstreeks 1870
slechts op één plaats in de residentie, namelijk te
Goenoeng Kendeng door een hulpschrijver van
den wedono gehouden, die aan vier kinderen
onderricht gaf.
Op en nabij de hoofdplaats werden de Inlandsche school en de andere gelegenheden van dien
aard verkozen, hoewel vele Inlanders, die als mandoers, schrijvers, of bedienden bij kooplieden, industrieelen of tokohouders werkzaam wilden zijn,
die kennis niet anders dan op bovenbedoelde wijze, van elkaar konden machtig worden.
De gevoelde behoefte om zich door studie voor
verschillende functies te bekwamen, had tot 1870
slechts één particuliere Inlandsche school het aanzijn gegeven.
In 1864 werden op bevel van Resident Steinmetz verscheidene districtscholen opgericht, die
vele kinderen tot zich trokken en betrekkelijk
gunstige resultaten opgeleverd hebben. Hoewel het
onderricht wegens gebrek aan kundige onderwijzers, veel te wenschen overliet, werden de Inlandsche kinderen toch op een nuttige wijze bezig gehouden en in lezen en schrijven bekwaamd.
In 1866 werden die scholen echter weer opgeheven, daar er geen fondsen voor waren toegestaan
en de oprichting en het onderhoud van de gebouwen in heerendienst moesten geschieden, terwijl
de betaling van de onderwijzers met sawahs en
vrijstelling van heerendienstplicht plaats had, waardoor de heele zaak in strijd met de aangenomen
beginselen ten laste der bevolking kwam.
Het godsdienstig onderwijs op de Koranscholen,
waarvan er in het gewest Soerabaia 162 werden
aangetroffen, had met werkelijk onderricht niets
uit te staan. Het bestond slechts uit het machinaal
oefenen in het koran-reciet van kinderen van 12 tot
15 jaar door een kjai goeroe (schoolmeester). Teksten uit den Koran werden in de Arabische taal
voorgelezen en moesten door de kinderen nagezegd worden zonder dat de inhoud ervan werd
begrepen. Deze leerlingen waren bestemd om als
santri te leven en de godsdienstvormen door de
Mohammedaansche wetten voorgeschreven dagelijks nauwkeurig in acht te nemen.
Van den zelfden aard waren de op sommige
plaatsen in het leven geroepen vereenigingen van
volwassen santti's, die onder voorgang van een
kjai de kitabs lazen, zooals de kitab toepah, oekoeman e.a., die de wetten en interpretaties, instellingen en legenden van Mohammed bevatten, welke
niet in den Koran vervat zijn.

De Gouvernements-meisjesschool
mej. Géraud het eerste hoofd was.

op Simpang,

waarvan

Slechts op enkele scholen werd onderricht gegeven in lezen en schrijven met Arabische karakters.
ü e leerlingen die van verre kwamen, woonden
bij den goeroe in, of op zijn erf. Zij zorgden voor
hun eigen levensonderhoud.
Het onderwijs dat de djoeroe-toelis (schrijver)
van de Inlandsche hoofden en ambtenaren gaf,
bepaalde zich tot de kinderen van bloedverwanten
van die hoofden en ambtenaren. Het bestond uit
het leeren lezen en schrijven van Javaansch en
Maleisch in Latijnsche karakters. Ook werd weleens onderricht gegeven in de eerste beginselen van
de rekenkunde, teneinde den leerlingen te bekwamen voor de een of andere landsbetrekking. De
lessen werden gegeven op de bureaux van de
hoofden en ambtenaren en wel
gedurende
de vastgestelde werkuren.
O p de Inlandsche school op Krambangan, die
in 1869 per maand ongeveer door 60 a 70 leerlingen werd bezocht, werden de jongelui o.m.
onderwezen in de Hollandsche taal. Aan het hoofd
van die onderwijsinrichting stond een mantrigoeroe, die in zijn werk werd bijgestaan door een
hulponderwijzer op een bezoldiging van ƒ 12
's maands. De leerlingen zaten in een klein lokaal
als haringen in een tonnetje.
In 1872 begon de Regeenng zich in het bijzonder
voor de bevordering van het onderwijs aan Inlanders te interesseeren; zij richtte overal Inlandsche scholen op, waarover Commissies van Toezicht werden aangesteld. Te Soerabaia bestond
de commissie uit den assistent-resident voor de
Politie als voorzitter en verder uit de heeren:
J. W . A. Roesner, gezworen Gouvernements-landmeter Ie klasse, }. Visser, kapitein der Infanterie
en chef van den Staf bij het militair commandement in de 3e afdeeling. Dr. G. C. P. de Ruyter, 3e stadsgeneesheer en uit drie verlichte en

invloedrijke Inlanders, te vjeten Hadji Abdul
Kadir alias Mas Ngabehi Tirto Koesoemo, eigenaar van het particulier land Goebeng Djepit,
Raden Pandji Tjokro Koesoemo, onder-collecteur van het regentschap Soerabaia en Mas Ngabehi Bei Tjondro di Poero, mantri-aris van Kranggan als leden.

Na hier in het kort het ontstaan en den ontwikkelingsgang van het Europeesch en Inlandsch
onderwijs te hebben geschetst, nog iets over de
leermiddelen en de resultaten. De eerste waren
zooals te begrijpen is, schaars en primitief en de
uitkomsten van het onderwijs waren maar heel
matig.

Bij Besluit van 1 December 1868 werden de
kinderen van Inlanders en met dezen gelijkgestelden op de openbare lagere scholen voor Europeanen toegelaten, doch bij Besluit van 28 Februari 1872 werd een leeftijdsgrens vastgesteld.
Zij mochten niet ouder zijn dan 8 jaar, tenzij
zij blijken konden geven reeds de aan een hoogeren leeftijd geëvenredigde vorderingen, vooral in de
Nederlandsche taal, gemaakt te hebben, terwijl
zij een weinig Hollandsch moesten verstaan.

Hierboven maakte ik reeds gewag van een
reis van dr. W . R. van Hoëvell in 1847 over Java
en Madoera, die in zijn verslag onder meer schreef:
,,Maar weinig stof tot tevredenheid had ik over
de antwoorden, die ik van de kinderen vernam."
Hij had namelijk bij het bezoek aan de Gouvernements lagere school de kinderen een niet al te
ingewikkeld opstel laten maken en verbeteren. Hij
had daarbij eenige eenvoudige vragen gesteld,
maar de leerlingen spraken zóó weinig, en wie
antwoordde sprak zóó zacht, ze waren zóó schuw
en bedeesd, dat hij geen hoogen dunk van hun
vorderingen kreeg.

In 1893 heeft men tegelijk met de invoering
van de eerste-klasse scholen met een uitgebreid
leerplan voor de grootere plaatsen (ook voor Soerabaia) en voor de hoogere standen, eenvoudige
scholen (tweede-klasse-scholen) voor de mindere klasse der bevolking opgericht. Daar de verdere uitbouw van het Inlandsche onderwijsstelsel in de twintigste eeuw ligt, zal ik dien uitbouw,
als vallend buiten het bestek van dit boek, hier
onbesproken laten.
W e l wil ik nog even op het betrekkelijk kortstondig bestaan van de school voor Inlandsche
veeartsen ter plaatse wijzen.
In 1851 telde Indië twee Europeesche veeartsen.
Reeds spoedig bleek dat dit aantal te klein was
en dit gaf den directeur van Cultures aanleiding,
om in 1853 aan de Regeering voor te stellen:
Ie. het aantal Europeesche veeartsen uit te breiden en
2e. Inlanders tot veearts te doen opleiden om
ze dan later te kunnen plaatsen, waar dat
werd noodig geacht.
Het eerste voorstel werd aangenomen, doch
eerst op 6 Augustus 1860 werd bepaald, dat te
Soerabaia een proef zou worden genomen met de
opleiding in de ,,Veeartsenijkunst" van een vijftal geschikte Inlanders, ,,niet uit de aristocratie"
en ,,geen zonen van hoofden."
De school werd op bescheiden schaal opgezet.
De leiding en het onderwijs werden toevertrouwd
aan den toenmaligen Gouvernements-veearts van
Soerabaia, den heer Van der W e y d e . In negen jaar
leverde de school 8 Inlandsche veeartsen af.
Verder leidde zij een kwijnend bestaan om in 1875
te worden gesloten.

De onderwijzer erkende de gegrondheid van de
aanmerkingen, doch meende een en ander te moeten toeschrijven aan de verwaarloosde opvoeding
van vele der kinderen thuis. ,,Maar ik voor
mij" — aldus de heer Van Hoëvell — ,,geef voor
een klein gedeelte de schuld aan den onderwijzer
zelven, en voor een grootere aan de Subcommissie van Onderwijs." De geleerde bezoeker zette
zijn meening als volgt uiteen:
„Het onderwijs van den eerste is, met al de
moeite, die hij zich geeft, niet begrijpelijk genoeg voor de leerlingen; hij haalt er te veel bij,
wat er niet toe hoort, en verwijdt daardoor
den kring van denkbeelden, waarover hij hen
onderhoudt, zoodanig, dat ze hem niet meer
volgen kunnen; hij staat eigenlijk op een te
hoog standpunt en weet zich vandaar niet altijd genoegzaam neer te buigen."
,,Grootere schuld" — zoo ging hij voort —
,.heeft de Subcommissie van Onderwijs, die
zich met de school volstrekt niet bemoeit, en
wier leden er nimmer een voet zetten. Nu mist
de onderwijzer van dien kant niet alleen alle
aanmoediging en teregtwijzing, en moet hij alle
kracht uit zich zelven putten, maar een gevolg ervan is onder anderen juist die beschroomdheid en bedeesdheid der kinderen,
waardoor ze mij geen enkel woord durfden
antwoorden."
De heer L. J. van Rhijn, die in 1851 eveneens
een bezoek aan hoogergenoemde Gouvernementslagere school bracht, was het met dr. Van Hoëvell's bedenkingen eens voor wat betreft de schuw-

held en schroomvalligheid van de leerlingen. Hij
vond deze bedenkingen echter niet alleen toepasselijk voor Soerabaia, „daar ze tegen de meeste
Gouvernements-scholen in Indië evenzeer kunnen
worden gemaakt", zoo stelde hij later in zijn boek
over zijn reis door den Indischen Archipel vast.
De animo onder de kinderen om naar school
te gaan, liet in dien tijd trouwens ook veel te wenschen over. Behalve dat de jongelui vaak spijbelden en de ouders dit euvel lang niet altijd afdoende bestreden, hadden de kinderen, behalve
hun tjlana monjet, waarin ze zich te pas en te
onpas vertoonden, dikwijls geen behoorlijke plunje
om mee naar school te gaan. Ten bewijze hiervan put ik de volgende passage uit een onderwijsverslag van 1863: ,,De opkomst op de derde
school liet wederom te wenschen. Dagelijks was
gemiddeld een 30- tal kinderen van de 102 afwezig. De jongelieden waren, behalve door ziekte,
door gebrek aan kleeding, in het bijzonder aan
schoeisel, verhinderd ter school te komen. Absentie werd voornamelijk geconstateerd onder de
gratis-leerlingen."
Beaumarchais zegt ergens in zijn Le Mariage de
Figaro: ,,Tout finit par des chansons" en zoo wil

ik ook eindigen met hef vclgend liedje, geput uit een boekje, samengesteld door den eersten
onderwijzer Jan van der Tang ten behoeve van
zijn leerlingen om ze op die manier wat behoorlijk Nederlandsch bij te brengen:
Soerabaia en de School.
Roem vrij op Uw statig bolwerk.
Rijke zee- en handelsstad!
Op Uw dok, op Uw fabrieken
En al 't schoon. Gij meer bezat.
Rijk en mild zijn Uwe bronnen,
't Vocht der goudstrooms kust Uw strand.
Zegenrijke plaats van 't Oosten,
Heilbron van het Morgenland.
Ook Uw school strekt ons ten zegen.
Zij geeft kracht aan hart en geest.
Waarvan proeve wordt gegeven
Op dit ons bereide feest,
't Grensloos nut van hare werking.
Baart een schat, hoog en waardig.
Tot een zegen voor Uw kinderen.
Tot 't behoud der Maatschappij.
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DE PARTICULIERE MEISJESSCHOOL.
Juffr. W . J. Huygens, de eerste directrice (1872-'83). — Opening der school in dei
Gatottan. — Het eerste reglement. — Het onderwijs. — Verplaatsing der school naar het
Komedieplein (1873). — Opening van het nieuwe schoolgebouw bij de Bibisbrug (1877). —
Bloei en verval der onderwijsinrichting. — Juffr. R. J. Almerood, eerste directrice der gereorganiseerde Meisjesschool (1883-'92). — De Ie Gouvernements meisjesschool van juffr. Géraud.
— Het instituut Buijs. — De „onthoofde" periode. — De tweede directrice: juffr. A. J. van
Loghem (1892-1903). —• Verhuizing der onderwijsinrichting naar de huidige plaats (1900). —
De derde directrice: juffr. J. S. S. Faber (1903-'08). — Een onderwijsreorganisatic. — D e
vierde directrice: juffr. C . Slingervoet Ramondt (1908-'16). — D e vijfde directrice: mevr.
T . Vrins-Veldhuyzen (1918-1929).

I ^ E Z E onderwijsinrichting,
welke nog
steeds een bloeiend bestaan heeft, werd aanvankelijk de Huygensschool genoemd naar de
eerste directrice, juffr. W . J. Huygens, die voordien gouvernante was bij de familie Boers te Semarang.
De school had, zooals het in een jaarverslag
wordt uitgedrukt, haar ontstaan te danken aan
,,een lang gevoelde behoefte aan een inrichting
voor meisjes van den beschaafden stand, waarin
het onderwijs op een breeden grondslag was gebouwd, in overeenstemming met de eischen der
paedagogie."
Eenige ingezetenen onzer stad, leden der Loge,
brachten de daartoe noodige fondsen bijeen.
De Meisjesschool werd op 7 Juni 1872 in een
gewoon huis in de Gatottan geopend en telde aanvankelijk 10 leerlingen. De school schijnt van den
beginne af ook kostschool te zijn geweest, want
reeds in November van genoemd jaar kwam een
advertentie in de plaatselijke bladen voor, waarin
de directrice haar instituut voor de opname van
kostleerlingen aanbeval.
In een vergadering van belangstellenden, welke
op 1 Aug. 1872 werd gehouden, werd een ,,Reglement voor de Meisjesschool" vastgesteld, waarin
met nadruk vermeld stond, dat elk godsdienstonderwijs gedurende de schooluren verboden was,
daar het onderwijs neutraal zou zijn.
Een Commissie van Toezicht werd in het leven
geroepen, waarin voor de eerste maal de heeren

Ds. A. H. Ch. van Leeuwen, P. Vader en A. Haga zitting hadden.
Het onderwijs aan de inrichting omvatte: lager
onderwijs, handwerken, Fransch, Duitsch en
Engelsch. De schooltijden waren aanvankelijk vastgesteld van half negen tot twaalf uur, met een
half uurtje rust van tien tot half elf 's morgens
en 's middags weer van half twee tot vier, doch
in 1875 werd bepaald, dat de lesuren voortaan
zouden zijn van 83^- 10}/^, van 11- 1 en van 2^/2" "^
uur. In hetzelfde jaar werd het schoolgeld gefixeerd op ƒ 25 voor één kind uit één gezin, ƒ 22.50
voor twee en ƒ 20 voor drie of meer kinderen uit
één gezin per maand en per hoofd.
Op 2 Juni 1873 was er 's avonds feest in de
pas kort bestaande Meisjesschool, want de directrice, juffr. Huygens was jarig. Sindsdien is die
aardige gewoonte bewaard gebleven om den
naamdag van het hoofd der school te vieren. Die
eerste maal werd door de leerlingen een tooneelstukje opgevoerd.
In hetzelfde jaar en wel op Vrijdag, 5 Dec. om
half tien 's morgens had de inwijding plaats van
het nieuwe twee-verdiepingsgebouw aan het Komedieplein, waarheen de oude school verplaatst
was. In het ruime, nieuwe huis konden meer leerlingen een plaatsje krijgen dan in de oude school.
De grootste moeilijkheid waarmee men in die
jaren had te kampen, was het verkrijgen van bekwaam onderwijspersoneel uit Nederland, waartoe
eerst overleg werd gepleegd met mannen als Lindo

!

en Leopold, wier namen op paedagogisch gebied
een welbekenden klank hadden.

' "^
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Op 22 Mei 1876 werd in een vergadering van de
Vereeniging ,,De Meisjesschool" besloten tot oprichting van een bewaarschool „voor de fröbelsche
methode. " De oprichting hield verband met het
plan om voor het meisjesinstituut een geheel
nieuw schoolgebouw op te zetten op een terrein
aan den linkeroever van de Kali Mas, bij de Bibisbrug.
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Het complex gebouwen zou bestaan uit: Ie. een
hoofdgebouw met verdieping, bestemd voor de directrice, secondantes en kostmeisjes; 2e. het eigenlijke schoolgebouw, waarin de meisjesschool en
bewaarschool zouden worden ondergebracht en 3e.
een ziekenzaaltje.
Het bedoeld terrein werd door het Gouvernement voor het luttele bedrag van ƒ 300 afgestaan en er werd een bouwovereenkomst gesloten
met de architecten en aannemers Lakerveld en Co.,
Schrok en Wirio.
Reeds in Juni 'ld werd met den bouw aangevangen en negen maanden later, of, om precies te
zijn, op Donderdag, 1 Maart 1877 , had in tegenwoordigheid van den Resident de plechtige opening
van het nieuwe schoolgebouw plaats.
Luitenant-kolonel Haga, die van de oprichting
af in de Commissie van Toezicht zitting had,
hield een speech, waarin hij den bloei der school
met enkele cijfers duidelijk maakte. W a s men het
cursusjaar 1872/73 met slechts 10 leerlingen begonnen, in het volgende jaar was het aantal leerlingen reeds gestegen tot 68, in 1874/75 tot 83, in
1875/76 tot 117 en in 187677 zelfs tot 132.
Onderwijl was de eerste directrice, juffr, Huygens
naar Nederland vertrokken en opgevolgd door
juffr. A. C. F. van Os, maar toen deze te kennen
gaf in het huwelijksbootje te willen stappen, kwam
juffr. Huygens uit Europa terug om opnieuw het directriceschap te aanvaarden, echter voor korten
tijd, want haar gezondheidstoestand liet veel te
wenschen over, hetgeen tengevolge had, dat de
school minder goed bestuurd werd en verliep,
waarop de Loge besloot tot liquidatie over te gaan.
Op 11 Juni 1883 had de oprichtingsvergadering
plaats van de huidige Vereeniging ,,De Meisjesschool", tijdens welke vergadering besloten werd.
om juffr. Huygens bijwijze van lijfrente elke
maand een bedrag van ƒ 50 uit te keeren. Zij
vestigde zich aanvankelijk te Semarang, doch vertrok later naar Nederland, waar zij overleed.

Ds. Dr. A. H. Chr. van Leeuwen, die van 1876-'99 te
Soerabaia predikant was, had met de heeren P. Vader en
A. Haga voor de eerste maal zitting in de Commissie van
Toezicht van de Particuhere Meusjesschool.

Voorts werd op bedoelde oprichtingsvergadering besloten om een gedeelte van de schoolgebouwen te verhuren aan het Gouvernement voor
ƒ 250 's maands en het hoofdgebouw in huur af te
staan aan de dames Géraud, moeder en dochter
voor ƒ 100 's maands en ƒ 5 voor iedere kostleerling tot een maximum in totaal van ƒ 150
's maands.
Juffr. Géraud was hoofd van de Gouvernements
1ste meisjesschool, welke tegenwoordig op Simpang
is gevestigd. Zij bezat een kostschool voor jongedames, welk opvoedingsinstituut w^as ondergebracht in het gebouw, dat zich van Passer Besar
gerekend aan den rechterkant bevond van het nu
nog bestaande laantje naast het huidige gebouw
van het 5oer. Handelsblad, links ervan lag het
schoolgebouw van de Vereeniging.
Juffr. Géraud schijnt echter spoedig met haar
kostschool naar Boeboetan te zijn verhuisd, zoodat het hoofdgebouw vrij kwam voor de Vereeniging ,,De Meisjesschool. "
Als eerste directrice van de nieuwe schoolvereeniging werd juffr. R. J. Almerood geëngageerd.

gewezen Géraud-school over, terwijl het oude gebouw verhuurd werd aan de jongensschool van
den heer Buys.
Tusschen beide gebouwen werd een hooge muur
opgetrokken, zoodat er toen geen sprake meer
was van één speelplaats.
Eenige jaren na de oprichting van de P(articuliere) M(eisjes) S(chool) begon juffr. Almerood
te lijden aan een kwaal, welke haar tenslotte
het leven zou kosten. In de laatste weken van haar
ziekte was zij bedlegerig, doch nog steeds bleef
zij de schoolzaken regelen. Eiken dag moest één
van de oudste leerlingen naar ,,boven" gaan om
naar de schikking der lessen te vragen.
Tenslotte moest er echter operatief worden ingegrepen. Daar Soerabaia nog geen chirurgen bezat, werd de zieke naar de kliniek van dr. Van
Buuren te Djombang vervoerd. Juffr. Almerood

p . Vader, die lid was van de eerste Commissie van Toezicht van de P. M. S.

die tevoren onderwijzeres was geweest aan de
Protestantsche Weeshuisschool te Semarang.
Zij was als directrice uitstekend op haar plaats
en bij haar leerlingen zeer bemind.
Het was haar liefste wensch het aantal leerlingen van de Vereeniging „De Meisjesschool"
tot over de 100 te zien stijgen. Dit heeft zij echter
niet mogen beleven, daar het aantal bleef varieeren tusschen de 95 en 100.
Juffr. Almerood woonde samen met de familie
Lagers op de bovenverdieping van het schoolgebouw in genoemd laantje. Beneden lagen de klassen: een rij groote, donkere lokalen.
O p hetzelfde terrein bevond zich ook het door
de Vereeniging aan het Gouvernement verhuurde
gebouw van de Géraud-school.
De beide scholen bezaten één gemeenschappelijke speelplaats. Het was in de uitspanningen
een gemoedelijk pêle-mêle van leerlingen, terwijl
ook de leerkrachten over en weer liepen en een
oogje hielden op eikaars discipelen.
Toen de Gouvernements-school, waarvan juffr.
Géraud het hoofd was, naar Simpang verhuisde,
gingen de leerlingen van de Vereeniging naar de

Luitenant-kolonel A. Haga, die tijdens zijn verblijf te
Soerabaia lid was van de eerste Commissie van Toezicht
der P. M. S.
Hij gaf ook een krachtigen stoot tot de oprichting van de
Particuliere Jongensschool (Buysschool). Voorts legde hij
als president van de plaatselijke commissie der ]ongens-Weezen-Inrichting, als lid der Commissie van Toezicht der
H. B. S. en als lid der plaatselijke schoolcommissie steeds
den meesten ijver aan den dag.
In 1877 werd hij legercommandant. Uit dit jaar dateert
ook de foto uit de verzameling van het Departement van
Oorlog te Bandoeng, waarnaar bovenstaande reproductie werd
vervaardigd.

Na het overlijden van juffr. Almerood werd
naar een nieuwe directrice uitgekeken. Het duurde echter eenige maanden, vóórdat de onderhandelingen met juffr. A. J. van Loghem, leerares te
Middelburg, waren afgeloopen en vóórdat zij in
Indië voet aan wal zette.
Juffr. De Bruyn, een jonge onderwijzeres, werd
aangesteld tot tijdelijk hoofd, doch niet officieel.
Daarvoor ging in dien ,,goeden, ouden tijd" alles
te gemoedelijk.
Als één der andere onderwijzeressen als hoofd
wilde optreden, dan werd dat door juffr. De Bruyn
als een vriendelijke hulp opgevat, want hoe flink
zij ook was in haar eigen klas voor kleine kinderen,
aan de groote meisjes boezemde zij geen respect
in. Dit gelukte eerder aan juffr. Valerie Wijngaard, die les gaf in Engelsch en Fransch en met
wie de meisjes dweepten. Doch slechts tot op zekere hoogte gehoorzaamden zij haar, want in de
,,onthoofde" periode stoorden de meisjes zich
eigenlijk aan niets en niemand.
De zoo noodige schooltucht was in een minimum
van tijd verdwenen. De oudste meisjes voelden
zich vrij als vogels in de lucht, aten roedjak en
katjang in de klas en kochten de meid van de
Me). W . J. Huygens, de eerste directrice der Particuliere
Meisjesschool (1872-'83).

bezweek aan de gevolgen der operatie en werd in
Djombang begraven, maar daar kwamen niet alleen vrienden en kennissen tegen op, doch ook het
bestuur en het personeel der school. Na eenige
dagen werd dan ook het stoffelijk overschot opgegraven en per trein naar Soerabaia vervoerd.
Bestuursleden, onderwijzeressen, leerlingen en
ouders wachtten de lijkbaar op aan station-Kotta
want station-Goebeng was nog maar een halte,
terwijl de Goebengbrug nog niet bestond. Als men
in die jaren naar Simpang wilde gaan, moest men
zich de rivier laten overvaren in een veerpontje
tegen betaling van 1 cent per persoon.
De lijkwagen werd door de leerlingen te voet
en door de volwassenen in rijtuigen gevolgd.
Het stoffelijk overschot van juffr. Almerood
werd begraven op het kerkhof te Peneleh, waar
op haar graftombe (hoofdlaan 2de gang rechts)
te lezen staat:
Rosalie, Josepha
Almerood
In leven directrice der
Particuliere Meisjesschool
Hare Leerlingen

Versierde wagen met Nederlandsche maagd bij gelegenheid
van het tiende verjaarsfeest van Prinses (thans: Koningin)
Wilhelmina op 31 Augustus 1890. O p den achtergrond: het
gebouw bij de Bibisbrug, waarin de Particuliere Meisjesschool van 1877 tot 1900 gevestigd was.

schoolerf, waarvoor eiken Zondag
gens" kwamen.

,,ketting-jon-

Daar de Soerabaiasche waterleiding nog niet
bestond en het Soerbaiasche water berucht was,
werd het drinkwater, het z.g. ,,Poeroetwater" in
roode karren aangevoerd uit Pasoeroean. Te Soerabaia werd dit water nog eens gefiltreerd en daarna
gedistribueerd.
Mevrouw Lagers verhuisde later naar Genteng,
waar zij zich nog belastte met de voorbereidende
werkzaamheden voor de inrichting van het internaat, doch daarover straks meer.
O p 2 Augustus 1892 trad juffr. A. J. van Loghem
in dienst van de Vereeniging. Zij was het,
die in zeer korten tijd met ferme hand den bestaanden Augiasstal opruimde.
Juffr. Van Loghem was klein van postuur, maar
dapper. In het begin was zij te ,,Hollandsch" gekleed. Zij droeg namelijk eenige maanden lang
dezelfde grijswollen japon met een sleep, waarmee
zij volgens de jeugd de school ,,schoonveegde."
De meisjes wachtten er zich echter wel voor,
om in het openbaar aan haar spotlust uiting te
geven.

Het graf op Peneleh van mej. R. J. Almerood, de eerste
directrice der gereorganiseerde Meisjesschool (1883-92).

Fröbelschool om, die geraspt ijs en stroop voor ze
haalde in de ijsfabriek van Olie naast de Bibisbrug (thans het „Fordhuis"). Met een bak vol
glazen stroop wandelde die baboe dan rustig door
de klassen naar het lokaal der oudste meisjes, dat
zich ongeveer in het midden der school bevond.
Een galerij, waarin de klassen uitkwamen, bestond
namelijk niet.

Juffr. Van Loghem bezat voortreffelijke hoedanigheden. Haar opvolgster kon dan ook voortbouwen op de vaste fundamenten, die zij wist te leggen, tengevolge van haar energie en belangelooze
toewijding, waarvan hier enkele staaltjes volgen.
Zoo betaalde zij bijvoorbeeld in den regentijd
de kossongs van arme kinderen. Ook kleedde juffr.
Van Loghem zich na de beginperiode, waarin zij
steeds dien grijswollen japon droeg, goed en duur,
vertoonde zich veel in het publiek, was van vele
vereenigingen lid en maakte bij alle ouders een
visite, omdat zij dit alles noodig achtte om de school
in aanzien te doen toenemen.

Dat deze periode aan de school veel kwaad
heeft gedaan, is zeer begrijpelijk. Bij tientallen
gingen de meisjes over naar de Zusterschool,
vooral de leerlingen die voor een examen zaten.
Aanvragen voor nieuwe leerlingen, die zich na
schooltijd aanmeldden, werden behandeld door
mevrouw Lagers, die toch immers op het schoolterrein woonde, namelijk op de bovenverdieping
van het gebouw. Het bestuur besliste daarna op
een bestuursvergadering over die aanvragen, zoolang de nieuwe directrice nog niet was opgetreden.
^'
Verder was mevr. Lagers nog met eenige andere
werkzaamheden belast. Zij hield o.a. toezicht op
het schoonmaken van de gebouwen en van het

Het huidige schoolgebouw op Genteng, dat in 1900 werd
betrokken.

r"

doeld voorstel werd door de Algemeene Vergadering besloten tot verkoop van de oude gebouwen en de oprichting van een kostschool.
Van den heer Mulder Rediker werd een groot
huis met bovenverdieping, 2 paviljoens en een ruim
erf gekocht, dat gelegen was op de huidige plaats,
Genteng 46. Daar werd het internaat met 5 leerlingen geopend.
Het linkerpaviljoen bestaat nu nog. Het rechterpaviljoen werd eerst omgebouwd tot een rij schoollokalen, vervolgens werd er een bovenverdieping
op gezet, de z.g. ,,kippenren."
Deze ,,ren" bestond uit 7 naast elkaar gelegen
kamers met een lange galerij en een uitgebouwd
platje. De leeraressen en onderwijzeressen woonden er lange jaren, daar zij in het genot waren gesteld van vrije kost- en- inwoning.
Na een salarisherziening, die uitliep op een
salariëering op Gouvernements-voorwaarden verviel die bepaling en werden de kamers verhuurd aan
de dames; later, toen de animo om op de ,,kippenren" te wonen, kleiner werd, ook aan andere
dames, buiten de school staande.

De derde directrice der P. M. S.; mej. J. S. S. Faber
(1903-'08).

De ,,kippenren" is nu ter ziele. In 1925 werd
zij gesloopt tegelijk met de schoollokalen, die
zich daar bevonden. Op de oude plaats verrees

Het duurde dan ook niet lang, of het aantal
leerlingen begon weer te stijgen en juffr. Van
Loghem kreeg het zóó volhandig, dat het noodig
was, een nieuwe leerkracht uit Europa te doen overkomen, namelijk juffr. J. S. S. Faber, die 1 November 1892 in dienst der Vereeniging trad. Zij
en juffr. Van Loghem leidden later hoofdzakelijk
op voor de hulpacte.
Het plan om een kostschool op te richten werd
het eerst geopperd op een algemeene vergadering
van 26 Juli 1898 door den toenmaligen voorzitter
van het bestuur, den heer Fabius.
Het bestuur had reeds omgekeken naar een
gelegenheid tot huisvesting van interne leerlingen.
Men had namelijk de kostschool willen onderbrengen in het hoofdgebouw, dat verhuurd werd
aan den heer Buys, directeur van een jongensdag- en kostschool, doch dit voornemen ging om
verschillende redenen niet door.
Ondertusschen was er op het eigendom der Vereeniging een bod gedaan van ƒ 75.000. De president gaf in overweging de bezittingen te verkoopen en de school te verplaatsen. Zoodoende kon
meteen worden omgekeken naar een gelegenheid
tot oprichting van een kostschool. Conform be-

De vierde directrice der P. M. S.- mej. C. Slingervoet
Ramondt (1908-'16).

een keurige, moderne lagere school met 14 luchtige
lokalen, waarvan op 6 Jan. 1926 de feestelijke
opening plaats had.
N a de verhuizing van de school naar Genteng
trok juffr. Van Loghem in het linkerpaviljoen van
het nieuwe gebouw. Jarenlang beheerde zij dag- en
kostschool tegelijkertijd en stond zelfs alleen voor
het internaat. Eerst veel later kreeg de kostschool
eigen krachten: surveillanten, een dame voor het
linnengoed en pas in 1903 besloot het bestuur
een aparte directrice voor de kostschool aan te
stellen.
Geen wonder, dat de gezondheidstoestand van
juffr. Van Loghem, overstelpt als zij was met zooveel werkzaamheden van verschillenden aard, tenslotte veel te wenschen over liet. Nog zou zij er
niet aan gedacht hebben haar zware taak neer te
leggen, als het niet op dokters bevel geschied was.
In de bestuursvergadering van 20 Mei 1903
diende juffr. Van Loghem haar ontslag in. Namens
de vergadering huldigde de voorzitter haar. Zij
vertrok naar Nederland, waar zij zich te 's Gravenhage vestigde alwaar zij ook gestorven is.
De opvolgster van juffr. Van Loghem was juffr.
J, S. S. Faber, die reeds 11 jaar als leerkracht
werkzaam was geweest toen zij op 1 December
1903 optrad als directrice der P. M. S. Die functie
vervulde zij tot Juni 1908.
Onder haar directriceschap had in 1906 de
eerste belangrijke reorganisatie van het onderwijs
plaats. Op 30 April van genoemd jaar werd namelijk overgegaan tot de oprichting van de H. B. S.
met 3-jarigen cursus voor meisjes. Overigens bestond aan de school gelegenheid om in de namiddaguren opgeleid te worden voor verschillende
taalacten. Deze namiddagcursussen zijn inmiddels opgeheven.
Juffr. Faber werd op 15 Juni 1908 door juffr.
Slingervoet Ramondt opgevolgd als directrice der
P. M. S., welke verantwoordelijke betrekking zij
tot 1 Dec. 1916 vervulde met onderbreking van
één jaar buitenlandsch verlof van 1 Dec. 1912 tot
1 Dec. 1913. Waarnemend-directrice was gedurende dien tijd mej. J. L. Fr. L. Kunst.
Juffr. Slingervoet Ramondt was een opvoedster
,,bij de gratie Gods." Zij was kristalhelder in haar
uitleggingen, doch eischte veel van haar leerlingen,
die zich wel wachtten met een niet-geleerde les aan
te komen, want streng trad zij op zoodra de ijver
verslapte.

Het aantal leerlingen breidde zich langzamerhand
onder haar régime zóó sterk uit, dat het noodig
werd de H. B. S. en den cursus voor onderwijzeressen een eigen gebouw te geven. O p 23 Jan.
1912 had de feestelijke opening plaats van de
nieuwe H. B. S.-lokalen door den Resident van
Soerabaia, waarbij ook de Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs tegenwoordig was.
Aan haar taak als directrice gaf juffr.Ramondt
zich vol toewijding. Niets was haar te veel; streng
voor anderen, eischte zij van zich zelve nog het
meest. In groote spanning werd elk jaar het tijdstip afgewacht, waarop het aantal geslaagde candidatcn bekend werd; daarvan hing voor een groot
deel de naam der school af.
Die jaarlijks terugkeerende angsttijd is één van
de oorzaken geweest, welke het zenuwgestel van
juffr. Ramondt op den duur te veel aanpakte. Zij
zag zich dan ook genoodzaakt om haar ontslag
in te dienen.
Het spreekt vanzelf, dat haar een schitterend
afscheid werd bereid. Drie dagen en avonden bewezen het bestuur, het personeel en de leerlingen
der P. M. S. daadwerkelijk, hoezeer de scheidende directrice op prijs werd gesteld.
Toen juffr. Slingervoet Ramondt aftrad, kon de
volgende directrice, mevr. Vrins, haar niet dadelijk
opvolgen, daar zij zich met studieverlof in Nederland bevond. Het directriceschap werd gedurende
bijna \]/^ jaar waargenomen door juffr.H. Michell.
Nadat juffr. Veldhuyzen, die in 1920 met den
heer Vrins huwde, voor de middelbare acte
Engelsch A was geslaagd, vertrok zij naar Indië
en nam op 1 Mei 1918 de taak van juffr. Michell
over.
In Juli 1929 legde zij haar betrekking neer;
tot haar opvolgster werd benoemd Mej. M. de
Bruijn Ouboter.
Op initiatief van Mevr. Vrins werd op 1 Juli
1926 een reorganisatie ingevoerd, welke bestond
uit de opening van de eerste klasse van de z.g.
afdeeling B, een drie-jarige H. B. S. met een gelijk
programma als de eerste drie jaren van een Gouvernements-H. B. S. met 5-jarigen cursus. Deze
afdeeling B. werd opgericht naast de reeds bestaande 3-jarige meisjes-H. B. S., nu afdeeling A
genoemd.
Voorts werd op 1 Juli 1927 de eerste klasse
geopend van de 3-jarige ,,Kweekschool voor
Onderwijzeressen", de z.g. ,,Paedagogische Algemeene Middelbare School."
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DE AMBACHTSSCHOLEN.
De lezing v a n den architect A. van Lakerveld op 31 Aug. 1852 voor de leden van de
afdeeling Soerabaia van het Nut. — De opening v a n de particuliere arabachtsschool op
2 Mei 1853 op Kalisosok. — Het bloeitijdperk en verval der onderwijsinrichting (1853-'57). —
De Gouvernements-ambachtsschool (1862-71).

V i ^ P 31 Augustus 1852 had in de afdeeling
Soerabaia van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen een lezing plaats door den heer A. van
Lakerveld, architect bij den Waterstaat, die zijn
spreekbeurt wijdde aan een aansporing tot de
jongelieden op Java uit den burgerstand om zich
op de beoefening van ambachten toe te leggen.
Het is weliswaar meer dan driekwart eeuw geleden, dat die lezing werd gehouden, maar het
is zeker waard om er het een en ander uit aan
te halen, want wie de toestanden van onzen tijd
kent, zal bekende klanken hooren.
,,Wie een onderzoek instelt" — zoo zeide
de heer van Lakerveld — ,,naar wat aan ambachtsstand bestaat onder de hier-geboren Europeanen,
komt tot bedroevende resultaten. Wij zullen
zien" — zoo ging hij voort — ,,dat de ambachtsstand hier in het geheel niet geacht is, en tengevolge daarvan er weinig beoefenaars voor gevonden worden."
,,Wij zullen, ook al als een gevolg daarvan,
honderden jongelieden hier op Java zien, met gezonde en krachtig ontwikkelde lichaamsgestellen, die liever achter de schrijftafel in machinaal
schrijfwerk, of, wanneer de behoefte dringt, op
een minder eervolle wijze een bestaan zoeken, dan
een eerlijk ambacht te kiezen, waardoor ruime inkomsten te wachten waren."
,,Er behoeft niet lang gezocht te worden wat
het beletsel is, dat de stand van handwerkman
onder de Europeesche ingezetenen en hunne afstammelingen nog niet beoefend wordt. Ieder, die
de eerste opvoeding van kinderen en hunne verdere
opleiding kent, en daarbij de wijze van leven van
de jongelieden gadeslaat, zal erkennen, dat een
ongelukkige ijdelheid en een verkeerde trots de
groote beletselen zijn, waardoor de stand van
kunstenaar en ambachtsman hier niet in aanzien is."
„En vanwaar die ijdele hoogmoed? Vanwaar

toch, dat jongelingen, die reeds tot onderscheid
van jaren zijn gekomen, zich nog zoo aan nietigheden hechten, en geen flauw denkbeeld hebben
van wezenlijke menschenwaarde en die alleen
zoeken in allerlei dwaasheden?"
,,Het zijn de ouders, die het kwaad op hun
nageslacht overplanten, het zijn de ouders, die
zich schamen hunne kinderen tot een of ander
eerlijk beroep op te leiden en meenen, dat het niet
met hunnen stand en eer zou overeenkomen, wanneer zij leden onder hunne familie telden, welke
met handenarbeid moesten beginnen tot uitoefening
van een nuttig beroep."
,,Het is te betreuren, dat men zoo weinig begrip
heeft, waarin de ware eer bestaat. Het is te betreuren, dat zelfs ouders, die weten en bij ondervinding kennen, hoe gelukkig het is, een onafhankelijk bestaan te kunnen vinden, hunne kinderen de waarde daarvan niet leeren. Men vergeet,
of liever men schijnt te vergeten, dat die ongelukkige hoogmoed de hinderpaal is van ware verlichting en verbetering der menschen. Men schijnt
niet te beseffen, dat de handwerksman in onze
dagen even onontbeerlijk is als voorheen. Men
schijnt verblind om niet vooruit te zien, dat een
land te gronde moet gaan, waar geen verscheidenheid van standen gevonden wordt. '
De lezing van den heer van Lakerveld maakte
zoodanigen indruk, dat eenige belangstellenden
op 28 October 1852 een rekest tot de Regeering
richtten met verzoek vergunning te verleenen tot
stichting van een gelegenheid voor het ontvangen
van ambachtsonderwijs. De Regeering beschikte
gunstig op het verzoek.
(Gouvernements-besluit
van 9 Januari 1853 No. 5.) De Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist werd beschermheer en
schonk uit zijn persoonlijke middelen een bedrag
van ƒ 300.
Op 12 Maart 1853 werd een bestuur gekozen,
dat als volgt was samengesteld: A. van Lakerveld,

president; P. Munnick, secretaris; F. Vos, adjunctsecretaris; J. Buchler, J. |. Bergmans, C. F.
Huysdens, L. H. Zanthuys, P. W . Nagel, P. A.
Keyzer en F. J. Bos, leden. Op 2 Mei d.a.v. werd
de school reeds geopend. Aan het hoofd ervan
stond de heer van Lakerveld.
De bedoeling, die bij de oprichting dezer
ambachtsschool voorzat was, om uit een zekere
klasse van Indo-Europeanen, die door armoede en
verwaarloozing in zeer treurige omstandigheden
verkeerden en waaronder soms ook kinderen van
geheel Europeesche ouders konden worden geteld een ambachtsstand te vormen, die op een behoorlijk bestaan zou kunnen rekenen.
ü e school op Kalisosok gevestigd, had aanvankelijk gunstige resultaten. Het aantal leerlingen
van 13 tot 22 jaar, dat op I Januari 1854 slechts
66 bedroeg, was op het einde van het jaar reeds gestegen tot 81.
Er werd op drie avonden in de w^eek van 6 tot
8 uur onderricht gegeven in bouw-, werktuigen landmeetkunde, terwijl één klasse was ingericht voor eerstbeginnenden. Van de leerlingen,
van wie vele overdag in verschillende ateliers
werkzaam waren, legden twee een voldoende
examen af voor opziener van den Waterstaat, terwijl twee anderen als leerling-machinist op een
stoomboot geplaatst werden.
De stichting der school vond aanvankelijk allerwege sympathie. Het aantal donateurs steeg binnen korten tijd tot 127 en ook Nederland gaf blijken van belangstelling. Bij het Indisch Genootschap
te 's Gravenhage, waar het lot der Indische kinderen
werd besproken, vond de oprichting der school
goedkeuring. Het genootschap zond als blijk van
belangstelling modellen en werktuigen, welke voor
de school nuttig konden zijn.
Op 9 Mei 1854 had een tentoonstelling van teekeningen en modellen plaats ter aansporing van
de jongelieden, bij welke gelegenheid tevens
3 zilveren en 4 bronzen medailles, benevens 12 getuigschriften werden uitgereikt.
Op het korte tijdperk van bloei der onderwijsinrichting volgde een even korte tijd van verval.
Ofschoon de toenmalige Gouverneur-Generaal het
beschermheerschap over de school had aanvaard,
mocht de directie niet die aanmoediging van het
Gouvernement ondervinden, welke in het Indië
van die dagen zoo noodzakelijk was, waar de
bloei van particuliere liefdadigheidsgestichten zoo
zeer te lijden had door de vele mutaties in de
Europeesche maatschappij.

De ambachtsschool verlangde haar leerlingen
in industrieele betrekkingen te zien geplaatst bij
Gouvernements- of particuliere instellingen en
verzocht daarom de Regeering de eischen van
bekwaamheid, voor die verschillende betrekkingen
vereischt, vast te stellen en na voldoend examen
de jongelieden diploma's af te geven als aanbeveling bij hun loopbaan. Dat verzoek werd van de
hand gewezen.
Daarna rekestreerden eenige jongelieden in
die school opgeleid, om als ,,élève " bij één der takken van cultures werkzaam te worden gesteld.
Ook dit werd geweigerd.
Het bestuur der onderwijsinrichting verzocht
later aan het Gouvernement om in het algemeen
aan de leerlingen, die zich gedurende geruimen
tijd hadden onderscheiden door vlijt, gedrag en
bekwaamheid een gunstig vooruitzicht te openen,
doch ook op dit verzoek werd afwijzend beschikt.
Door al deze teleurstellingen moest de inrichting in de schatting van het publiek en in die van
de leerlingen wel dalen. Reeds in 1856 was de
school in groot verval.
Nu wendde de directie een laatste poging aan.
Zij wilde de inrichting meer bepaaldelijk onder de
leiding brengen en ondersteuning ontvangen van
het Gouvernement. Men kreeg nul op het rekest en
dit beteekende de geheele ondergang van de
ambachtsschool.
Het aantal leerlingen was langzamerhand van
81 tot 59 — en later tot nog minder — teruggeloopen. De contributies der leden bleken bovendien
niet langer voldoende, om het onderwijs aan behoorlijke eischen te laten voldoen, terwijl de lokaliteiten en leermiddelen te wenschen overlieten en
aan uitbreiding niet kon worden gedacht.
Het schoolbezoek was allertreurigst. De leerlingen ,.spijbelden " zóó vaak, dat de directeur tenslotte genoodzaakt was om de volgende advertentie te doen plaatsen:
Ambachtsschool.
Aangezien het uit den aard van het onderwijs en de leercursus, welke aan deze school
gevolgd wordt, noodzakelijk is, dat de lessen onafgebroken worden bijgewoond, zoo
verzoekt de directie dezer instelling aan
ouders en voogden eenigszins te willen medewerken tot een getrouwe en ijverige waarneming der lessen door hunne kinderen of
pupillen.

In het laatste jaarverslag uitgebracht op 8
Maart 1857, staat te lezen, dat het gezicht van
den voorzitter dagelijks in sterkte afnam. Hij
voelde zich niet meer in staat de taak als president en onderwijzer naar behooren te vervullen en daar geen der andere leerkrachten de directeursfunctie wilde bekleeden en zij zelfs als onderwijzer wenschten af te treden, werd besloten de
ambachtsschool te ontbinden.
Hiertoe bestond des te gereeder aanleiding,
daar een commissie, die de Regeering van advies
had gediend inzake overname der school, als
haar meening had uitgesproken, dat de ambachtsschool niet aan haar doel kon beantwoorden,
omdat de leerlingen niet van jongs-af werden opgeleid in de richting van hun later beroep.
Zij had daarom de Regeering aangeraden te
Soerabaia een industrie-, of polytechnische school
te stichten, zulks in verband met de daar gevestigde Gouvernements-werkplaatsen. De leerlingen
zouden intern zijn, zoodat zij tevens aan tucht
zouden gewennen en voor hun opvoeding kon
worden zorg gedragen.
De Regeering besloot evenwel met het oog
op de hooge onkosten zich alleen met het onderwijs te bemoeien, de zorg voor de opvoeding aan
de particuliere liefdadigheid overlatende. In verband hiermede stelde Jhr. J. C. Reynst pogingen
in het werk tot oprichting van een jongensweeshuis, welke pogingen met een goed resultaat
werden beloond.
De Regeering hoopte, dat deze weesinrichting
en de industrieschool elkander wederkeerig zouden kunnen steunen in het streven, om door opvoeding en onderwijs de zoo verwaarloosde
Indo-kinderen tot nuttige leden der maatschappij
op te leiden.
«

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van
20 November 1860 No. 3 werd bepaald, dat in
de nabijheid van de inmiddels opgerichte jongensweesinrichting een ambachtsschool zou worden
opgericht, welke in de eerste plaats zou bevatten
een teekenschool voor den ambachtsstand en
waar, met uitsluiting van practisch onderricht,
theoretisch onderwijs zou worden gegeven in
bouw- en werktuigkunde en waar de leerlingen
zouden worden opgeleid voor handwerksman
of machinist.
Deze ambachtsschool is te beschouwen als de
voorloopster van de Burger-Avondschool en van
de Hoogere Burgerschool.

Zij werd onder het oppertoezicht gesteld van
den directeur van B. O. W . en verder onder toe-icht van een raad onder presidium van den Resident waarvan tot leden werden benoemd de
hoofdingenieur, chef der 4e Waterstaatsafdeeling, de directeur van het Marine-Etablissement,
de onder-directeur der Genie in de derde militaire
afdeeling, de directeur van den Artillerie-Constructie-Winkel en de directeur der Fabriek voor de
Marine en het Stoomwezen, benevens twee personen uit den handelsstand, namelijk W . Cores
de Vries, aannemer van de Ned. Ind. Stoompaketvaart Mij. en F. J. H. Bayer, machinefabrikant.
Teneinde den ambachtsstand te verheffen en
de bestaande vooroordeelen daartegen te bestrijden, besloot de Regeering in 1861 gedurende 3 jaren een bedrag van ƒ 30.000 uit te trekken,
om daaruit toelagen uit te reiken aan jongens van
Europeesche afkomst, die zich in één der werkplaatsen bij de verschillende corpsen van het Leger in de daar beoefende handwerken wenschten
te doen onderwijzen.
Verder werden verschillende autoriteiten, ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, onderwijzers en geestelijken uitgenoodigd, om geen gelegenheid te laten voorbijgaan het nuttige en eervolle van den ambachtsstand aan de kinderen, hun
ouders, voogden en verzorgers aan te toonen en
hen over te halen gebruik te maken van de gelegenheid door het Gouvernement aangeboden.
In Soerabaia werd die gelegenheid echter niet
opengesteld, omdat de leerlingen der ambachtsschool overdag werkzaam zouden kunnen zijn
op de vele fabrieken en werkplaatsen, welke zich
hier bevonden.
Bij gemis van een speciaal daartoe ingericht
schoollokaal werden aanvankelijk door den Directeur der Fabriek voor de Marine en het
Stoomwezen twee bij die inrichting beschikbare
werkplaatsen welwillend afgestaan tot het geven
van onderwijs.
Later is het onderwijs voortgezet in een particuliere woning voor dat doel en tevens tot huisvesting van den directeur bij besluit van 4 April
1862 No. 7 ingehuurd tegen een prijs van ƒ 200
's maands.
Het onderwijs werd in drie klassen verdeeld,
terwijl aan de school een modelzaal en een boekerij waren verbonden. Jaarlijks werden prijzen
beschikbaar gesteld voor bekwaamheid, vlijt en
goed gedrag, terwijl in buitengewone gevallen
een leerling bij den Gouverneur-Generaal kon
worden voorgedragen voor een vierjarig verblijf

in Europa tot het bezoeken van technische of
industrie-scholen en tot het zich bekwamen in
eenig ambacht of vak.
In den aanvang werden de lessen door den directeur, die een beginsalaris van ƒ 500 's maands
ontving met vier drie-jaarlijksche tractementsverhoogingen van ƒ 50 tot een maximum van ƒ 700,
's avonds gegeven, later evenwel in den voor- en
namiddag. Om als leerling te worden aangenomen,
werd een eenvoudig examen afgenomen, terwijl
de leerlingen van de Gouvernements-scholen
werden toegelaten, indien zij een bewijs konden
overleggen, dat zij het lager-onderwijs met vrucht
hadden gevolgd.
Inlanders werden niet toegelaten, omdat dit
de ambitie van de jongelui die men wilde bereiken,
zou verminderen.
Op 1 Maart 1862 werd de school met 32 leerlingen geopend en namen de lessen van den directeur en het voorloopig personeel, bestaande
uit een baas-bankwerker voor de wiskunde en
een korporaal der sappeurs voor het lijnteekenen
een aanvang. De bankwerker en de korporaal
werden later door onderwijzers vervangen.
De lessen schijnen vooral bij de leerlingen uit
den Europeeschen middenstand goede vruchten
te hebben gedragen, maar de Indo-Europeaantjes
konden het onderwijs niet volgen. Zij bezaten
een onvoldoende voorontwikkeling en hun gebrekkige kennis van de Nederlandsche taal bleek
vaak een struikelblok te zijn.
De school leidde dan ook weldra een kwijnend
bestaan. In 1864 werd nog eens getracht meer belangstelling bij het publiek op te wekken, maar
het mocht niet baten. In 1870 werd geen openbaar examen afgenomen, omdat geen der leerlingen voor overgang naar een hoogere klasse in
aanmerking kwam en slechts 2 scholieren aan de

lessen van het hoogste jaar deelnamen. In het
volgend jaar verliep de school geheel. Zij had niet
aan haar roeping kunnen voldoen.
Alleen theoretisch onderwijs, waarbij met de
practijk geen rekening werd gehouden, bracht
de jongens geen kennis aan waarvan zij onmiddellijk gebruik konden maken, zoodat haar eigenlijk doel om geschikte ambachtslieden te vormen,
niet werd bereikt. Bovendien zagen de leerlingen,
prat op hun theoretische kennis, met minachting
op den ambachtsstand neer en wilden zij liever
opzichters, machinisten, landmeters, enz. worden.
Zij vroegen om strijd, of zij na volbrachten leertijd niet voor Gouvernements-betrekkingen in aanmerking konden komen.
Het bestuur troostte zich met de gedachte, dat,
hoewel van de 30 a 40 leerlingen die de lessen
volgden, niet allen even gemakkelijk een maatschappelijke positie zouden vinden, ,,de verspreiding van hoogere beschaving door onderwijs, hoewel de uitwerking daarvan eerst duidelijk bespeurbaar zou worden in opvolgende geslachten,
toch niet haar zegenrijke uitwerking zou missen".
Algemeene ontwikkeling was steeds de leuze geweest.
Een grief tegen de school was o.a. ook, dat het
onderwijs geen verband hield met het lager nóch
met het middelbaar-onderwijs.
Allerlei voorstellen om hervormingen aan te
brengen, kwamen ter sprake, maar ten slotte was
men het er vrijwel over eens, dat men beter zou
doen, het denkbeeld van een technische school
los te laten, omdat hier meer behoefte aan middelbaar onderwijs bleek te bestaan.
De Raad van Toezicht deed dan ook het voorstel tot oprichting eener Hoogere Burgerschool
met 3-jarigen cursus, waaraan het lid A. Haga
een krachtige nota toevoegde. De Hoogere Burgerschool kwam inderdaad in 1875 tot stand.
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DE HOOGERE BURGERSCHOOL.
Een aandoenlijke circulaire. — De opening in 1860 van het gymnasium Willem III te
Batavia, dat in 1867 werd omgevormd tot een H. B. S. - V . — Bij G. B. van 30 Augustus
1875 werd de oprichting van een H.B.S.-III te Soerabaia toegestaan. — De officicele opening
der onderwijsinrichting op 1 Nov. 1875 in het gebouw van het tegenwoordige Instituut Buys. —
De verhuizing naar de voormalige Regentswoning in 1881. — De enorme stijging van het aantal leerlingen van 19 in 1875 tot 503 bij het halve eeuwfeest. — D e omvorming in 1879 tot
een H. B. S. - V . — Pas in 1891 werden meisjesleerlingen toegelaten. — Het nieuwe schoolgebouw op Ketabang. — Het filiaal op het Missigitplein. — De naamlijst van directeuren. —
De eerste directeur, de heer M . Burgersdijk. — D e jubileumfeesten.

' ^ El Raad van Toezicht op
ments-ambachtsschool ter stede
1871 de wenschelijkheid betoogd
Burgerschool met 3-jarigen cursus

de Gouvernehad reeds in
een Hoogere
op te richten.

De behoefte aan een inrichting voor middelbaar onderwijs had zich reeds lang doen gevoelen. De kinderen op jeugdigen leeftijd naar N e derland te moeten zenden, gaf tot een smartelijke
scheiding aanleiding, terwijl de hooge onkosten
daaraan verbonden, voor velen onoverkomelijke
bezwaren met zich brachten.
In 1850 hadden eenige ouders te Batavia een
circulaire tot de ingezetenen gericht om zelf het
initiatief te willen nemen, uit eigen middelen een
inrichting van middelbaar onderwijs te stichten.
In deze circulaire werd o.a. op aandoenlijke
wijze het navolgende betoogd:

keling eene nadering tot het treurige tijdstip,
tot het onbeschrijfelijk smartelijke gevoel eener
scheiding."
Weer werden, o.a. te Pasoeroean aanzienlijke
bedragen bijeengebracht om een nieuwe poging
te wagen, maar nu besloot de Regeering zelf deze belangrijke kwestie ter hand te nemen.
De Hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia
deed in 1857 het voorstel, om in de drie hoofdplaatsen van Java een inrichting voor onderwijs
op te richten.
De toenmalige minister van Koloniën achtte het
beter alleen in Batavia en Soerabaia een inrichting voor middelbaar onderwijs te stichten, terwijl de Regeering tenslotte van oordeel was, dat,
indien men goede resultaten van opvoeding en

,,De Europeanen beschouwen deze anders
zoo gezegende gewesten als een ballingsoord,
door het smartelijke, dat gelegen is in de opvoeding hunner kinderen in ver afgelegen
landen."
,,Nauwelijks wordt het geluk der oudervreugde gesmaakt" — zoo gingen de stellers
van de circulaire voort — ,,of zij denken aan
zijn korten duur. De middelen missen zij,
om hunne kinderen tot op zekeren leeftijd
hier te houden".
,,De ouders elders genieten den wellust
hunne telgen physiek en moreel te zien ontwikkelen: /lier is iedere schrede ter ontwik-

Instituut Buys op Aloon-Aloon Tjontong. In dit gebouw,
dat vrijwel onveranderd bleef, was van 1875-'8I de H. B. S.
gevestigd.

ting van een Hoogere Burgerschool, evenwel met
3-jarigen cursus, toegestaan.
De opening vond plaats op 1 November 1875.
De school was gevestigd in een particulier huis
aan den zoogenaamden ,,Driesprong" (n.l. Baliwerti — Gemblongan — Passer Besar), waarin
thans het Instituut Buys is gevestigd.
Dit gebouw werd weldra te klein en men besloot
naar een betere gelegenheid om te zien, welke
werd gevonden in de voormalige Regentswoning
aan de paseban, die in 1881 werd betrokken;
op hetzelfde terrein aan de Regentstraat staat
thans het nieuwe postkantoor.
Het tweede gebouw (de voormalige regentswoning), waarin de H. B. S. van 1881 tot 1923 gevestigd was. Thans staat
op dezelfde plaats in de benedenstad het Hoofdpostkantoor.

onderwijs wilde verwachten, deze, vooral in Nederlandsch-Indië, aan één en dezelfde leiding
moest worden toevertrouwd.
Vandaar, dat de Koning bij Kabinetsbeschikking
van 17 Januari 1859 machtiging verleende in Batavia voor rekening van den Lande ,,een inrichting
van opvoeding en gymnasiaal onderwijs op te
richten". In het volgend jaar werd het gymnasium Willem III geopend.
Eenige jaren na de invoering der wet op het
middelbaar-onderwijs in 1867 had een reorganisatie plaats, waarbij dit gymnasium werd veranderd in een Hoogere Burgerschool met 5-jarigen
cursus, terwijl één afdeeling tot opleiding van
Indische ambtenaren werd bestemd.

Het volgend jaar opperde de Regeering het
plan om een nieuwe school te bouwen en de Regentswoning weer aan haar oorspronkelijke bestemming terug te geven.
In 1883 werd daarvan afgezien, doch er werden plannen gemaakt, om het nieuwe gebouw op
het erf van de Regentswoning te zetten, maar ook
hieraan werd geen gevolg gegeven en men besloot door aan- en verbouwing van de bestaande
gebouwen in de behoeften te voorzien. Vooral in
1892 had een belangrijke verbouwing plaats, terwijl aan de bijgebouwen eveneens een uitbreiding
werd gegeven. Ook in latere jaren — vooral in
het tijdvak 1915-'20 — werden vele nieuwe klasselokalen opgetrokken.

Toen in 1872 een voorstel werd gedaan om het
aantal leeraren uit te breiden, maakte de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid het
denkbeeld aanhangig om een Hoogere Burgerschool te Soerabaia op te richten en noodigde het
curatorium uit, een geformuleerd voorstel te dier
zake te willen doen.
Nadat de directeur van het gymnasium
Willem III hieromtrent een prae-advies had ingediend, deed het curatorium in Mei 1873 het voorstel, om een Hoogere Burgerschool met 5- jarigen
cursus te Soerabaia en te Semarang op te richten.
Dit voorstel, door de Indische Regeering en den
Directeur van Onderwijs ondersteund, werd in het
laatst van 1873 aan het Opperbestuur voorgelegd.
In dit voorstel werd van de overweging uitgegaan, dat staatsplicht en staatsbelang de oprichting dier scholen noodzakelijk maakten.
Bij Gouvernements Besluit van 30 Augustus
1875 werd echter alleen aan Soerabaia de oprich-

Een groep leerlingen van de H. B. S. De foto werd op
den tienden verjaardag van Prinses (thans: Koningin) W i l helmina op 31 Augustus 1890 genomen. Onder de geportretteerde jongelui bevinden zich enkele later meer of minder
bekend geworden personen, o.a.: Breeman (Nutsspaarbank),
Coster van Voorhout („Volharding"), Edgar, Leegstra (Marine-Etablissement) en Van Zalingen (Eraser E a t o n ) . De
jongens droegen zwarte petten met een gouden band. O p
den achtergrond: het H. B. S.-vaandel met het opschrift:
,,Hoogere Burgerschool — Soerabaia — Per aspera ad astra."
( ^ langs moeilijke paden tot de sterren; door lijden tot verblijden)

Het nieuwe gebouw op Ketabang, waarin de H. B. S. gevestigd werd (1923).

Dit was hoog noodig daar het aantal leerlingen, dat bij de opening slechts 19 in 3 klasseafdeelingen bedroeg, zich sterk uitbreidde. Het
was na een vijftal jaren tot 100 gestegen en bedroeg in 1900, 222 in 5 klassen en 10 afdeelingen.
Bij het halve-eeuwfeest in 1925 telde de school
niet minder dan 503 leerlingen.
De 3-jarige cursus werd in 1879 tot een 5jarigen uitgebreid.
In het geheel werd de Hoogere Burgerschool gedurende de eerste 25 jaren door 1.052 leerlingen
bezocht, die het volledig onderwijs volgden en
een honderdtal voor slechts enkele lessen. Onder
deze leerlingen waren 2 Javanen en 4 Chineezen.
Ik meen de groote uitbreiding, welke de
school in het 15- jarig tijdvak van 1900-15 onderging, niet beter te kunnen demonstreeren dan
door te vermelden, dat bij het 40-jarig bestaan
der onderwijsinrichting zij bezocht was door
7.099 leerlingen, hetgeen bij het aantal leerlingen
in 1900 vergeleken, een aanwas geeft te zien van
ongeveer 6.000 leerlingen.
Reeds in 1880 hadden de ouders van 5 meisjes
vergunning gevraagd hun dochters tot het admissie-examen van het eerste studiejaar toe te laten, op welk verzoek echter afwijzend werd beschikt.
De tijden waren daarvoor nog niet rijp. Eerst
in 1891 werd, na langdurige deliberatie en zonder
veel éénstemmigheid, ,,in de adviezen der daarover gehoorde leeraren" meisjes toegelaten. Van
de 18, die zich voor het schooljaar 1891-'92 aan-

meldden, slaagde de helft. In 1900 bedroeg het
aantal vrouwelijke leerlingen 34 en 15 jaar
later 88.
Het oude schoolgebouw aan de Regentstraat
voldeed niet langer aan de gestelde eischen. Dr.
A. J. A. Prange, die van 1907 tot 1916 directeur
der H. B, S. was, merkte daaromtrent in zijn openingsrede ter gelegenheid van de feestelijkheden
ter herinnering van het 40-jarig jubileum in
1915 o.m. op:
,,Door lederen leeraar wordt met smart
het oogenblik verbeid, dat zal worden gebouwd een als school gedacht gebouw, op een rustige plaats, ver van het gewoel eener groote stad,
welk gewoel hoe langer hoe meer het geven van
onderwijs aan den geheelen Oostvleugel belemmert. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs; belemmer dit onderwijs niet door de
school hier te houden; zoowel leeraren als kinderen lijden door dezen toestand; laat deze lijdensperiode zoo kort mogelijk duren."
Er zouden echter nog 10 jaren verloopen vóór
dat het nieuwe, ruime en als school gedachte gebouw in een der stille wijken van Ketabang zou
kunnen worden betrokken.
In 1921 werd ter ontlasting van den steeds wassenden toevloed van nieuwe leerlingen als tijdelijken noodmaatregel een ,,filiaal" der H. B. S.
op het Missigitplein opgezet, in welk gebouw de
twee laagste klassen der H. B. S. werden ondergebracht. Het ,,filiaal" is nog steeds in gebruik
en dit zal voorloopig ook wel zoo blijven.

Vanaf de oprichting traden achtereenvolgens
als directeuren dezer middelbare onderwijsinrichting op: M. Burgersdijk (1875-77), Dr C. de
Gavere (1877-'83), H. J. C. Bonemeijer (1883-'89),
Dr. Th. I. van Buuren (1889-'95), Dr. K. H. Mertens (1895-1907), Dr. A. J. A. Prange (1907-'16),
Dr. G. W . van Bart (1916-'18), Gh. J. R. Both
(1918-'27), Dr. A. Zijp (1927-'29), G. W . J.
Hofman (1929-'30), en Ir. Gh. B. Barto.

pupillen van de Jongens Weezeninrichting volgden den lijkwagen, daarachter reden ongeveer 120
wagens, waarbij zich ter hoogte van de begraafplaats op Peneleh nog een dertigtal voegde.

De eerste directeur der H. B. S., de heer M.
Burgersdijk, is hier op 9 November 1877 op 35jarigen leeftijd aan de gevolgen van een hartverlamming overleden. Er bestond bij de begrafenis
van zijn stoffelijk overschot van de zijde van het
publiek een groote belangstelling. H. B. S.-ers en

Slechts zij hier nog vermeld, dat bij beide jubilea en ook bij de herdenking van het 50-jarig
bestaan der school in 1925 zeer wel geslaagde
feesten werden gegeven en dat de H. B. S. -vereeniging ,,Uni" in 1915 haar 15- jarig bestaan en
10 jaren later haar kwart-eeuwfeest vierde.

Omtrent de resultaten, die de school heeft opgeleverd, meen ik te mogen verwijzen naar de
gedenkboeken, die verschenen zijn ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der onderwijsinrichting in 1900 en bij het 40-jarig jubileum in 1915.
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BURGER-AVONDSCHOOL.

De oprichting der B. A. S. in 1877. — Het onderwijsprogramma. — De eerste reorganisatie in 1855: afscheiding der H. B. S. en wijziging van het leerprogramma. — De tweede
reorganisatie in 1891: wederom wijziging van het programma. — In welke takken van dienst
de afgestudeerde leerlingen hun werkkring vonden. — De slechte resultaten der school in het
begin dezer eeuw. — De derde reorganisatie in 1905: een nieuw reglement. — Het deskundig
onderzoek naar het onderwijs en naar de inrichting en de werking van de school. — Het einde
der school in 1916.

I V E E D S in 1873 was het denkbeeld in overweging genomen om aan een eventueel op te richten Burgerschool ten behoeve van den ambachtsstand, wiens belangen men niet uit het oog verloor, een Burger-Avondschool te verbinden. Bij
besluit van 14 Augustus 1877 werd hieraan gevolg gegeven.
De directeur der Hoogere Burgerschool en 6
leeraren werden tevens aangewezen om de leiding van dit onderwijs in handen te nemen. De
opening der Burger-Avondschool, waarbij 80 leerlingen waren ingeschreven, had met het oog op
de te kleine localiteiten zonder eenige plechtigheid plaats.
Het onderwijs werd geheel op de praktijk ingericht, terwijl het ,,volstoppen met onverteerbare
geleerdheid" zooveel mogelijk vermeden zou worden. De directeur gaf aan, welke lessen de leerlingen in verband met hun bestemming te volgen
hadden. Er werd onderwijs gegeven in stel- en
meetkunde, mechanische technologie, warenkennis, natuurkunde, scheikunde, boekhouden, staatswetenschappen en teekenen. Drie jaren later werd
ook de rekenkunde hierbij opgenomen.

leerlingen zich wenschten te ontwikkelen, deed
natuurlijk afbreuk aan het technisch karakter der
school en daar gebleken was, dat zij niet geheel aan
haar doel beantwoordde, werd in 1882 een reorganisatie voorgesteld, welke in 1885 tot stand
kwam en tengevolge had, dat de Burger-Avondschool van de Hoogere Burgerschool werd afgescheiden en onder het beheer van een directeur
met een afzonderlijke Commissie van Toezicht
kwam te staan.
Van het programma werden afgevoerd stelkunde, handteekenen en boekhouden, daarentegen
werd het aangevuld met Nederlandsch en werktuigkunde. De cursus duurde 3 jaren en het onderwijs, waarvan de practische richting op den voorgrond stond, werd in 3 klassen gegeven. Een toelatingsexamen werd vereischt en om te bevorderen dat de leerlingen overdag, in verband met
hun bestemming, practisch werkzaam zouden zijn
en niet genoodzaakt zouden worden in een andere richting een gesalarieerd baantje te aanvaarden,
werd bepaald, dat de leerlingen zich op de Gouvernements-inrichtingen in het een of andere bedrijf practisch zouden mogen bekwamen op een
daggeld van ƒ 0.20 tot ƒ 1. Het onderwijs was
kosteloos en de leermiddelen werden gratis
verstrekt.

De cursus was 2-jarig, het schoolgeld bedroeg
ƒ 2 en minvermogenden werden gratis aangenomen. De bestemming der leerlingen bood een
groote verscheidenheid aan. Tot 1886 werden de
volgende aantallen leerlingen ingeschreven: bouwkundigen 110, machinisten 92, telegrafisten 42,
boekhouders 40, handelsgeëmployeerden 28, landmeters 15 en verder enkelen voor onderwijs, leger,
militaire administratie en cultures.

ü p 20 Juli 1885 werd de nieuwe Burger-Avondschool met ruim 100 leerlingen geopend, terwijl
wegens gebrek aan plaatsruimte 71 aspiranten
moesten worden afgewezen. In de volgende jaren
werd dit aantal gaandeweg minder, zoodat het
aantal leerlingen in 1890 tot 38 geslonken was.

Deze verscheidenheid van richtingen, waarin de

De oorzaak van deze vermindering moet hoofd-

mingen of bij de cultures. Verder trof men onder de oud-leerlingen, die vanaf de oprichting
tot 1902 de school bezochten verschillende stationchefs, een paar architecten en leeraars aan,
terwijl ook de Gouverneur-Generaal J. B. van
Heutsz gedurende 1878 den cursus volgde.
Uit de naamlijst der oud-leerlingen blijkt afdoende, dat door de Burger-Avondschool het technisch vakonderwijs voor de Indische jongelingen
zijn recht van bestaan veroverd had. Van niet
minder dan 867 oud-leerlingen is met zekerheid aan
te toonen, dat zij gekomen zijn tot een maatschappelijke positie, waartoe het onderwijs aan de Burger-Avondschool hun meer of min den weg heeft
gebaand. Bovendien zat haar groote verdienste
hierin, dat zij jongelieden die in de praktijk waren
gevormd, theoretisch voldoende had onderlegd,
om als opzichter met vrucht werkzaam te kunnen
zijn.

Gouverneur-Generaal Mr. A. ]. Duymaer van Twist, die
beschermheer was van de particuhere ambachtsschool en
uit zijn persoonlijke middelen een bedrag van ƒ 300 aan
deze onderwijsinrichting schonk.

zakelijk hierin gezocht worden, dat de school alleen maar haar leerlingen voorbereidde voor het
examen van leerling-machinist bij de Gouvernements-Marine. Teneinde het mogelijk te maken,
dat de leerlingen ook aan andere exameneischen,
bijv. voor den Waterstaat, Telegraafdienst en het
Kadaster zouden kunnen voldoen, werden bij wijze van proef in 1891 op het programma gebracht:
stelkunde, stoomwerktuigkunde, landmeten, waterpassen, burgerlijke- en waterbouwkunde. Bovendien werden de lesuren uitgebreid.Deze verbeteringen, welke in 1894 definitief
werden ingevoerd, werden in dat jaar nog aangevuld met het onderwijs in het Engelsch, de kennis
van v/erktuigen en onderdeelen van werktuigen en
van bouv/materialen, terwijl er nu een 4-jarige
cursus van werd gemaakt.
Verschillende oorzaken in het Gedenkboek der
B.A.S. uitvoerig besproken, werkten nu mede dat
het aantal leerlingen, hetwelk zich als bouwkundigen liet inschrijven, in den beginne aanhoudend
steeg, terwijl daarentegen in latere jaren het aantal
machinisten belangrijk grooter werd.
Hoewel de school in den loop der jaren veel
bekwame werklieden heeft gevormd, is het grootste aantal toch werkzaam geweest als opzichter
of opziener bij den Waterstaat, spoor- en tramwegen, machinefabrieken, industrieele onderne-

In het begin dezer eeuw werd er over geklaagd,
dat zoo weinig leerlingen voor de examens slaagden. De oorzaak bleek hierin te liggen, dat op de
school een te groot aantal leerlingen van onvoldoenden aanleg was, waarmee te veel consideratie was gebruikt. Bij besluit van 28 Maart
1905 werd toen een nieuw reglement vastgesteld,
waarbij werd besloten:
Ie tot splitsing van de school in twee gescheiden cursussen, één voor bouwkundigen en één
voor machinisten,
2e tot het heffen van schoolgeld van de leerlingen tot een maximum van ƒ 2.50 's maands,
met verlaging dier bedragen voor een tweede en
elk volgend kind uit hetzelfde gezin en met vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor minvermogende leerlingen volgens de te dien opzichte geldende algemeene regelen voor leerlingen
van scholen voor middelbaar onderwijs hier te lande en
3e tot instelling van 15 studiebeurzen, elk
van hoogstens ƒ 40 's maands.
De verwachtingen, dat door de heffing van
schoolgeld de ongewenschte elementen onder de
leerlingen zouden verdwijnen, het aantal leerlingen belangrijk zou verminderen en daardoor het
peil van het onderwijs zou stijgen, hebben zich
evenwel niet verwezenlijkt.
Het aantal leerlingen breidde zich integendeel
jaarlijks uit, terwijl het onderwijs aan de leerlingen niet die kennis en ontwikkeling kon bijbrengen,
welke bij de staatsexamens voor het diploma van
machinist en opzichter van den Waterstaat werden geëischt.

Dit leidde ten slotte tot het doen instellen van
een deskundig onderzoek naar het onderwijs en
naar de inrichting en de werking van de school.
Met dat onderzoek werd belast de toenmalige inspecteur van het middelbaar onderwijs M. G.
Hoekstra, die tevens opdracht had om de middelen ter verbetering aan te geven.
Het gehouden onderzoek wees uit, dat de BurgerAvondschool niet aan haar bestemming beantwoordde en dat de voornaamste oorzaak van de
onvoldoende resultaten lag in de omstandigheid,
dat slechts gedurende enkele avonduren onderwijs
werd gegeven, terwijl de leerlingen overdag èf in
een geheel andere richting werkzaam waren óf,
zoo zij zich al practisch oefenden, daarbij goede
leiding en geregelde controle ontbeerden.
Goede verwachtingen konden, volgens den
heer Hoekstra, niet worden gekoesterd van een

reorganisatie van deze avondschool, doch slechts
van de oprichting eener technische dagschool,
welke gepaard zou moeten gaan met geleidelijke
opheffing van de Burger-Avondschool. Deze nieuwe school zou geschoeid dienen te zijn op de leest
van de Koningin-Wilhelminaschool, behalve dat
er geen mijnbouwkundige cursus aan verbonden
zou behoeven te worden, aangezien aan een tweeden zoodanigen cursus in Indië geen behoefte bestond. Zij zou derhalve alleen voor bouwkundige
en werktuigkundige opleiden.
Bij Gouvernements-Besluit van 16 Februari
1912 werd in verband met de oprichting eener
technische dagschool, tot geleidelijke opheffing
der B. A. S. besloten. Te beginnen met het schooljaar 1912-'13 werden tot de eerste klasse dier
school geen nieuwe leerlingen meer toegelaten,
zoodat het 39ste studiejaar 1915-'16 tevens het
laatste was.
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DE PERS.
Het „Soerabaja's Advertentieblad". — „De Oostpost", later: „Soerabajasch Handelsblad".
— „De Nieuwsbode". —• De „Soerabayasche Courant", later: „Nieuwe Soerabaja Courant". —
„Thicmc's Nieuw Advertentieblad", later: „Soerabaiasch Nieuwsblad".
„De Oostpost" werd in Januari 1853 opgericht. — Rechtbankverslagen. — De eerste
critische beschouwingen. — Het eerste nummer van het „Soerabajasch Handelsblad" (14e jaargang) verscheen op 2 Januari 1866. — Elberg-Uilkens'Bartelds'Van Geuns.

I N Juli 1835 verzocht C. F. Smith aan den toemaligen Gouverneur-Generaal J. C. Baud om te
Soerabaia een maal per week een advertentieblad
te mogen uitgeven. Dit verzoek, door den Resident ondersteund, werd in Maart 1836 ingewilligd op voorwaarde:
a. dat in het blad, hetwelk zal worden genaamd Soerabaja's Advertentieblad,
niet
anders zullen worden opgenomen en aangekondigd, dan te Soerabaia, of in den omtrek plaats hebbende vendutiën, de aldaar
verkrijgbare goederen en handelswaren,
het vertrek en de aankomst van schepen,
de geboorte-, huwelijks- en sterfgevallen
en soortgelijken.
b. dat het alzoo uit te geven blad zal staan
onder het toezicht van den Resident van
Soerabaja.
c. dat de in dit blad te plaatsen advertentiën
zullen zijn onderworpen aan het zegelregt,
bij de bestaande ordonnantie op de heffing van dat regt voor particuliere advertentiën enz. bepaald en dat de uitgever van
het blad daarvoor verantwoordelijk zal zijn.
d. dat in de betaling voor het plaatsen van
advertentiën, enz. zal moeten gevolgd worden het tarief voor 's landsdrukkerij, of
nader vast te stellen.
e. dat van dit blad gratis zal worden verstrekt een exemplaar aan den Resident van
Soerabaja en één aan het Vendukantoor aldaar, terwijl voorts een exemplaar van hetzelve wekelijks aan den Algemeen Secretaris zal worden toegezonden.
Verder werd aan den uitgever overgelaten, om

de wijze te regelen van inteekening, aflevering en
verkoop van het blad, terwijl aan den chef van
het Vendukantoor werd gelast den heer Smith
behulpzaam te zijn bij de plaatsing der advertenties.
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Het nummer van Zaterdag, 14 October 1843 van het „Soerabaja's Advertentie-Blad", dat in Maart 1836 voor de
eerste maal gedrukt werd en het eerste, hier verschijnende
periodiek was.
De derde advertentie, gerekend van den onderkant der
rechterkolom, is in het bijzonder het lezen waard.
De ,,opmaak" van de advertenties toen verschilde nog
heel wat met die van thans.
Het origineel bevindt zich in de verzameling van het Bat.
Genootschap van K. en W .

Het verzoek van laatstgenoemde, ongeveer een
jaar na de oprichting van het blad gedaan, om er
,,mengelingen" (gemengd nieuws) in te mogen
opnemen, werd in Maart 1837 van de hand gewezen, niettegenstaande hij verzekerd had, dat ze
geen staatkundige strekking zouden hebben en
geen stuk geplaatst zou worden, zonder daartoe
verlof te hebben gekregen van den Resident.
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Soerabaia's eerste advertentieorgaan is niet
lang in het bezit van meergenoemden Smith gebleven, want in 1841 verzocht C. van Raalten,
eerste commies en waarnemend secretaris van den
landraad te Soerabaia, om het Soerabajasch Advertentieblad van den eigenaar te mogen overnemen en hem te vergunnen ,,onder toezicht van den
Resident in genoemd blad nuttige mengelingen
te publiceeren van onschadehjken aard, geene
betrekking hebbende tot eenige politiek."
Van Raalten kreeg de gewenschte vergunning
onder voorwaarde, dat zijn ambtsbezigheden niet
onder het journalistieke werk zouden hebben te
lijden, doch zijn verzoek, om mengelingen te mogen opnemen, kon niet worden ingewilligd. Ook
aan zijn wensch, om het blad postvrij onder kruisband te verzenden, kon niet tegemoet gekomen
worden.
Tot 1853 bleef de krant een advertentieblad,
daarna werden ook nieuwsberichten opgenomen
en heette zij: Soerabajasch Nieuws- en Advertentieblad,
In Januari van ditzelfde jaar verscheen Soerabaia's tweede orgaan: De Oostpost. Daar de eerste
jaargang van deze krant verloren is gegaan, kan ik
daaromtrent niets meedeelen. W e l vond ik in het
nummer van 8 Januari 1853 van het Soerabajasch
Nieuws^ en Advertentieblad
den wensch geuit,
dat de redactie van De Oostpost het niet vijandig gezind zou zijn en daaraan geen afbreuk zou
doen.
Zoo zag men omstreeks het midden der vorige
eeuw ook te Soerabaia een toenemende zucht tot
openbaring van gedachten door middel van de
drukpers ontstaan, doch meer met het doel, om
persoonlijke grieven te uiten en private belangen
te verdedigen, dan om gemeenschappelijk volgens
bepaalde beginselen zich als opposant te stellen
tegen de bestaande orde van zaken. Dat hiervan
enkele personen waren uitgezonderd, spreekt
vanzelf, doch die waren te gering in aantal, om
over de meerderheid een heerschend gezag te kunnen uitoefenen,
In 1861 werd

toestemming

verleend om te

ITOFFKJ tt bEOEim "

Het nummer van Woensdag 12 Januari 1858 der „Soelabayasche Courant . In den ,,kop van het blad is het
wapen van Soerabaia (m zijn eersten vorm) opgenomen.
Verder treft men er de vermelding aan, dat de krant eiken
Woensdag en Zaterdag werd uitgegeven, de abonnementsprijs voor een jaar ƒ 15 recepissen en de advertentieprijs
ƒ 1 de 10 woorden bedroeg.
Typisch is de indeehng van de in 3 kolommen verdeelde
pagina. Bovenaan de eerste kolom worden de twee voorgaande deelen van het artikel ,,De Residentie Soerabaya
m 1857 ' vervolgd Dan komen twee kolommen officieele
aankondigingen, terwijl onderaan de derde kolom het ,,inofficieele gedeelte der krant aanvangt met het bericht omtrent de vangst van „een buitengewoon grooten tijger (tigre
royal) door twee Javanen" in het district Gending (Probolinggo). De daarop volgende berichten uit Batavia afkomstig, dateeren respectievelijk van 2 Januari 1858 en van
27 December 1857 en waren dus
11 en 18 dagen oud.

Soerabaia een derde Europeesch dagblad uit te
geven, dat onder den titel van De Nieuwsbode
tweemaal in de week met telegrafische en andere tijdingen verscheen. De gewezen procureur
J. J. Nosse trad als verantwoordelijk redacteur op.
Onderwijl was uit het Soerabajasch Nieuws- en
Advertentieblad de Soerabajasche Courant voortgekomen, welke aanvankelijk driemaal in de
week uitkwam, terwijl De Oostpost tweemaal per
week verscheen. Het eerstgenoemde blad bevatte
slechts enkele nieuwstijdingen en officieele bekendmakingen, doch in De Oostpost prijkten af
en toe ook hoofdartikelen, waarin de stedelijke en
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r Jaargang.

Donderdag 3 January 1861.
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lands-belangen vaak op tamelijk vrijmoedige wijze
werden besproken.
Over het algemeen kenmerkte zich in dien tijd
de redactievoering der Soerabaiasche bladen door
een vrij goeden geest. De Resident moest slechts
eens in 1856 een aanmerking maken, wegens de
publicatie van een onoverdachte uitdrukking ten
aanzien der Inlandsche maatschappij, waardoor
haat ten opzichte van de Europeanen had kunnen worden opgewekt. De leider van de krant
erkende echter zelf dadelijk, dat hij uit onachtzaamheid te ver was gegaan.
In De Oostpost werden, behalve door den verantwoordelijken redacteur, ook door anderen onderwerpen van lokaal belang, of van persoonlijken aard, dikwijls op een vrij humoristische, soms
ook wel op vinnige wijze behandeld. Een ambtenaar en een particulier onderwijzer, die hierin te
ver waren gegaan, werden door den Resident
daarover onderhouden.
De zucht naar openbaring van gedachten doormiddel der drukpers was dus nog gering. Het kleine aantal Europeanen, dat in staat zou zijn geweest te schrijven, werd te zeer door beroepsbezigheden in beslag genomen, om daarvoor
veel tijd en lust over te houden.
De Oostpost verscheen sedert December 1859
dagelijks en de Soerabayasche Courant vier malen
in de week. Beide kranten namen nu en dan ingezonden stukken op, meestal betreffende lokale
belangen. Een politieke kleur of strekking kon aan
die bladen echter nog niet worden toegekend.
Alleen De Nieuwsbode leverde van den aanvang af geregeld hoofdartikelen, welke echter
vaak overdrukken waren uit andere bladen voornamelijk uit de Nieuwe Rotferdamsche
Mailcow
rant, terwijl binnenlandsche nieuwtjes uit het
Bataviaasch Handelsblad, of uit de te Semarang
uitkomende kranten werden overgenomen.
Uit een journalistiek oogpunt stond de redactievoering van het blad niet hoog, daar de kolommen
werden opengesteld voor de publicatie van de ge-

Onderschrift van pag. 278.
Het eerste nummer van den eersten jaargang (Donderdag
3 Januari 1861) van „De Nieuwsbode, Dagblad van Soerabaya". De krant verscheen tweemaal in de week op Maandag
en Donderdag. De abonnementsprijs was vastgesteld op
ƒ 20 's jaars en de advertentieprijs op 50 cent voor de
5 woorden.
De ,.Inleiding tot dit Blad", waarin de redactie haar zienswijze omtrent de journalistiek uiteenzette, geeft een aardig
denkbeeld van de toenmaals bestaande opvattingen over het
dagbladbedrijf.
Het origineel bevindt zich in de verzameUng van het Bat.
Genootschap van K. en W .

No. 3 van den len jaargang (Dinsdag 5 Januari 1886)
van ,,Thieme's Nieuw Advertentieblad ' voor Handel, Scheepvaart en Nijverheid.
Behalve advertenties bevatte het blad ook nieuwsberichten
en zelfs een feuilleton (..Gedecoreerd' ).
Het origineel bevindt zich in de verzameling van het Bat.
Genootschap van K. en 'W.

voelens van hen, die bij het bestaan der krant
ge'interesseerd waren en wier meening op eigen
belang gegrond, gelijk de kameleon van kleur verwisselde.
Tengevolge van gebrek aan eigen nieuws,
waren de Soerabaiasche krantenuitgevers omstreeks het midden der vorige eeuw wanhopig als
de post van de W e s t (d.w.z. uit westelijke richting, dus van Semarang en Batavia) te laat aankwam, of de mail zich langer dan gewoonlijk liet
wachten. Het weinige oorspronkelijke dat in de
kranten werd aangetroffen, was van te luttel belang om er de aandacht op te vestigen.
Er bestond groote naijver tusschen de uitgevers, die steeds de eersten wilden zijn in het mededeelen van het een of andere voorval. Ze namen
daarom alles gretig op, wat hun ter oore kwam
en werden daardoor dupe van weinig angstvallige nieuwsgaarders.
W a t de hoofdartikelen betreft: die waren dik-

Uit het eerste der beide laatstgenoemde bladen ontstond op 2 Januari 1866 het SoerabajaschHandelsblad ( H e jaargang), dat op het einde der
vorige eeuw onder de bekwame leiding van H. G.
Bartelds, daarna respectievelijk onder die van M.
Van Geuns, J. G. Boon en H. C. Zentgraaff zich
tot Soerabaia's leidend dagblad heeft weten omhoog te werken.
Hieronder zal ik over de ontwikkelingsgeschiedenis van genoemd blad meer bijzonderheden mededeelen.
W a t de Soerabaja Courant betreft: dit blad nam
een hooge vlucht onder de voortreffelijke leiding
van H. E. Eysell. Na zijn plotseling overlijden
werd de krant echter geliquideerd en in 1894 voortgezet onder den naam van Nieuwe Soerabaja Courant, welke naam het blad thans nog draagt. Mr.
Dr. W . T. Schimmel kocht alle aandeelen op en
zette de vennootschap voort. Ed. van Ghert is
onder zijn directie jaren lang met de hoofdredactie
van de krant belast geweest.

Een oude perspenning. Aan de binnenzijde bevindt zich het
portret van den houder (journalist). Thans zijn deze penningen door kaarten vervangen.

wijls in zeer heftige bewoordingen gesteld, terwijl
daarin niet zelden de openbare machten of bijzondere personen werden aangevallen, maar de
straf volgde in den regel prompt op de zonde.
Zoo vond bijvoorbeeld de Regeering aanleiding
om J. J. Nosse, die zich verantwoordelijk had gesteld voor een vinnig stuk in De Nieuwsbode bij
Gouvernements-Besluit van 3 September 1864
No. 3 uit Nederlandsch-Indië te zetten.
Als uitgever van laatstgenoemd blad werd hij
opgevolgd door C. C. F. Perret; daarna is het
blad nog overgegaan in handen van B. F. Overbeck en van C. H. J. Rosemeyer.
Onder leiding van dezen drukker-journalist
moest echter de uitgave van het blad op 1 October
1869 worden gestaakt tengevolge van het feit, dat
zulke ,,pikante" stukken werden opgenomen, dat
de abonné's één voor één bedankten; men was
anders in dien tijd op het gebied van platvloersche verhalen heusch voor geen klein gerucht
vervaard.
Toen De Nieuwsbode
van het journalistieke
arbeidsveld was verdwenen, bleven De Oostpost
en de Soerabajasche Courant over.

In 1886 werd te Soerabaia Thieme's Nieuw Advertentieblad opgericht, dat in 1909 in een dagblad
(Soerabaiasch Nieuwsblad genaamd) werd herschapen. Onder leiding van M. Weber telde het
een betrekkelijk groot aantal abonné's. Eenigen
tijd geleden werd het echter opgeheven, of beter
gezegd ingelijfd bij het Soerabaiasch
Handelsblad,
dat thans ook eigenaar is van de Nieuwe Soerabaja Courant.
Tenslotte wil ik in dit algemeen overzicht nog
even het een en ander mededeelen over de advertenties in de bladen.
Er is een tijd geweest, dat de verhoudingen in
de Indische maatschappij, behalve door den tekst
in de kranten, ook door de advertenties werden
afgespiegeld. Hoewel de typografische verzorging
der annonces nog lang niet op het huidige peil
stond, evenmin als die van het overige deel der bladen, liet in den regel de opstelling, al was deze
vaak eenigszins onbeholpen, aan duidelijkheid toch
niets te wenschen over.
Hieronder laat ik een paar aardige voorbeelden
volgen van advertenties uit die langvervlogen dagen; allereerst enkele uit den slaventijd. Beter dan
lange beschrijvingen doen zij duidelijk uitkomen,
dat de slaven niet anders waren dan bezittingen
van hun heer en meester, die tot op zekere hoogte
met hen doen kon wat hij verkoos. Zoo luidt een
advertentie uit 1843:

Vendutie.
Op 5 December a.s. zal voor de toko van
Behrend worden verkocht: diverse tokogoederen, glaswerken, enz., zoomede precies te 9 ure eene slavin, genaamd Rosalie, oud 21 jaar, zijnde compleete lijf meid,
gebakmaakster en in het koeken niet onervaren, zijnde dezelve intusschen uit de hand
te koop.
Mede zal op regterlijk gezag w^orden verkocht een lijfeigene, zijnde compleete huisen lijfjongen, behoord hebbende aan Frederik Kolmus.

Verloren!!!
Eene Europeesche dame en vier k inderen.
wier kleederen gemerkt zijn met de initialen 1
C. d. S
Die daar inlichtingen var1 kunnen geven, 1
worden verzocht hetzelve te doen bij den uit- 1
gever dezer.
Zegt het voort!!!

*

Ook werden slavenfamilies weleens en bloc verkocht, zooals uit de volgende advertentie van 1846
kan blijken:

Te Koop.
Eene familie slaven, bestaande uit 5 koppen, als een moeder. oud 29 jaren drie
1 dochters, oud 12, 8 en 4 jaren en een zoon,
1 oud 2 jaren.
1
Te bevragen bij J. G . Binkhuysen.
Hier zij opgemerkt, dat het door de Indische
Regeering ten strengste was verboden, om slavenfamilies door verkoop van slechts enkele harer
leden te splitsen.
Toen het met de slavernij ten einde liep, kregen
vele slaven van hun meesters vrijwillig de vrijheid,
waarvoor deze weleens in het openbaar bedankt
werden, zoo ongeveer in den geest als tegenwoordig sommige patiënten den dokter hun erkentelijkheid toonen. Men oordeele:

Dankbetuiging.
De Javaan Slamat betuigt zijnen meester,
den heer Wanhoff zijne dankbaarheid voor
de gegeven vrijheid uit de slavernij van zijnen vader en hem, hopende dat zijn vorige
lotgenooten dezelfde milddadigheid mag te
beurt vallen door de medewerking van het
publiek.

Tenslotte nog een advertentie van een heel
vreemd soort, zooals men er tegenwoordig nooit
meer één aantreft:

No. 3 van Woensdag 18 Januari 1854 van „De Oostpost",
,,letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en
advertentieblad", de voorloopster van het „Soerabajasch
Handelsblad".
Het blad verscheen éénmaal per week 's Woensdags. De
abonnementsprijs bedroeg ƒ 10 per jaar en de advertentieprijs ƒ 1 voor 10 woorden.
Twee van de drie kolommen der pagina zijn gevuld met
officieele berichten en advertenties. In de derde kolom zijn
eenige plaatselijke, Indische en Nederlandsche nieuwtjes afgedrukt. Z o o leest men bijvoorbeeld van een executie van een
doodvonnis, van een ongeluk, waarbij een Javaansch meisje
door een riool werd gespoeld, van hagelslag in het regentschap Pasoeroean en van de heerschende cholera in Nederland.
Het origineel bevindt zich in de verzameling van het Bat.
Genootschap van K. en W .

In het midden der vorige eeuw bestond er
in Indië nog maar in zeer geringe mate vrijheid van
drukpers. Toen De Oostpost, de voorloopster van
het Soerabajasch Handelsblad, in Januari 1853
werd opgericht en eenigen tijd later verslagen begon op te nemen van de openbare zittingen van
den Raad van Justitie, werd haar het recht betwist,
om de namen te vermelden van beklaagden en
aanklagers. Zelfs schroomde men niet den uitgever met zware straffen te bedreigen, indien hij
het wagen durfde de namen van enkelen te noemen.

Eiken Zaterdag, later eiken Woensdag, kwam
een nummer van het blad uit, bestaande uit één
vel. Het nieuws van De Oostpost had weinig te
beduiden; eenige berichten uit de plaats van verschijning en wat knipsels uit de mailbladen dienden tot vulling van de kleine ruimte, welke niet
door advertenties werd ingenomen.
Tot omstreeks 1857 waren de advertenties de
hoofdzaak, waarin een gedeelte van de cultuurgeschiedenis van Java's Oosthoek is vastgelegd.
Zoo stond in De Oostpost van 21 Januari 1858
onder meer de volgende advertentie:
T e Koop.
Hen suikerfabriek in den Oosthoek tegen
geheel contante betaling.
Voor nadere informatiën adressf ;ere men
zich m et franko brieven te Bezoeki bij I. D.
Fransen van der Putte. (*)
De Oostpost die inmiddels tweemaal in de week
was verschenen, begon in October 1857 critische
beschouwingen te publiceeren, zelfs over de handelingen der Regeering. Dit was een stap in de
richting van een vrije dagbladpers.
Het fameuse Drukpersreglement was met gehuil en gesis ontvangen. Reeds in 1857 werd op
herziening ervan aangedrongen. Naast de vele
nadeelen bezat het toch ook één voordeel: het
schafte namelijk de bepaling af, dat voor de uitgave van een dagblad in Indië de vergunning vereischt werd van den Gouverneur-Generaal.

No. 5 van Donderdag 11 Januari 1866 van den Men
jaargang van het ,,Soerabajasch Handelsblad". Het nummer
behoorde feitelijk tot den 14en jaargang van de opgeheven
„De Oostpost", maar tot den len van het ,,Soer. Handelsblad", dat de voortzetting was van „De Oostpost".
Het ,,Soer. Handelsblad" verscheen aanvankelijk slechts
driemaal per week en wel op: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. De abonnementsprijs was vastgesteld op ƒ 20 per
jaar en de advertentieprijs op ƒ 1 voor elke 10 woorden.
De vier kolommen waarin de pagina is verdeeld, zien
er uit een typografisch oogpunt allesbehalve attractief uit;
zoo staat boven het hoofdartikel niet eens een „kopje".
Het lezen van de advertentie (3e kolom onderaan en 4e
kolom bovenaan), betreffende de vendutie ten residentiehuize op Simpang ,,van den inboedel van wijlen den Hoog
Ed. G. Heer Steinmetz, in leven Resident van Soerabaia" is
aanbevelenswaard; men krijgt er een denkbeeld door, hoe
een patriciërswoning omstreeks het midden der vorige eeuw
was ingericht.
Het origineel van het blad bevindt zich in de verzameling
van het Bat. Genootschap van K. en W .

Toen nu een hooggeplaatst koloniaal ambtenaar als zijn meening te kennen gaf, dat men
zich niet langer behoefde te onthouden van een
beoordeeling der handelingen van de Indische
Regeering en dat de Gouverneur-Generaal niets
vermocht tegen een redacteur, die eerbied had
voor de openbare orde en rust, vatte de niet al te
dappere redactie van De Oostpost moed en
schreef zij haar eerste politieke hoofdartikelen. In
overeenstemming met den wensch van vele harer
lezers verklaarde zij de vrijzinnige staatkundige
richting te zullen volgen. Uit de lange reeks
hoofdartikelen valt op te maken, dat zij heel wat
op het hart had.
Om een denkbeeld te geven, waarover men
toen zooal schreef, laat ik hier enkele titels volgen van de belangrijkste ,,leaders" welke in den
loop van 1858 in De Oostpost verschenen: ,,Over
Kolonisatie ", ,,De vrije en gedwongen Suikercul*)

De latere minister van Koloniën.

tuur", „Opiumpacht", „Monopolie der Nederlandsche Handelmaatschappij". In 1859 verschenen
achtereenvolgens: „Het Beginsel der Koelieordonnantie", een pleidooi voor de oprichting van middelbare scholen in Ned.-Indië, idem voor die van
een spaarbank, voor de afschaffing der slavernij
en voor de instelling van een gemeentebestuur.
In September 1859 zag men de krant achteruitgaan. De ,,leaders", die er een attractie aan verleenden, bleven weg en De Oostpost daalde af
tot den rang van een advertentieblad met een weinig plaatselijk nieuws en van tijd tot tijd een telegram uit Batavia of Singapore.
Zoo bleef het blad jaren sukkelen. Op 8 November 1864 deelde de toenmalige uitgeef ster van
de krant, de firma Thieme, Kolff en Co., mede
dat zij een hervorming wilde invoeren. In plaats
van dagelijks zou De Oostpost voortaan driemaal per week uitkomen. Dit beteekende dus een
teruggang, doch een gemotiveerde. De tijdingen
uit Europa kwamen drie keer per maand en die
van de buitenbezittingen slechts eens (met uitzondering van die van Muntok, Riouw en Palembang).
Zoodoende was het nieuws te schaarsch om er
een krant dagelijks mee aantrekkelijk te kunnen
maken.Trouwens in Batavia verschenen de JavaBode toen slechts tweemaal en het Bataviaasch
Handelsblad driemaal per week.
Intusschen was de achteruitgang niet meer te
keeren. Op een bepaald oogenblik zag men De
Oostpost van het journalistieke tooneel verdwijnen. Het laatste nummer van dit blad, dat in de
bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen aanwezig is,
dateert van 11 November 1865.
O p 2 Januari 1866 verscheen het Soerabajasch
Handelsblad, H e jaargang. Uitgeefster bleef de
firma Thieme, Kolff en Co. Aanvankelijk kwam
de krant slechts drie keer in de week uit, doch na
1870 dagelijks.
Een van de bekendste redacteuren uit dien begintijd was de gewezen Ie luitenant J. H. }. Elberg (1869-72), die de vraagstukken van den dag
op degelijke wijze besprak. Tenslotte viel hij als
slachtoffer van het Drukpers-reglement. O p 13
Maart 1872 tastte hij namelijk op minder zachtzinnige wijze het hoofd van plaatselijk bestuur
aan, den assistent-resident Nolthenius, die tegen
hem een aanklacht wegens laster indiende. Elberg werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boetebetaling van ƒ 500. Op 23 November 1872 legde hij de redactie neer en zette.

H. G. Bartelds, die van 1893-1900 hoofdredacteur was van
het „Soer. Handelsblad". Hij werd in 1852 te Breda geboren
en IS in 1908 te Lissabon (haven) gestorven. Hij en zijn
bekende opvolger, de heer M. van Geuns, zijn de grondleggers geweest van het huidige blad.

na zijn straftijd uigezeten te hebben, zijn journalistieken arbeid aan de Locomotief voort.
De nieuwe redactie werd niet genoemd. De uitgevers verklaarden zich verantwoordelijk voor den
inhoud van de krant. Deze zag er beter verzorgd
uit. Door het plaatsen van een roman van Gerard
Keller (Gederailleerd) en door tal van andere pennevruchten van dezen schrijver poogde de redactie
het Handelsblad aantrekkelijker te maken.
Op 1 Juli 1874 aanvaardde J. A. Uilkens, die
uit een begaafde Groningsche familie sproot en
als schrijver reeds een goeden naam had, de redactie. Een lange reeks van pittige hoofdartikelen loopt door het Handelsblad, dat van 1874
tot 27 October 1888 onder zijn leiding stond.
Verder werden van zijn hand eenige novellen (o.a.
De Dochter van den Toovenaar) en het tooneelstuk Mevrouw Maalnest opgenomen.
Het ging de Soerabaja Courant in die dagen
bijzonder goed en het was Uilkens, hoe bekwaam
journalist hij ook was, niet mogelijk het verval

vordering van ongeveer ƒ 5.000 op de liquideerende vennootschap had, besloot de krant aan te
koopen. Voor een bedrag van slechts ƒ 2.225 werd
zij er op 15 October 1888 eigenares van.
Uilkens zag na 15 jaren de redactie te hebben
gevoerd zich genoodzaakt om heen te gaan. Hij
werd opgevolgd respectievelijk door: S. Kalff, K.
Berg en H.G. Bartelds, welke laatste reeds voordien als medewerker aan het blad verbonden was
geweest.

M. van Geuns, een van de meest bekende hoofdredacteuren
van het „Soer. Handelsblad" en een verdienstelijk strijder voor
de belangen van den Oosthoek in het algemeen en van
Soerdbaia in het bizonder.

van zijn blad tegen te gaan. Slechts met moeite
werden de maandelijksche drukkosten bestreden.
Nog eenmaal werd beproefd een reorganisatie tot
stand te brengen, maar dit bracht slechts tijdelijk
baat, want kort daarna werd de krant op een publieke veiling te koop aangeboden.
De firma Gebr. Donker en Co., die nog een

Aan hem gelukte het, dank zij een onverdroten
toewijding de krant langzamerhand uit haar verval op te heffen en haar de haar toekomende plaats
in de rij der groote Indische bladen terug te geven.
Op 1 Augustus 1900 werd hij als redacteurdirecteur van de inmiddels opgerichte naamlooze
vennootschap opgevolgd door den onderwijzer M.
van Geuns, die door zijn schitterende redactievoering het blad tot het eerste van Soerabaia
maakte.
Van Geuns stond steeds op de bres om de belangen van Soerabaia en het achterland te verdedigen. Zoo vocht hij jarenlang voor den aanleg
van een haven voor Indies eerste koopstad en
tenslotte mocht hij zijn streven met succes beloond zien.
In 1913 trad hij als hoofdredacteur af. Hij
overleed vier jaar later.
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DE ISLAM.
Het begin van het Mohammedanisme in Indië. — De levensgeschiedenis van Raden
Rachmat, den „stichter" van Soerabaia, die hier in 1457 als Soenan Ngampel overleed. —
Dominee Valentijn over het graf van den Soenan. — Mirakelen. — Het graf ten tijde
van het bezoek van V a n Hoëvell (1847). — Het oordeel van dezen geleerde en dat van
Poerwo Lelana over den Islam. — De missigit bij het graf. — De eerste steenlegging van
de nieuwe missigit, die in 1872 voltooid werd, had plaats op 21 Augustus 1870. — J. W . B.
W a r d e n a a r en de moskee op het Missigitplein.

L . ^ R . C. Snouck Hurgronje heeft er in zijn
Beteekenis van den Islam voor zijn belijders in
Oost-Indié op gewezen, dat de Mohammedaansche godsdienst hier niet gebracht werd door de
zegevierende Moshmsche legers, zooals elders het
geval is geweest. Integendeel. De Islam is in
deze landen op een zeer vredelievende wijze doorgedrongen.
Reeds vroeg kwamen er geloovigen in den
Archipel om handel te drijven, die daarnaast echter
de taak van zendeling vervulden. Het is bekend,
dat na de komst dezer Islamietische handelaren
hun godsdienst hier en daar ingang vond.
G. Maan heeft in dit verband eens geschreven
in zijn Land-en Volkenkunde van Nederlandsch
Oost-Indië, dat de Mohammedanen, die hier kwamen, de taak der zending heel wat beter begrepen
dan sommige Christenen het hun gegeven bevel,
om het Evangelie te verkondigen.
Vele Mohammedaansche kooplieden, die in
deze gewesten handel dreven en er hun godsdienst brachten, bleven hier óf voor goed óf voor
een geruimen tijd, wat weer meebracht, dat zij
zich vrouwen zochten uit de dochteren des lands.
O p deze manier ontstond de Moslimsche f a m i1 i e en als gevolg van den bekeeringsijver, waarvan
werd blijk gegeven, vormde zich langzamerhand
de Moslimsche g e m e e n t e . Trad een vorst tot het
Mohammedaansche geloof toe of had een Arabisch avonturier succes, dan werd spoedig een
Moslimsch s t a a t j e geboren.
De groote figuur, die aan den Islam hier te lande
verbonden is, is die van Rachmat, Soesoehoenan
of Soenan van Ngampel.

Zijn naam komt voor in het verhaal Poetrie Dewie Saharie, dat door C. S. W . van Hogendorp
is ingevlochten in zijn Tafereelen van Javaansche zeden en waarin ook de naam van Soerabaia
met dien van het rijkje Toem-Ampel wordt samengew^even.
Een zekere Raden Rachmat was de bestuurder
van dit gewest en tevens leenman van den Hindoe-vorst van het alles beheerschende Modjopahit.
Deze Rachmat nu is op een wonderlijke wijze
in Indië gekomen. In den bloeitijd van Modjopahit, was de meest geliefde echtgenoote van
den vorst een prinses, die afkomstig was van
het kleine Siameesche rijk Champa, aan de Oostkust van de Golf van Siam gelegen. Zij was zeer
gehecht aan een in haar land gebleven zuster, die
gehuwd was met een Arabischen priester, bij
wien zij twee zoons had: Raden Pandito en
Raden Rachmat.
De koninklijke vrouwe in Modjopahit onderhield de familiebetrekkingen met Siam, maar verkeerde in de onmogelijkheid zelf haar geboorteland weer op te zoeken. Zij was dus zeer gelukkig, toen haar zuster ertoe besloot haar twee
bovengenoemde zonen naar Modjopahit te zenden, waar zij, na zeer veel wederwaardigheden
en leed te hebben ondervonden, aankwamen. Zij
vonden er voor het ondergane leed vergoeding
in de liefde van hun koninklijken oom en tante.
Raden Rachmat was toen twintig jaar oud en
bezat reeds de uitmuntende eigenschappen, welke
hem later zouden maken tot den stichter van den
Islam op Java en van
Soerabaia.

moskee van Demak waren gelegd, werd de toen
hoogbejaarde leider ziek.

De graven van Soenan Ngampel, den „stichter" van Soerabaia, en van zijn familieleden (binaen het hekwerk).
Deze plaats, nabij de groote misdjit te Ampel in de Arabische kamp in de benedenstad, kan bij gelegenheid van de
„malemmans ', als vromen er hun gebeden komen prevelen
en hun wenschen uiten, doormiddel van de op de foto zichtbare gaslantaarns verlicht worden.

De vorst van Modjopahit was het met de godsdienstige beginselen van zijn neef niet eens, maar
hij koesterde zooveel genegenheid en eerbied voor
zijn persoon, dat hij hem te Ngampel een verblijf
aanwees. Hij stelde er drieduizend huisgezinnen
onder zijn bestuur en gaf hem bovendien volkomen vrijheid zijn godsdienst in het openbaar uit
te oefenen en zelfs de vergunning, om zijn leer
verder te verbreiden.

Raden Patah snelde met al de hoofden van het
volk, die het Mohammedanisme reeds omhelsd
hadden, naar Ngampel. Daar ontvingen zij aan
het sterfbed van den held van het geloof de
laatste opwekkingen, lessen en vermaningen. ,,En
zoo stierf" — aldus Van Hoëvell aan het slot van
zijn korte levensbeschrijving van Raden Rachmat
— ,,in 1467 de man, die door kracht van geest,
door onderwijs en voorbeeld, door zijn persoonlijkheid, overreding en zedelijken invloed, de
grondslagen legde van een moreele, maatschappelijke en godsdienstige omwenteling op Java".
Zijn graf en de daaraan grenzende moskee
waren de kern, waaromheen zich een nieuwe
stad vormde. De laatste rustplaats van Raden
Rachmat werd al spoedig na zijn dood als ,,heilige
grond ' beschouwd. Gestadig trokken vrome zielen er ter bedevaart en reeds vroeg zal een zwerm
melaatschen, lammen, blinden en kreupelen er de
offervaardigheid op een zware proef hebben
gesteld; de Koran gebood het geven van aalmoezen en op een gewijde plek als deze was het zooveel moeilijker zich aan dit gebod te onttrekken.

Raden Rachmat heeft de hem verleende vrijheid ten volle gebruikt en zoo bekeerden de drieduizend huisgezinnen zich voor verreweg het
meerendeel tot den Islam, terwijl Rachmat den
titel aannam van Soesoehoenan of Soenan van
Ngampel.
Het duurde niet lang, of hij oefende een grooten invloed uit op de vestiging van het Mohammedanisme in het Oosten en Midden van Java. Zijn
verblijf werd de beroemde school, waarin de
hoofden en leiders der godsdienstige hervorming,
die weldra volgde, werden onderwezen en opgevoed.
Zoo hadden de Soenan van Giri, de Soenan
van Kali üjaga, de Soenan van Draja en talloozen meer, hun vorming aan hem te danken. De
Soenan van Bonang, die voornamelijk in het
Toebansche de bekeering bewerkte, was zijn zoon.
Raden Patah, die het Hindoeïsme met de wapenen
bestreed en overwon, beschouwde hem als het
heilige orakel, dat hij raadpleegde.
Jarenlang bleef hij op deze wijze de ziel van de
beweging, maar de zegepraal van den Koran op
de Veda's mocht hij niet aanschouwen. Kort nadat de eerste grondslagen voor de beroemde

De groote misdjit, het middelpunt van het nijvere Ampel.
Deze moskee werd in het tijdvak 1870-'72 gebouwd, nabij
de plaats, waar het stoffelijk overschot van Soenan Ngampel
ligt. Zij kwam in de plaats van de op dezelfde plek gelegen oude en veel te kleine missigit en werd met behulp
van de Inlandsche bevolking opgetrokken.

laatste rustplaats zijns vaders in gebed was verzonken, daarbij gestoord zijn door een olifant. Hij
gaf, om het dier te verjagen, dit met zijn staf een
slag en ziet, het beest versteende plotseling. Later
verhuisde het beeld op onverklaarbare wijze naar
het heilige graf van Giri (bij Grisee), waar het
hemelvuur den steenklomp nagenoeg uiteen deed
springen.
De natuurkrachten waren de reliquieën van den
Islam blijkbaar vijandig gezind; ze bliezen een
grafgehemelte Straat Madoera over en sloegen
een steenen olifant aan stukken.
In 1847 werd het graf door dr. Van Hoëvell
bezocht, die de tombe in zijn Reis over Java een
zeer vervallen en onoogelijk gesteente noemde.
Het vertoonde zich toen nog in den toestand,
door Valentijn beschreven als ,,een weinig hooger
gelegen dan een menigte andere Moorsche graven, die men er rondom heeft, welker gedaanten
eveneens als een gemeen bed in een tuin is, aan
welker beide einden men een plankje van twee
of drie voet lengte en een halve voet breedte,
volgens de Moorsche wijze omhoog in den grond
ziet steken".
Wolter Robert baron van Hoevell (1812-79), die in
1847 een reis over Java, Madoera en Bali maakte. T e Soerabaia bezocht hij o.m. het graf van Soenan Ngampel en
schreef later in zijn bekend boek — één van de bronnen,
waaruit ik putte — in zeer sympathieke bewoordingen over
dien apostel van den Islam.

Onder al den rommel van puin en steenbrokken, die op de begraafplaats verspreid lagen, ontdekte ds. Brumund in het midden der vorige eeuw

Valentijn, de bekende veldprediker, die in
1706 een bezoek aan het graf van Raden Rachmat
bracht, is er blijkens de beschrijving, welke hij
ervan gaf, niet bijster enthousiast over geweest.
Het was dan ook, volgens onze Westersche
begrippen, geen praalgraf. Er ontbrak zelfs een
afdak boven de laatste rustplaats van Soenan
Ampel, om deze tegen regen en wind te beschermen.
Daarvoor was echter een verklaring aan de
hand gedaan door het mirakel-geloof. ,,Vroeger
had men reeds tot driemaal toe" — zoo vertelde
een ,,Moorsche" priester den Hollandschen
padissja — „een tent opgericht boven het graf
van den heilige, maar ook drie keeren hadden de
Engelen Gods die tent in brand gestoken en
flarden er van waren door een zwaren stormwind
naar den overwal van Madoera gevoerd. Dat
was toch wel de vinger des Heeren!"
Er bestond nog een andere legende omtrent
het graf, welke ik hier wil vertellen. Eén van de
zonen van Raden Rachmat zou, terwijl hij bij de

De moskee op het Missigitplein (kleine Passeerbaan), welke Van Hoevell een te bont aanzien vond hebben.
Zij werd in het tijdvak van 1844-'48, volgens het plan en
onder leiding van J. W . B. W a r d e n a a r gebouwd.
De missigit had vroeger twee 75 voet hooge minaretten aan
weerszijden van het hoofdgebouw staan, doch één er van werd
door den bliksem getroffen, brandde totaal af en werd niet
meer opgebouwd.
De bovenstaande foto werd meer dan 30 jaar geleden genomen. Sedert dien zijn verscheidene, kleine wijzigingen aangebracht aan het bouwwerk: vóór den ingang werd, volgens oud-Indische mode, een leelijk zinken afdakje op spijlen aangebracht en de „omgang" van de minaret verwijderd.
(Het witte slanke torentje, dat de geloovigen vijfmaal daags
tot het gebed nep, is in den loop der jaren scheefgezakt.)
Voorts zijn ook de fraaie tjeraara's (links vóór het gebouw)
verdwenen.

twee wijdbuikige watervaten van trachiet uit den
Hindoe-tijd en in den gang, die naar het graf van
Soenan Ngampel leidde, twee voetstukken van
trachiet met veel ornamentwerk, het waren voorwerpen van vereermg ofschoon tot niets nut.
Van Hoevell was ten opzichte van het levenswerk van den eersten Islam-prediker m Oost-Java
pessimistisch gestemd maar het is zeer te betwijfelen of hl] daarmee een gevestigde meening uitdrukte.
Uit velerlei gegevens blijkt, dat het met de
Mohammedaansche propaganda te Soerabaia en
omstreken lang niet slecht gesteld was Er is een
reisverhaal van Poerwo Lelana die zelf in zijn
jeugd een groote santri-school m de omstreken
van Soerabaia had bezocht namelijk m kampong
Sidasrenra op slechts zeven palen van de hoofdstad gelegen
Eenmaal was hij daar op school geweest bij
Kjai Ngoesman Djabet, die zeer verheugd was,
zijn ouden discipel na zoovele jaren terug te zien.
Deze schreef over het verblijf m de santri-school
,,Ik bleef daai twee nachten, zoodat ik weer
opnieuw santn werd zooals weleer, op elk
van de vijf bepaalde uren ging ik mede naar
de mesdjid, om te bidden Toen ik mij daar
bevond, was het juist rijstoogst, zoodat er
slechts weinig santn s aanwezig waren, omdat
zi] uit waren gegaan, om snijloon te verdienen; ik telde er honderdvijftig Voor de daar
schoolgaande santn s zijn veertig gebouwen
bestemd, wanneer zij voltallig zijn, bedraagt
hun getal waarschijnlijk meer dan tweemaal
zooveel, als toen ik mij daar bevond, namelijk
ongeveer vierhonderd '.
Vierhonderd santn s, en dat aan één enkel
Mohammedaansch seminarie' Het behoefde den
Profeet vooreerst waarlijk nog met aan dienstknechten te ontbreken Ook niet te Soerabaia
zelf dat op geheel Java zijns gelijke niet had,
wat het cijfer der Arabische bevolking betrof
Professor Veth teekende m zijn bekend standaardwerk aan, dat van de 10 000 Arabieren en Arabische mestiezen, naar schatting op Java aanwezig een vijfde gedeelte de residentie Soerabaia
bewoonde, en van dezen weer drievijfde de hoofdplaats.
Na deze kleine uitwijding over de beteekenis
van den Islam m Oost-Java, keer ik naar het graf
van Soenan Ngampel terug. Dichtbij dit graf lag
in Valentijn'stijd een moskee, die hij ,,een van de

grootste cieraden, niet alleen voor
maar zelfs van geheel Java" vond

Soerabaja,

,,De tempel is zeer groot ' — zoo ging de
dominee-auteur verder — ,,en op hunne wijze zeer
pragtig, dog geen ongeloovige, al wiesch hij zijn
voeten in den steenen waterbak, die daar bij
staat, mag er inkomen'
Welk een groot ,cieraad ' de moskee van
Soenan Ngampel ook was, tegen den ,,tand des
tijds ' was ZIJ niet bestand Omstreeks 1860 verzochten de Regent van Soerabaia en de hier woonachtige Pangeran Said Aloewi Alkabassi door
tusschenkomst van den Resident aan de Regeering om vrijwillige giften te mogen inzamelen
voor de herstelling van de oude, bouwvallige missigit waarvan de kosten werden geraamd op
ƒ 55 950 BIJ de Regeering bestond daartegen geen
bezwaar, mits zou worden toegezien dat tot verkrijging van die fondsen, geen ongepaste middelen gebezigd en de ontvangen gelden ook inderdaad voor het beoogde doel aangewend werden
De oude en veel te kleine missigit werd in
1870 voor een groot gedeelte afgebroken en de
fundamenten gelegd voor de nieuwe Duizenden
mannen, vrouwen en kinderen, zoowel uit de
aanzienlijkste als van de geringste volksklassen
der Mohammedanen kwamen van heinde en verre
op, om handenarbeid te verrichten en zelf de ten
geschenke gegeven materialen aan te dragen
Op 21 Augustus 1870 had de eerste steenlegging met veel plechtigheid plaats, zij werd door
de Europeesche autoriteiten bijgewoond Nadat
de opperpriester in het Arabisch een oude oorkonde had voorgelezen, waarna een refrein door
tal van Inlandsche monden herhaald werd, gaf de
Regent een korte uiteenzetting van het doel en
de strekking der plechtigheid en ging toen over
tot het leggen van den eersten steen, daartoe bijgestaan dooi Pangeran Said Aloewi Alkabassi
Hierop werd aan de m menigte opgekomen bevolking vergund steenen aan te dragen en bij te
voegen
Een welput, die vroeger weinig of geen water
verstrekte, leverde bij den aanvang der werkzaamheden plotseling een overvloedige hoeveelheid op en niettegenstaande uit den put onophoudelijk water werd geschept, nam het volume eerder toe dan dat het verminderde Het spreekt
haast vanzelf, dat de Inlanders dit feit aan een
wonder toeschreven, waardoor de ijver der vromen niet weinig werd aangewakkerd.
Ultimo December 1870 was voor den tempel-

bouw aan geld een bedrag ontvangen van
ƒ 10.101,40'4, terwijl de waarde van de ontvangen materialen moeilijk kon worden geschat, maar
bij benadering zeker de som van ƒ 15.000 zal
hebben vertegenwoordigd. Neemt men nu in
aanmerking, dat daarvan alleen de bazen betaald
moesten worden, daar de koelie-arbeid als liefdewerk werd verricht, dan blijkt hieruit, dat toen
reeds een belangrijk gedeelte der geraamde kosten
waren gedekt. De bijdragen vloeiden van alle
kanten toe; de Soenan schonk ƒ 500, de Mangkoenegoro zelfs ƒ 1.000 en zoo kwam ook nog het
ontbrekende bedrag binnen.
De missigit op Ngampel werd in 1872 voltooid.
Als bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat
alleen aan marmer voor een bedrag van ƒ 8.000
aan de moskee werd verwerkt.
Met den bouw van Soerabaia's t w e e d e moskee
op het Missigitplein (kleine Passeerbaan) werd
in 1844 onder leiding van J. W . B. W a r d e n a a r

(1786-1869) begonnen. Deze Wardenaar was een
bekend oud-Soerabaiaan, die het Gouvernement
in verschillende functies diende en na zijn pensionneering als collecteur van de landelijke inkomsten op velerlei gebied nuttig werkzaam bleef.
Vóórdat de missigit voltooid was, zag Dr. W .
R. van Hoëvell het bouwwerk in het midden van
1847. Hoewel hij over de waarde der moskee uit
een architectonisch oogpunt toen nog moeilijk een
oordeel kon vellen, meende hij echter reeds te
kunnen opmerken, dat door het aanbrengen van
te veel versierselen en dergelijke de missigit een
te bont aanzien had gekregen.
Hoe dit zij. W a r d e n a a r wist een bouwwerk te
scheppen, dat reeds van verre door zijn tinnen de
aandacht trok, van wie Soerabaia naderde. Als
belooning voor den arbeid aan de missigit en
mede voor andere diensten werd W a r d e n a a r
onderscheiden met de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
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DE PROTESTANTSCHE GEMEENTE.
Valentijn te Soerabaia in het begin van de 18dc eeuw. — Stichting van een kerkgebouw (1759). — Eerste predikant te Soerabaia, D s . Scharff (1785). — Vergrooting van het
kerkgebouw (1843). — Eerste plannen voor den aankoop v a n een orgel (1838). — Begeleiding van den kerkzang door hoornblazers (1847). — Aankoop van een orgel (1850), —
Eerste organist Van Dechelen. — Aankoop van een nieuw orgel (1880). — Aankoop van een
luiklok (1835). — Verlichting van het kerkgebouw. — Verdere bezittingen van de kerk. —
Bestuur van de gemeente. — Belangstelling in het kerkelijke leven. — Zielszorg a a n ddn
Oedjoeng. — Kinderkerk. — Huisbezoek. — Zielszorg voor de Inlandsche Christenen. — Emde.
—• Jellesma. — Verspreiding van het Nieuwe Testament en tractaatjes in het Javaansch.

I O E N m het begin van de 18de eeuw
Govert Knol op expeditie was tegen Soerapati,
bevond zich als veldprediker bij het leger de bekende Ds. Valentijn. Deze maakte van de gelegenheid, dat hij m de buurt was, gebruik om
voor de kleine Protestantsche gemeente van Soerabaia op te treden, een heele gebeurtenis, daar

deze gemeente slechts af en toe door predikanten
uit Batavia op dienstreis, werd bezocht.
Het was voor Valentijn echter geen onverdeeld
genoegen hier op te treden; uit wat hij in zijn
bekende kroniek erover schrijft, krijgt men geen
hoogen dunk van het gehalte van de toenmalige
Christen-gemeente hier ter plaatse.
Niettegenstaande deze teleurstelling en de vermoeienissen en ontberingen, als gevolg van de
expeditie, trad hij meerdere malen voor de
gemeente op en bediende hij er den doop, daarbij
dankbaar gebruik makende van de gastvrije woning van den kapitein der Chineezen.
Niet vóór 1785 kreeg de Protestantsche gemeente te Soerabaia haar eersten eigen predikant,
Ds. Hendrik Joan Scharff, nadat reeds in 1759
een eigen kerkgebouw gesticht was door Abraham Christoffel Coertsz, Opperkoopman en Gezaghebber van Java's Oosthoek, op hetzelfde
terrein, waar thans het nieuwe gebouw van de
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging
Rotterdam staat. Lang duurde het verblijf van
Ds. Scharff niet, slechts ongeveer één jaar.

Het fraai-bewerkte houten wapenbord van Abraham Christoffel Coertsz, den sfichter van de eerste Protestantsche kerk
te Soerabaia (1759).
Dit wapenbord bevindt zich thans in het gebouw van de
Ned. Hervormde kerk op Boeboetan.

De geschiedenis van het eerste kerkgebouw
getuigt niet altijd van groote waardeering voor
het doel, waarvoor het was bestemd en ook in
andere opzichten is het een lijdensgeschiedenis
geweest. In 1808 vestigde Daendels er de Duitenmunt in, die daarin gevestigd bleef tot 1815, toen
het gebouw weer zijn oude bestemming terugkreeg. In 1840 was het evenwel te klein geworden, zooals blijkt uit een rekest van den Kerkeraad aan den Gouverneur-Generaal, waarin er op

gewezen werd, dat het met mogelijk was alle
leden een zitplaats te geven, waardoor velen er
van afzagen de openbare godsdienstoefeningen
bij te wonen
Bi) Gouvernementsbesluit van 19 Mei 1841
werd de gemeente toegestaan haar bedehuis te
vergrooten, waartoe haar eenige geldelijke tegemoetkoming werd verleend In 1843 was men met
die vergrooting gereed, maar reeds in het volgende jaar vertoonde het gebouw scheuren waarvan
het dichten niet minder dan 2500 gulden kostte
ü i t was evenwel niet afdoende en in den eerstvolgenden Westmoesson kwamen de scheuren
terug en bij onderzoek bleek toen, dat het terrein
waarop de vergrooting van het kerkgebouw was
opgetrokken een gedempte moddersloot was een
zijtak van de rivier naar Krambangan terwijl
bovendien onder het nieuwe gedeelte niet was
geheid
In de volgende jaren bleven de inzakkingen en
herstellingen elkaar regelmatig opvolgen en zoo
ifa het eigenlijk doorgegaan tot de sluiting van het
gebouw na de godsdienstoefening op 31 December 1920
In 1853 had men het gebouw door het aanbrengen van een vleugel m een kruiskerk herschapen
Ook met het orgel voor de kerk is men niet
altijd even gelukkig geweest Op 17 Juni 1838
werd een commissie benoemd om gelden in te
zamelen voor de aanschaffing van een orgel Zij
schijnt daarin tamelijk wel te zijn geslaagd, want

De voormalige Protestantsche kerk (hoek WiUemspleinHeerenstraat) O p deze plaats staat thans het monumentale
gebouw van de Internationale
A Ch Coertsz die van 2 September 1756 tot 6 Januari
1763 Opperkoopman en Gezaghebber van Java s Oosthoek
was stichtte de oude kerk of moet althans tot den bouw
daarvan veel hebben bijgedragen

De grafsteen van A Ch Coertsz in de Protestantsche kerk
op Boeboetan Deze steen die vanwege zijn bijzondere ligging op geen andere wijze behoorlijk gefotografeerd kon
worden werd bij het leeghalen van het voormalige kerkgebouw (hoek Willemsplem Heerenstraat) eerst naar het Meisjesweeshuis en later naar de inmiddels op Boeboetan verrezen kerk overgebracht
Volgens oude ingezetenen van onze stad moet deze steen
bij een van de vele verbouwingen van de oude kerk verlegd
zijn W a t er met het graf is geschied en wat met het stoffelijk
overschot van Coertsz is gedaan ben ik niet te weten kunnen komen Misschien was toen reeds het proces , stof zijt
gij en tot stof zult gij wedeikeeren , reeds zoover gevorderd dat er van overbrengen geen sprake kon zijn Tenminste nadat de zerk voor de tweede maal was gelicht, is
de grond daaronder in tegenwoordigneid van den voorzitter van den Kerkeraad en een der leden onderzocht door een
Europeeschen opzichter daarin bijgestaan door enkele werk
heden maar er werd mets anders gevonden dan zand en
steenen
De inscriptie onder het familiewapen van Coertsz op
den steen luidt , Hier onder rust in den Heere Abraham
Christoffel Coertsz in leeven Oppercoopman en Gezagheb
ber van Java s Oosthoek overlede den VI Januari 1763 in
den ouderdom van 55 jaar 10 maenden en 18 dage

reeds in Juli 1839 kon worden medegedeeld dat
het vooruitzicht bestond dat men een orgel uit
Europa zou kunnen bestellen en zelfs werd reeds
het tractement van den organist vastgesteld op
400 gulden s jaars
De aankoop gmg echter met door uaarschijnlijk omdat gebleken was dat de bestelling van
een orgel uit Holland een grooter bedrag zou
vorderen dan beschikbaar was en zoo werden
nog m 1846 de diensten zonder orgel gehouden
In dat jaar maakte men gebruik van een bezoek
van den Gouverneur-Generaal aan Soerabaia om
van het Gouvernement steun te verkrijgen Het
gelukte den Gouverneur-Generaal voor het plan
te winnen en zoo kreeg de Resident van Rembang
opdracht met den te Toeban wonenden orgelbouwer C J van Ockelen overleg te plegen over
den bouw van een orgel voor de kerk te Soerabaia
van welk overleg het resultaat was dat van Ockelen naar Soerabaia reisde om daar verder mondeling alles af te handelen

kerstfeest van 1878 het orgel plotseling brak werd
in het begin van het volgende jaar een nieuw^ orgel
in Europa besteld, dat in 1880 aankwam en jarenlang goede diensten heeft gedaan. Zoo was dus
de lijdensgeschiedenis van het orgel ten einde.

De kerk van de Ned. Hervormde gemeente op Boeboetan,
welke in de plaats kwam van het kerkgebouw in de benedenstad (hoek- WiUemsplein-Heerenstraat). Hierin werd op
31 December 1920 voor de laatste maal gepreekt, waarna,
volgens getroffen overeenkomst, de Internationale er de vrije
beschikking over kreeg, welke het voor pakhuis bestemde.
De eerste steenlegging van het bovenafgebeelde gebouw
had op 29 Juni 1920 plaats, terwijl het in het daarop volgend jaar in gebruik werd genomen.

Nog voordat de eerste plannen voor de aanschaffing van een orgel waren gemaakt, was de
gemeente overgegaan tot het doen vervaardigen
van een luiklok om de leden van de gemeente des
Zondags op te roepen tot bijwoning van den
dienst. De eerste klok, die te Grisee werd gegoten
en in September 1834 gereed kwam, bleek onbruikbaar en werd overgegoten te Soerabaia. Den
22sten Maart 1835 deed ze voor het eerst dienst,
doch haar stem bleek te zwak en haar gewicht te
groot, zoodat zij nogmaals werd veranderd, thans
met het gewenschte resultaat, dat zij in staat was
haar plicht te vervullen, de gemeentenaren op te
roepen tot de samenkomsten op Zondagochtend.
De verlichting van het kerkgebouw leverde
weinig bezwaren op; zij doorliep den gewonen ontwikkelingsgang: vetkaars-petroleum-gas.

De begrooting tot een totaal van 17.000 gulden ging evenwel ver boven de draagkracht van
de gemeente en daar zij hiervoor ook geen steun
van Gouvernementswege kon verkrijgen in den
vorm van een renteloos voorschot, werd voorloopig
van den aankoop van een orgel afgezien, ofschoon
men reeds tot den bouw van een galerij voor het
orgel was overgegaan.
De Kerkeraad kwam nu op het denkbeeld om
de hoornblazers van het garnizoen te verzoeken
den kerkzang te begeleiden. Dezen namen het aan
en zoo geschiedde het (1847), dat eiken Zondagochtend de trompetten door het kerkgebouw schalden.
Deze begeleiding schijnt toch niet geheel aan
de verwachting te hebben beantwoord, want reeds
in 1848 gingen er weer stemmen op om tot den
aankoop van een, zij het ook bescheiden, orgel over
te gaan. Na langdurige overwegingen werd tenslotte in 1850 besloten een orgel te koopen voor
3000 gulden, terwijl de Regeering door een jaarlijksch subsidie van 600 gulden de aanstelling
van een organist mogelijk maakte. De eerste organist was Van Dechelen, die in functie bleef tot
1853 en toen werd opgevolgd door Dietz.
Dit orgel heeft ongeveer 30 jaar dienst gedaan.
Op den duur echter kon het niet uitblijven, dat
het zijn tweedehandsche afkomst verried in allerlei gebreken en toen nu onder den zang op het

Het zilveren doopbekken met koperen voet.

Tot de bezittingen van de kerk behoorden nog
eenige gebruikelijke voorwerpen, waarvan een
zilveren doopbekken met koperen voet, een koperen
kroon en twee oude bijbels wel de voornaamste
waren.
Het bestuur van de gemeente was in handen
van het college van ouderlingen en diakenen, te
zamen vormende den Kerkeraad, welks zegel de
symbolen van geloof, hoop en liefde vertoonde met
daaronder den tekst uit 1 Cor. 13 v. 13: ,,En nu blijft
geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste
van deze is de liefde".
Deze tekst schijnt inderdaad toepasselijk te zijn
geweest op het kerkelijke leven van de Protestantsche gemeente te Soerabaia in het midden van de
vorige eeuw. Er was sedert Valentijn veel in haar
ten goede veranderd, zooals uit officieele verslagen, zoowel van kerkelijke als van Bestuurszijde
blijkt.
Aan de opening van het Suez-kanaal, welke omstandigheid het verkeer met het moederland zoozeer vergemakkelijkte en de leden dus bewegelijker maakte, wordt toegeschreven, dat de belangstelling in het kerkelijke leven verflauwde, zoodat
het gewestelijk verslag van 1880 er over schrijft:
,,De Protestantsche kerk geeft weinig teekenen van
leven. Onverschilligheid is daarvan de meest in het
oog vallende karakteristiek."
Het liefdadigheidsbetoon nam toe ten koste van
den trouwen kerkgang, maar de toeneming van
de armoede hield helaas met die van de edelmoedigheid gelijken tred.
Ook voor de Nederlanders, die aan den Oedjoeng woonden en voor wie de afstand naar hel
eigenlijke bedehuis te groot was, werd gezorgd.
Voor hen werden diensten gehouden in een lokaaltje van het zeilmakersatelier op het terrein van het
Marine-Etablissement en, ofschoon dit lokaaltje
,,ellendig" mocht worden genoemd, was de opkomst er naar verhouding niet geringer dan in de
stad, waar de predikanten 100 tot 125 toehoorders onder zich vonden. Bij de diensten aan den
Oedjoeng, die door circa 75 personen werden bijgewoond, werd de kerkzang gesteund door eer;
harmonium melodium, dat in 1872 defect geraakte
doch uit particuliere bijdragen werd vervangen
door een nieuw harmonium.
Voorts werden behalve de gewone godsdienstoefeningen in de kerk nog bijeenkomsten gehouden
van kleinere groepen gemeenteleden bij particulieren aan huis, terwijl op 25 October 1874 voor
het eerst ,,Kinderkerk" werd gehouden, aanvanke-

De zilveren broodschddl voor de viering van het Heilige
Avondmaal.

lijk druk bezocht, doch later door een geringer
aantal kinderen, die zich echter, naar uitdrukkelijk wordt vermeld, uitstekend gedroegen.
Huisbezoek kon practisch slechts gebracht
worden tusschen half 6 en 7 uur 's avonds en verschafte de predikanten niet immer voldoening,
zoodat een van hen in het kerkverslag van 1875
opmerkte, dat hij het meeste baat vond ,,bij huisbezoek op verlangen en bij vreugdevolle en treurige wederwaardigheden".
Het spreekt welhaast van zelf, dat naast de zielszorg voor de Europeesche leden der gemeente ook
die voor de niet-Europeesche leden werd uitgeoefend. Eiken laatsten Zondag van de maand werd
de dienst in het Maleisch gehouden, doch deze
gewoonte werd reeds in 1849 afgeschaft.
Bij de Protestantsche gemeente waren aangesloten de Christen-Javanen uit de stad en de omstreken, die een voorganger vonden in den Duitschen horlogemaker Emde. In groepen werden ze
te Soerabaia gedoopt, de eersten in 1843, welke
plechtigheden, volgens ooggetuigen treffend en
indrukwekkend waren. Bij hun doop moesten die
Inlanders opnieuw in het huwelijk treden, waarbij
hun het sacrament des huwelijks werd duidelijk
gemaakt en hun verbintenis volgens de Christelijke leer werd bevestigd. Uit de renten van een
particulier fonds werden twee Inlandsche onderwijzers bezoldigd.
De twee voornaamste plaatsen van samenkomst
van deze gekerstende Inlanders waren de kampongs Wioen en Sidokari op eenige palen afstand

Jellesma, die zich binnen hun bereik in het stadsgedeelte van Soerabaia vestigde en aan wien een
plaats in den Kerkeraad werd verleend.

Een groep tot het Christendom bekeerde Javanen vóór hun
kerkje in de Nieuw-Hollandstraat.
De foto werd meer dan 30 jaar geleden genomen.

van Soerabaia. Overigens waren zij in 1849 ten
getale van ongeveer 400 verspreid over 42 kampongs, waar ze tusschen hun Mohammedaansche
rasgenooten woonden, bij wie ze zeer in aanzien
stonden.
Zij vonden hun pleitbezorger bij de Protestantsche gemeente te Soerabaia in den zendeling

Een levendige vraag naar bijbels bestond er onder hen en daarom werden aan het Bijbelgenootschap 300 exemplaren van de vertaling van het
Nieuwe Testament aangevraagd. De uitreiking
daarvan kon evenwel eerst plaats vinden, nadat de
Resident van Soerabaia daarover van consideratie en advies had gediend en had verklaard, dat
van die verspreiding geen schromelijke gevolgen
te duchten waren. Van de eveneens uitgezonden
tractaatjes moest de Regeering eerst een vertaling
ontvangen.
Zoo heeft dus de Protestantsche gemeente haar
tijden van voorspoed en tegenspoed gekend. Het
levend geloof echter van hen, die, vaak onder
moeilijke omstandigheden, geroepen waren haar te
leiden en te besturen, heeft steeds de tegenspoeden
overwonnen, zoodat zij thans nog immer voortgaat haar zegenrijken arbeid te verrichten voor
hen die zich in haar vereenigden.
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DE ZENDING.
De zendeling Kam te Soerabaia (1814). — De horlogemaker Johannes Emde en zijn werkzaamheid te Soerabaia (1814-1859). — Populaire vertalingen van het Nieuwe Testament in
het Maleisch en Javaansch. — De modin van Wioeng, Pak Dasimah (1840). — De eerste
doopplechtigheid van Javaansche Christenen (1843). — Coolen en zijn gemeente te Ngoro
(1828).

\ / O O R de geschiedenis van de Zending in
den Oosthoek mag Soerabaia als uitgangspunt
gelden en 1814 als beginjaar.

Zijn grootste bekendheid heeft Emde echter
gekregen als ijveraar voor de Protestantsche

Toen toch vertoefde hier op doortocht naar
zijn nieuwe standplaats Ambon de zendeling
J. Kam, die zich in den tijd, dat hij op scheepsgelegenheid moest wachten, het lot van de toenmaals predikantlooze Protestantsche gemeente
Soerabaia aantrok en er catechisatie gaf, samenkomsten hield en openbare godsdienstoefeningen
belegde, die zich in een groote belangstelling
mochten verheugen.
ü p een van die samenkomsten maakte hij kennis met Johannes Emde, den in het hoofdstuk over
de Protestantsche gemeente reeds genoemden
Duitschen horlogemaker. Emde is een zeer merkwaardig man geweest, waarom zijn levensloop
hier in het kort wordt verteld.
Geboren 18 December 1774 te Schmillinghausen in Duitschland, als zoon van een armen molenaar, vertrok hij in 1801 naar Amsterdam in de
hoop daar in hetzelfde vak als zijn vader een
beter bestaan te vinden. Hij hoorde daar vertellen over Indië en nam, verlangend dat land te
leeren kennen, in 1802 dienst als matroos. Bij
aankomst te Batavia op 30 October 1802 werd
hij geprest voor een Hollandsch oorlogsschip, dat
naar Bandjermasin vertrok op kruistocht tegen de
zeeroovers. In 1808 op Java terug, vestigde hij
zich reeds spoedig te Soerabaia, waar hij baasmodelmaker werd aan den Constructie-Winkel.
Na een jaar nam hij ontslag en begon met een
landgenoot, Lamprecht, een horlogemakerswerkplaats, bij welke onderneming zij veel voorspoed
hadden.

Ue buitenzijde van het huis van den horlogemaker Emde
(in de Emdestraat, tegenover het huidige hoofdcommissariaat
van Politie aan het Paradeplein). Deze woning, welke aan
den kalikant heeft gestaan en reeds jaren geleden werd atgebroken, is één der verzamelplaatsen geweest van de leden
der Protestantsche gemeente ter stede.
Het origineel is een teekening in gekleurd krijt, in het bezit
van een oude stadgenoote.

gen, welks inhoud hem pakte, doch nog geen aanleiding gaf, zich met Emde in verbinding te stellen.
Maar in 1840 kwam een zoon van Pak Dasimah
m aanraking met een bediende van Emde, aan
wien hij vertelde, hoe zijn vader dat Evangelie
van Marcus in handen had gekregen en hoe hem
dat tot nadenken had gebracht.
Emde het Pak Dasimah bij zich komen, toen hij
dit had vernomen en zoo kwam Pak Dasimah
langzamerhand tot het Evangelie. Hij bracht zijn
dessagenooten mee naar Emde, die de geestelijke
leider werd van de Wioengers en bij hen den
drang deed ontstaan om zich bij de Christengemeente aan te sluiten.
De binnenzijde van de wonmg van „vader" Emde, den
grondlegger van de Zending in den Oosthoek De horlogemakerij van Emde was beneden gevestigd, boven werden
de godsdienstbijeenkomsten gehouden en lagen de logeerkamers.
Deze foto werd ongeveer 20 j'aar geleden genomen, tijdens een samenkomst van zendelingen.

beginselen, zoowel onder de Europeanen in den
tijd, dat er geen predikant was te Soerabaia, als
later onder de Inlanders. Emde en Lamprecht
toch kwamen in 1814 m aanraking met den zendeling Kam, die hen zoo zeer wist te bezielen, dat
zij na Kam's vertrek het door hem begonnen werk
voortzetten en daarvoor heel wat belangstelling
wisten te wekken.

Toen echter Emde hun verzoek overbracht aan
den predikant van Soerabaia, wees deze het van
de hand. Emde werd beschuldigd van het op
touw zetten van een ,,beweging" en werd voor
den rechter geroepen; hij weigerde echter te verschijnen en stelde voor, in plaats van hem zelf, de
bekeerde Javanen te ondervragen. Dit geschiedde
en het resultaat was zoo bevredigend, dat op 12
December 1843 18 mannen, 12 vrouwen en 5
kinderen uit Wioeng, waaronder Pak Dasimah,

De daarop te Soerabaia benoemde predikant
zag hierin echter iets ongeoorloofds en wist Emde
te doen vervolgen en veroordeelen; hij zat evenwel zijn straftijd niet uit, omdat men vreesde, dat
hij in zijn ijver zijn medegevangenen te sterk zou
beïnvloeden.
In 1815 begon hij zijn roeping, het Evangelie
te brengen onder de Javanen, waarbij het eerste
werk van hem en zijn volgelingen was een populaire vertaling van het Nieuwe Testament in het
Maleisch en in het Javaansch (door Bruckner) te
bezorgen.
Op de bijeenkomsten ten huize van Emde leerden de Javanen den Bijbel kennen, waarvan de
mhoud hen door de vrouw van Emde, een Inlandsche, Amarentia Manuel, werd vertaald.
Veel zichtbaar resultaat had hij niet, vóór hij
in 1840 in aanraking kwam met een ouden Inlander, Pak üasimah, modin van Wioeng, een kam^
pong bij Soerabaia. Deze had jaren geleden, ter
gelegenheid van een veetentoonstelling te Soerabaia, waarop Emde's vrouw tractaatjes verspreidde, het Evangelie van Marcus in handen gekre-

Het graf van Johannes Emde op de begraafplaats te Peneleh.
Emde stierf hier op 20 April 1859; de teraardebestelling
van zijn stoffelijk overschot vond den volgenden middag om
5 uur plaats.

door Ds
gedoopt

Meijer in de Indische kerk werden

Intusschen had Emde m 1815 op aanstichting
van ü s Kam een Nederlandsch Hulpzendelingsgenootschap opgericht en hij hield, m verbinding
met het Rotterdamsche zendelmgsgenootschap
geregelde bijeenkomsten, terwijl zijn gastvrije woning openstond voor lederen zendeling die te
Soerabaia kwam
Verder nam hij een werkzaam aandeel m de
oprichting van een genootschap voor Christenkinderen (1832) waarvan de leiding later aan zijn
dochter werd toevertrouwd
Dan bracht hij tusschen 1851 en 1859 een 50tal leprozen uit de Pegirian-stichting tot het
Christendom en m 1852 nam hij deel aan de oprichting van een fonds, uit welks rente oude en
gebrekkige Javaansche Christenen werden ondersteund en aan Javaansche Christenkinderen onderwijs werd gegeven.
bmde, hoewel zachtzinnig van aard was zeer
streng voor zijn volgelingen en aarzelde niet hen
te doen afstappen van hun gewoonten mdien hij
vond dat die tegen den geest van het Christendom ingingen
HIJ stierf 20 April 1859 en werd den volgenden
dag onder groote belangstelling van de zijde
van zijn volgelingen begraven Na de lijkrede van
Ds Mounier hielden de godsdienstonderwijzer
J Walkoos in het Maleisch en de voorganger van
de Javaansche gemeente van Sidokan Timotheus
m het Javaansch toespraken tot de schare vrienden en bekenden om Emde s verdiensten tegenover hen nog eens m het licht te stellen Op het
kerkhof te Peneleh werd een monument opgericht
te zijner nagedachtenis
Een geheel andere figuur die op zijn wijze er
toe heeft bijgedragen m de naaste omgeving van
Soerabaia den weg te bereiden voor de Zending
was Coolen Tot zijn 43ste jaar een zwerver
waarbij hij zich het Javaansch grondig had weten
eigen te maken, kwam hij m aanraking met Emde

Cooltn Ie midden van üc door hem bekeerde Javanen m de
pendoppo van zijn woning te Ngoro Na het godsdiensten
derricht werd de wajang (op den achteigrond) vertoond
Deze penteekening werd naar authentieke gegevens doüi
een Chnsten Inlander vervaardigd

van wien hij het Evangelie leerde kennen In
1828 verliet hij Soerabaia om in de bosschen \ a n
Modjopait gronden te gaan ontginnen Als Europeaan die de Javanen begreep en door hen werd
begrepen begon hij terstond onder hen te ijveren
voor zijn geloof en spoedig vereerden de Javanen
hem als hun leider Zij trokken een eigen kerkgebouwtje op waarin de dienst des Zondags
aanving met het opzeggen der geloofsbelijdenis
op een Javaansche melodie v.aarna Coolen zelt
of een van de door hem onderwezen Javanen
preekte Daarna verzamelde hij ze m zijn woning
waar ze onder de vertooning van de v,ajang op
koek en koffie werden getracteerd
Na afloop van zijn contract verliet Coolen de
onderneming terwijl velen van zijn volgelingen
zich te Modjouarno \estigden uit uelke nedcizetting de bloeiende zendingsgemeente van dien
naam is ontstaan
Zoo vond dus de Zendiiig m den Oosthoek een
door het ijveren van Emde en Coolen uel toebereiden bodem waarop zij slechts had te zaaien en
te oogsten De pioniersarbeid van die beide mannen mag echter wel afzonderlijk v.orden genoemd
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HET ROOMSCH-KATHOLICISME.
De eerste missionarissen naar Indië (1807). — Vaststelling van het aantal predikanten en
pastoors door Daendels (1810). —• Vestiging van den eersten pastoor Waanders te Soerabaia
(1810). — Inwijding van de eerste kerk (1822). — Ontslag pastoor Waanders (1827). — Inwijding van de tweede kerk (1900). — Werkzaamheid van de missie op onderwijsgebied. —
Opening van de broederschool op Kepandjen (1862). — Opening van de eerste school der
Zusters Ursulinen (1863), — Dood van pastoor Van den Elzen (1866). — Werkzaamheid op
het gebied van Weezenverzorging en Armenzorg. — Zorg voor ontspanning der geestelijken.

I NADAT
de staatsomwenteling van 1795
een einde had gemaakt aan de bevoorrechte positie van het Protestantisme in Nederland en Lodewijk Napoleon in 1806 een nieuwe constitutie
had uitgevaardigd, waarbij o.a. aan alle godsdiensten gelijke bescherming werd verleend, was
het mogelijk geworden, dat in 1807 twee missionarissen vergunning kregen, zich naar Indië te
begeven.

werd gehouden in een woning aan de Gatottan,
waarin waarschijnlijk de pastoor zijn intrek nam.

De beide geestelijken. Jacobus Nelissen en
Lambertus Prinsen, zeilden 31 October 1807 uit
Holland en kwamen na een reis van 5 maanden op
4 April 1808 te Batavia aan. Tot het einde van dit
jaar bleven beide missionarissen op de hoofdplaats
en stichtten er een kerkje. Pastoor Prinsen begaf
zich op 23 December d.a.v. naar Semarang om
daar een tweede kerkelijke statie te vestigen.
Drie jaar later vaardigde Gouverneur-Generaal
Daendels een besluit uit betreffende de traktementen, emolumenten en het aantal predikanten en
pastoors, dat op Java en te Makasser zou worden
benoemd. In dit besluit werd onder meer bepaald,
dat door de Regeering zouden worden bezoldigd 9
Gereformeerde en 4 Luthersche predikanten, benevens 7 pastoors, van wie er 2 te Batavia, 2 te
Semarang, 2 te Soerabaia en 1 te Makasser zouden worden geplaatst.
Intusschen waren 2 geestelijken, Henricus
Waanders en Philippus Wedding de beide pioniers gevolgd. Zij zetten op 12 Juli 1810 te Soerabaia voet aan wal. Pastoor Wedding begaf zich
kort daarop naar Batavia, terwijl pastoor Waanders
zich hier vestigde.
Daar alle gegevens uit dien tijd ontbreken, kan
ik slechts meededen, dat hier in den beginne kerk

De eerste R. K. kerk te Soerabaia (1822-1900), gelegen
op den hoek van de Roomsche Kerkstraat en het Komedieplein.
In de tweede helft van de vorige eeuw verkeerde het gebouw in een armoedigen en vervallen toestand. Eenmaal zelfs
werd het bouwvallig verklaard, toen het in 1867, ten gevolge van een hevige aardbeving, op de hoogte der raamkozijnen horizontaal gescheurd was. Door het aanbrengen
van ijzeren trekstangen werd het kerkje bijeen gehouden.
Het mocht na de reparatie weer in gebruik genomen worden.
Dat het hierdoor echter niet aan bevalligheid gewonnen
had, laat zich gemakkelijk begrijpen. V a n binnen waren de
plafondplanken krom getrokken en bood het de musschen
een veilige schuilplaats. De vloer van ruwe, uitgesleten, roode plavuizen deed meer aam een stal, dan aan een kerk
denken. Stoelen en banken kon men zonder scrupules voor
brandhout bestemmen. O o k de ligging van het gebouw was
zeer ongelukkig.
Het was voor de R. K. gemeente hier ongetwijfeld een heele
verademing, toen het tweede kerkgebouw in 1900 in gebruik
genomen en het oude gebouwtje afgebroken kon worden.

Als een bijzonderheid zij hier vermeld, dat bij
de plechtige inwijding, waarbij civiele en militaire
autoriteiten tegenwoordig waren en welke ook
door een detachement infanterie werd bijgewoond,
de meeste aanwezigen tot andere gezindten behoorden.
Tijdens de mis, die door pastoor Prinsen uit
Semarang werd gelezen, voerden eenige dilettanten muzieknummers uit, welke meerdere wijding
aan de plechtigheid gaven.
Pastoor Waanders, die om zijn echt vaderlijke
gezindheid en om het warme hart, dat hij anderen
steeds toedroeg, door iedereen werd geprezen,
werd eenige jaren later volslagen blind, terwijl
zijn gezondheid zoodanig was geknakt, dat hij genoodzaakt was om ontslag aan te vragen. Dit
werd hem op 12 Februari 1827 eervol verleend
onder toekenning van een maandelijksch pensioen

Mgr. Petrus Maria Vrancken, de eerste bisschop, die op
zijn reizen door den Oosthoek in 1848 en 1850 ook Soerabaia bezocht.

Pas 12 jaar later en wel op 22 Maart 1822 vindt
men melding gemaakt van de plechtige inwijding
van een kerkgebouw, dat aan het einde van de
Roomsche Kerkstraat, op den hoek van het Komedieplein, was opgericht. Pastoor Waanders
heeft er vele jaren voor geijverd, om dit kerkje
tot stand te kunnen brengen. Dank zij de milde
giften der ingezetenen en de gunstige beschikking
van den toenmaligen Gouverneur-Generaal, waarbij de grond met eenige daarop staande gebouwen
gratis werd afgestaan, zag hij zijn moeite beloond.
Het kerkje was eenvoudig doch doelmatig ingericht. Boven het altaar hing een groot schilderij,
dat door J. C. Schmidt was vervaardigd, die bij
de Genie werkzaam was. Het stelde den stervenden Christus aan het kruis voor. O p het altaar
prijkte een verguldzilveren miskelk, waarin de
woorden gegraveerd waren: ,,Godsdienst en Dankbaarheid".
Die kelk was door de ingezetenen van Soerabaia
aan pastoor Waanders uit erkentelijkheid aangeboden voor zijn buitengewone verdiensten tijdens
de hevige cholera-epidemie in 1821, toen hij het
nog met voltooide kerkgebouw als hospitaal had
ingericht en er de zieken — voornamelijk militairen — hulp en troost had verleend, waardoor hij
zich zeer bemind had gemaakt.
Achter in de kerk stond het doopvont.

De tweede R. K. kerk te Soerabaia aan de
welke op 5 Augustus 1900 werd ingezegend.
teert uit genoemd jaar.)
De bouwkosten waren geraamd voor de
ƒ 95.000, voor de torenspitsen op ƒ 10 000 en
deering op ƒ 60 000, te zamen ƒ 165.000.

Tempelstraat,
(De foto dakerk zelf op
voor de fun-

ken, werd met groote plechtigheid op 19 Augustus daaraanvolgende de eerste steen gelegd, waarin
zich een looden koker met een op perkament geschreven oorkonde bevond. Dit geschiedde door
pastoor P. J. van Santen, in tegenwoordigheid van
plaatselijke autoriteiten en een menigte belangstellenden.
Op 5 Augustus 1900 vond de plechtige inzegening van het nieuwe gebouw in de Tempelstraat
plaats door mgr. Edmundus Sybrandus Luypen.
Het gebouw werd bij die gelegenheid gewijd aan
de Heilige Maagd Maria onder den titel van
,,Maria Geboorte."
Om 8 uur 's morgens kwam mgr. Luypen het
kerkplein oprijden. De geestelijken van heinde en
verre samengekomen, stonden in priestergewaad
en ontvingen den kerkvoogd. In vol ornaat met
mijter en staf trad de bisschop voor den hoofdingang van de kerk. Om hem heen schaarden zich
de sacerdos assistents, de beide troondiakens, diaken en sub-diaken, twee broeders ad mitram en ad
bactilum, 12 misdienaartjes en de ceremoniarius.
Na een kort gebed zegende de prelaat de omstanders en langzaam en statig zette de stoet zich
in beweging. Met het kruis voorop trok de procesHet interieur van Soerabaia's tweede R. K. kerk, zooals
dat er in 1900 heeft uitgezien. O p den achtergrond het altaar.

van ƒ 125. Pastoor Adrianus Thijssen, die in Januari 1826 te Batavia was aangekomen, werd tot zijn
opvolger benoemd.
Het eerste R. K. kerkgebouw heeft 78 jaren
dienst gedaan; het was in dien tijd bouwvallig geworden en bood geen ruimte meer voor de inmiddels tot 2.000 leden aangegroeide gemeente. Bovendien lag het aan een drukke straat en grensde
het aan de kazerne, zoodat de godsdienstoefeningen werden gestoord door de geluiden, die van
alle kanten binnendrongen.
Besloten werd tot den bouw van een nieuwe
kerk, volgens het bouwplan van
architect
Westmaes. O p 12 April 1899 werd de eerste heipaal in den drassigen bodem van het erf gedreven, dat juist 10 jaren te voren door pastoor
C. W . J. Wenneker voor dat doel was aangekocht
en zeer gunstig was gelegen naast het erf der
Zusters Ursulinen, tegenover de Broederschool en
in de onmiddellijke nabijheid van de pastoors.
Nadat er 790 palen van 13 a 14 meter lengte
m den grond waren geheid en de fundamenten in
bergsteen tot de vereischte hoogte waren opgetrok-

Mgr. Edmundus Sybrandus Luypen, die op 5 Augustus
1900 Soerabaia's tweede R. K. kerk inzegende.

Links de nieuwe Broederschool aan den Anita-boulevard
(in de bovenstad) Rechts Soerabaia s derde R K kerk

sie, ondel het gezang van psalmen en liturgische
hederen buiten om de kerk heen Voorafgegaan
door misdienaars en de dienstdoende geestehjken
toog de bisschop langs de muren en besprenkelde
ze met wijwater De stoet werd gesloten door de
leden van het zangkoor door kerk-en armenbestuur en de genoodigde autoriteiten
De klokken lieten toen het eerst haar blijde tonen door de lucht weerklinken, de breede kerkdeuren gingen open en langzaam besteeg de
processie de trappen en tiok de kerk binnen Zegenend schreed de bisschop door een
dicht opeengepakte menigte naar het ruime priesterkoor waar allen voor het altaar m gebed neerknielden Onder het zmgen der litanie van Alle
Heihqen had op gelijke wijze een omgang plaats
langs de binnenmuren der kerk
Mgr Laypen begaf zich naar zijn troon om
zich voor de Pontificale Mis voor te bereiden Het
orgel door de kunstvaardige hand van pastoor
Visser bespeeld, verspreidde zielverheffende tonen
langs de breede gewelven, terwijl het zangkooi
een lied zong.
Pastoor Wenneker hield de feestrede. Na afloop
daarvan hief de bisschop op zijn troon het Credo
aan de mis werd voortgezet en weldra brak het

ueest indrukwekkende oogenblik van geheel de
plechtigheid aan Hosanna in excelsis klonk het
jubelend De tonen van het orgel verstomden De
misdienaars schaarden zich met brandende kaarsen m de hand om het altaai en de geestelijken
knielden m aanbidding neer terwijl de ademlooze
stilte alleen werd verbroken door het statig luiden
van de torenklok.

^/^S^^mSim
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Pastoor P J van Santen, een bekende R K geestelijke
uit de \orige eeuw, met de congregamsten van de Broederschool O p den achtergrond het hoofdgebouw van deze
onderwijsinrichting

Het onderwijs aan meisjes, dat hier omstreeks
het midden der vorige eeuw nog niet veel beteekende, werd, dank zij het onvermoeide streven van
de Zusters Ursulinen, op een hooger peil gebracht.
Zeven van haar waren in 1856 te Batavia aan
wal gestapt en hadden daar terstond een zoo groot
succes, dat de pastoor van Soerabaia zich tot de
kerkelijke overheid richtte met het verzoek, om ook
naar Soerabaia een aantal Ursulinen uit te zenden.
Dit geschiedde.
Op 2 September 1863 bracht de Zephir, die 113
dagen onderweg was geweest, 2 zusters uit Holland te Batavia aan. Deze zetten weldra in gezelschap van 3 zusters van daar de reis naar Soerabaia voort. Het vijftal bestond uit; Mère Louise,
overste dezer kleine communiteit, Mère Augustine
en Mère Alphonse van Sittard, Mère Euphrasie
van Weltevreden en Soeur Marie van Noordwijk.

Pastoor Martinus van den Elzen (geb. Gemert 11 April
1822, gest. te Soerabaia op 19 Juli 1866), die in de vorige
eeuw een belangrijk aandeel heeft gehad in de verzorging
van de geestelijke belangen der Roomsch-Katholieken ter
stede.

Mgr. Luypen bood ter gelegenheid van de inwijding der kerk 's avonds in een der zalen van het
instituut van de Broeders een diner aan aan de
hooge autoriteiten en notabelen dezer veste.
De uitbreiding van de stad in zuidelijke richting
deed de behoefte ontstaan aan een tweede kerkgebouw, dat een paar jaar geleden aan den Anitaboulevard werd gesticht.
Behalve voor het zielenheil der Roomsch-Katholieken werkte de missie ook op het gebied van het
onderwijs. Op 28 Mei 1862 verwelkomde pastoor
Van den Elzen 4 geestelijke broeders van de
Congregatie van den Heiligen Aloysius van
Conzaga, wier moederhuis te Oudenbosch gevestigd is. Broeder Engelbertus ( P . H. Granen) als
overste en de broeders Stanislaus (C. van Steen),
Felix (]. Roovers) en Antonius (A. C. van Miert)
kwamen zich wijden aan de opvoeding der mannelijke jeugd. De Broederschool op Kepandjen nam
steeds in leerlingental toe.

Het prachtige monument, opgericht op het graf van pastoor Martinus van den Elzen op de begraafplaats te Peneleh.
Het grafteeken werd door den Nederlandschen beeldhouwer Kuyper uit grauwen Maastrichtschen steen in Gothischen
stijl gehouwen. In een nis is de opstanding van Christus
voorgesteld, terwijl daaronder de naam, het geboorte- en
sterfjaar van den overledene zijn gebeiteld, benevens de
woorden: „Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven,
want hunne werken volgen hen".

genden dag vierde de kerk het feest der Heilige
Theresia.
Op 3 November 1863 werd hier de eerste Ursulinen-school geopend met 21 leerlingen, voor het
meerendeel groote meisjes, die het laatste jaar van
haar opvoeding bij de Zusters wilden doorbrengen. Spoedig nam de school in leerlingental toe,
dat in 1913 tot 240 was gestegen.
Even zij hier gememoreerd, dat pastoor M. van
den Elzen, aan wien de Zusters Ursulinen bij
haar vestiging ter stede een bekwamen en vriendelijken raadsman hadden, in Juli 1866 overleed.
Kort na den dood van dezen waardigen en beminden leeraar vormde zich hier een commissie,
bestaande uit de heeren De Brabant, Kuyp, Van
Delden en Everard, met het doel om tot de oprichting te geraken van een grafmonument. Binnen enkele weken was een aanzienlijke som bijeengebracht, waartoe ook eenige vrienden van den
overledene te Semarang en Batavia hadden bijgedragen.
De commissie stelde zich in verbinding met den
Nederlandschen beeldhouwer Kuyper, die zich met
Pastoor Joannes Baptista Palinckx, een verdienstelijke
R. K. geestelijke uit de vorige eeuw, die onder meer de
eerste Zusters Ursuhnen bij haar komst ter stede met raad
en daad heeft bijgestaan.

Pastoor M. van den Elzen had inmiddels rondgezien naar een geschikt verblijf voor de zusters,
maar kon aanvankelijk niet slagen er een te vinden. Hij beval toen door de voorbede der Heilige
Theresia zijn zaak aan God aan en beloofde, indien hij verhooring vond, dat het nieuwe klooster
aan de Heilige Theresia zou worden toegewijd.
Na korten tijd kwam de gewenschte hulp. Een
Protestant meldde zich bij den pastoor aan. ,,Ik
weet" — zoo zeide hij — ,,dat U een huis zoekt voor
de Zusters, die eerstdaags zullen komen. Ik wil
met mijn familie het mijne verlaten, om het aan de
Zusters af te staan." Dankbaar werd zijn aanbod
aanvaard en nog den zelfden dag trok de liefderijke man uit zijn huis, dat den volgenden dag
voor de ontvangst der Ursulinen werd gereed gemaakt.
Op 14 October 1863 ontving pastoor Van den
Elzen de Zusters op de reede en geleidde haar naar
het huis. Door de goede zorgen van pastoor
Palinckx, bijgestaan door eenige dames, was de
woning op den hoek van Krambangan gelegen bij
de komst der Zusters in volmaakte orde. Den vol-

Mère Louise, de overste van de eerste vijf Ursulinen, die
zich in 1863 ter plaatse vestigden en zich toelegden op het
geven van onderwijs aan meisjes. Zij overleed 14 Maart
1890, haar stoffelijk overschot ligt op Peneleh begraven.

de vervaardiging belastte van het monument en in
Juli 1869 werd het hier aangebracht.
Slechts een kleine schaar belangstellenden was
op den doodenakker vereenigd, om van de plechtige onthulling van het monument op 29 November 1869 getuige te zijn. De dreigende lucht zal
waarschijnlijk daarvan de oorzaak zijn geweest.

De pastorie te Kepandjen.

De heer Everard sprak namens de commissie
de aanwezigen toe, gaf in het kort een overzicht
van het ontstaan van het monument, herdacht nog
eenmaal de verdiensten van den overledene en
droeg, nadat het linnen omhulsel was weggenomen, het gedenkteeken over aan de commissie voor
het beheer der begraafplaats.
De Resident, als voorzitter dezer commisie, aanvaardde de opdracht en wijdde eenige welwillende
woorden aan de nagedachtenis van den overledene,
dien hij persoonlijk niet gekend had, maar die hij
door velen had hooren roemen.
Na deze korte uitweiding terugkeerend tot mijn
onderwerp, zij nog meegedeeld, dat op 3 Januari
1867 hier de tweede school der Zusters Ursulinen
werd geopend met slechts
7 leerlingen; ook
dit aantal was in 1913 tot ongeveer 240 gestegen.
Bij gelegenheid van de viering van het 50-jarig
jubileum der Zusterschool in 1913 noemde mevrouw M. de Jongh-Okhuysen Mère Louise
(overleden in 1890): de grondlegster, Mère
Alphonse: de talentvolle, Mère Euphrasie: degene
die bijzonder uitmuntte door haar talent voor
muziek en schilderen en Soeur Marie: degene, die
het leeuwenaandeel had in de huiselijke bezigheden.
Mère Louise, bij de begrafenis van wier stoffelijk
overschot niet minder dan 92 rijtuigen den lijkwagen volgden, werd in 1890 door Mère Angèle
opgevolgd.
Van 1863 tot 1913 arbeiden 95 Zusters voor
korteren of langeren tijd aan de Zusterschool.
Andere gebieden, waarop de missie werkte,
waren de Weezenzorg, waartoe het Weeshuis van
St. -Vincentius a Paulo werd opgericht en Armenzorg, waarop het kleerenfonds van de St. -Annastichting werkzaam is.

Het graf op Peneleh van Mère Louise, de eerste overste
der Ursulinen te Soerabaia. Het is een \ erzamelgraf, waarin
ook de andere, hier gestorven Zusters werden bijgezet.
Achter dit graf ligt dat van den bekenden ,.ijzerkoning"
F. J. H. Bayer, den grondvester van de particuhere ijzerindustrie ter stede.

Het eerste R. K. Weeshuis stond aan de Oude
Weeshuisstraat, waar het in 1856 werd geopend.
Op het einde der vorige eeuw verhuisden de weesmeisjes naar de Gatottan, waar zij in twee oude
perceelen werden ondergebracht. Daar hebben zij
ongeveer 30 jaar gewoond. Palmzondag 1926
bracht voor haar een gewichtige gebeurtenis. De

Ursulinen met leerlingen voor de Zusterschool
Typisch IS de toenmalige kleederdracht voor vrouwen en meisjes met strakke lijfjes,
geplooide rokken, die van onder uitstonden en broekspijpen, die dikwijls tot aan de enkels
reikten, dus zichtbaar waren

De voormalige Broederschool.

officieele opening had toen namelijk plaats
van haar nieuw Tehuis in het groote gebouwencomplex der Broederschool op Kepandjen.
(Deze onderwijsinrichting zelf werd gevestigd in
de perceelen van het voormalige Weeshuis in de
Gatottan.)
De officieele benaming van het nieuwe Weeshuis, dat onder bestuur staat van de Zusters Ursulinen, luidt: ,,R. K. Meisjes Tehuis St. Ursula,

van de Vereeniging Hulpfonds van den H. Vincentius a Paulo."
Voor ontspanning bezaten de broeders tot 1927
een buitenverblijf te Nongko Djadjar, thans te Batoe, en de Zusters een dergelijk te Kasri.
Zoo kan dus de Roomsch-Katholieke kerk met
voldoening terugzien op de resultaten van haar
arbeid in de periode van haar eerste vestiging
hier ter plaatse.

O

.

U

.

D

S .

O .

E .

R

HOOFDSTUK

.

A

.

B

.

A .

I .

A

VIJF.

DE VRIJMETSELARIJ.
De reizende Loge „ D e Goede H o o p " van Mr. S. C. Nederburgh (1798). — De „Loge
Provisoire" v a n den korvet-kapitein Bruneau de Souhaise (1799). — De oprichting v a n de
Loge „De Vriendschap" door J. A . van Middelkoop op 28 September 1809. — De naamlijst
van de oprichters. — H . J. v a n Cattenburch schonk in 1811 een terrein, waarop een gebouw
werd opgericht, dat in 1813 werd ingewijd. — Het kapitted „De Vriendschap" (1814-'54). —
De drie perioden in het Logebestuur gedurende het tijdvak: 1809-1909. — De Tempel-arbeid.
— Raffles ontving hier het meesterloon. — De beroemde V a n Speyk werd niet in de Loge
opgenomen. — D e contributie, de comparities en banketten. — D e bouwstukken. — In 1844
werd een Mohammedaan gerecipieerd en in 1857 de eerste Chineesche broeder aangenomen. —
Enkele belangrijke gebeurtenissen. — Loge-instedlingen: de Jongens-School, de Particuliere
Meisjes-School, de Volksbibliotheek, het Louftonfonds, de Soerabaiasche Industrieschool e.a.
— Het eeuwfeest op 30 Mei 1909.

V i ^ P initiatief van de leden der oppergraden
werd in Februari 1798 door de Loge ,,La V e r tueuse" besloten, om bij gelegenheid van een reis
over Java door den commissaris-generaal Mr.
S. C. Nederburgh, een reizende Loge in te stellen onder den naam van ,,De Goede Hoop" en
daartoe eenige broeders, leden der Loge, die aan
de reis zouden deelnemen, te delegeeren.
Zij kregen de bevoegdheid niet alleen, om overal waar zij kwamen profanen (nieuwelingen) na
voldoende examinatie in de orde op te nemen en
leerlingen en gezellen hooger loon te geven, d.w.z.
tot een hoogeren graad te bevorderen, maar werden
tevens gemachtigd in de hoogere graden te arbeiden.
T e Semarang en Soerabaia werd door ,,De
Goede Hoop" met vrucht gearbeid, zoowel in de
blauwe als in de roode graden.
Een volgende poging, om te Soerabaia de denkbeelden der vrijmetselarij ingang te doen vinden,
werd in 1799 gedaan door den kapitein van de
Fransche korvet Brüle Gueule, genaamd Bruneau
de Souhaise, die van het ,,Grand Orient de
France" de bevoegdheid had verkregen, om ,,in
alle deelen van den aardbodem ' in beide graden
te werken. Kort nadat hij hier met zijn schip was
aangekomen, richtte hij een tijdelijke werkplaats
op, een zoogenaamde ,,Loge Provisoire", welke
echter spoedig werd opgeheven.
Een jaar tevoren — dus in 1798 — had het
hoofdbestuur van de Vrijmetselarij in Nederland
besloten, om een vasten vertegenwoordiger in

Ned.-Indië aan te stellen en het koos daartoe
Nicolaus Engelhard, die het ambt van gedeputeerd grootmeester der blauwe en roode graden
tot 1825 bekleedde.
Bovendien besloot het hoofdbestuur in 1805, om
aan de broeders Elout, Parvé, Grasveld en Merkus de Koek, die door de Bataafsche Republiek
werden uitgezonden om de zaken in Indië na te
gaan en te ordenen, een magonnieke commissie
op te dragen.
Elout en Grasveld werden teruggeroepen, voordat ze Indië bereikt hadden. De Koek had het
met zijn profane (particuliere) betrekking te druk,
zoodat ten slotte alleen Parvé overbleef, die zich
al heel spoedig met Engelhard vereenigde tot
commissarissen van het hoofdbestuur der symbolieke graden en van het hoofdkapittel der oppergraden.

Het Loge-gebouw op Toendjoengan, zooals het er eens
heeft uitgezien.

u n d e r hun bestuur werd door broeder J. A. van
Middelkoop, prefect van Oost-Java, in 1809 te
Soerabaia een Loge opgericht en geconstitueerd
(constitutie-brief van 28 September 1809) onder
den naam ,,De Vriendschap".
ü p de naamlijst van de oprichters der Soerabaiasche Loge trof ik de volgende namen aan:
J. A. van Middelkoop (voorzitter, meester), H. J.
van Cattenburch (eerste opzichter), H. A. van
den Broek (tweede opzichter), P. Jansen (thesaurier), J. de Bruyn (secretaris), G. A. Reinking,
H. C. Cornelia, }. A. Zwekkert, N. D. Chevreux
la Grévisse, C. Meiners, N. van Meeverden, J. de
Frees, J. Rijk en L. C. Pielak.

J E ! ] NURFOACHTENIS
/SJNgNScHENKEKVJNOirGEBOUW

VAN CATTENBURCH
:H3DEN 29 AuaUSTUS llill

De gedenkplaat in de Loge op Toendjoengan voor den
schenker van het gebouw, den heer B. H. J. van Cattenburch, die hier op 29 Augustus 1811 is overleden.

behoeve van de Logie ,,De Vriendschap" zeekere
gedeelte van hem in eigendom toebehoorend stukje land, gelegen op den weg naar Simpang, breed
aldaar 20 en diep 30 roeden, voor den tijd van
één honderd jaren, gerekend van heden af, onder
voorwaarde, dat in geval gedachte Logie ,,De
Vriendschap" mogt vernietigd zijn, als dan gemeld
stukje grond wederom aan den comparant of
den eigenaar van dat stuk land koomen te vervallen onder verband als naar rechten".
Toen de milde schenker kort na de onderteekening der acte overleed, stond zijn weduwe in
het daarop volgende jaar nog aan de Vrijmetselaarsloge in eigendom af ,,een stuk van haar
land, genaamd Petoendjoengan, groot 1 morgen
294 vierk. roeden 72 vierk. voeten, voor 419
Spaansche matten 19 stuivers".
Buste van Sir Thomas Stamford Raffles, Luitenant-Gouverneur tijdens het Engelsche tusschenbestuur over Java
en Onderhoorigheden, die in de Loge hier het meesterloon
ontving.

Op
J. W .
ging
werd

dien grond werd door den bouwmeester
B. W a r d e n a a r uit de bijdragen der vereenihet Loge-gebouw opgericht, dat in 1813
ingewijd. Dit gebouw is later wel veranderd

De eerste samenkomsten hadden bij particulieren aan huis plaats, daar de leden der Loge toen
nog niet de beschikking hadden over een eigen
gebouw, doch die toestand zou niet lang duren,
want in 1811 stond de heer Van Cattenburch een
terrein af voor de oprichting van een Loge-gebouw; een en ander werd in een notarieele acte
van den volgenden inhoud vastgelegd:
,,Op heden, 12 Juli 1811, compareerende voor
Leendert Top, keyzerlijk en koninklijk amptschrijver, de oud-hoofdadministrateur B. H. J. van
Cattenburch, die verklaart uyt liefde en genegenheid bij deze af te staan, gelijk hij doet aan en ten

Het huidige Loge-gebouw.

gesticht, of voor den watersnood van Blitar in
1875, gingen de koorden hunner beurzen wijd
open.
Onder de namen in de ledenlijst tref ik er aan
van zeer bekende personen, zooals die van Sir
Thomas Stamford Raffles, die hier het meesterloon ontving, van Gouverneur-Generaal Johannes Graaf van den Bosch en van den lateren
vlootvoogd Verhuell.
De beroemd geworden Van Speyk werd echter
niet in de Loge opgenomen, volgens de eene
lezing, omdat hij nog te jong werd bevonden,
volgens een andere, omdat hij om financieele
redenen zijn candidatuur introk.
De contributie was dan ook vrij hoog. 8 rijksdaalders per maand. Maar desniettegenstaande
wees de jaarlijksche verantwoording herhaaldelijk een tekort aan, waarom in 1825 het voorstel
werd gedaan de gewone comparities beurtelings
bij de leden aan huis te houden, in de hoop daarmede een besparing op de uitgaven te verkrijgen.

De later beroemd geworden Van Speyk, die hier niet in
de Loge werd opgenomen, volgens de eene lezing, omdat
hij nog te jong werd bevonden, volgens een andere, omdat
hij om financieele redenen zijn candidatuur introk.

en bijgewerkt, maar de oorspronkelijke grondslagen bleven langen tijd dezelfde.
Een kapittel, eveneens onder den naam van
,,De Vriendschap" werd in Mei 1814 geconstitueerd. Dit kapittel bestond tot 1854, toen het in
ruste ging.

Bij elke samenkomst m forma behoorde echter
een banket, dat de vrijmetselaren uit dien tijd nog
als een ,,werkbank" beschouwden, waarbij het
vuur van ,,grof en fijn kruit" niet van de lucht
was, zoodat het in den regel lang na middernacht
was, voor de laatste broeders huiswaarts keerden.
In dien zelfden tijd deed men nog zeer geheimzinnig en telkens werden de broeders herinnerd
aan hun eed van geheimhouding. Eenmaal werd
zelfs de vloek der orde geslingerd naar het hoofd
van een broeder, die den eed had geschonden en
een ander maal nam men een profaan in de orde
op, omdat hij zich tegenover een broeder voor de

Om de evolutie te doen kennen, die de Loge
,,De Vriendschap" in den tijd van een eeuw
(1809-1909) heeft doorgemaakt, is het noodig om
daarin drie perioden te onderscheiden.
De eerste kenmerkte zich hoofdzakelijk door
liefdadigheidszin, de tweede door een ijverig aanpakken van allerlei maatschappelijk werk, terwijl
in de derde de geestelijke en zedelijke opvoeding
der leden meer ter hand werd genomen.
In de eerste decennia van de 19de eeuw hadden
de broeders veel voor liefdadige doeleinden over;
bij tempelarbeid kwam er in den regel een aanzienlijk bedrag uit de offerkist te voorschijn, afwisselend van 300 tot 600 gulden en ook bij andere gelegenheden, zooals bij de collecte voor een
brand in de Krambanganbuurt, of voor de leniging van den nood van het Parapattan Weezen-
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De steen met inscriptie, welke in een \ a n de zijwanden
van het graf van den heer B. H. J. van Cattenburch, den
schenker van het Loge-gebouw op Toendjoengan werd aangebracht.
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Een idyllisch plekje in het centrum van Soerabaia de laan met statige tjemara s op het
achtererf van de Loge op Toendjoengan. Aan het einde van de laan ligt het graf van den
schenker van het gebouw, den heer B. H. J. van Cattenburch. Bij gelegenheid van de
viering van het 100-jarig bestaan der Loge werden de driedaagsche feestelijkheden op 30 Mei
1909 ingezet met een magonnieken optocht naar dit graf.

grap als vrijmetselaar had voorgedaan en zoodoende dien onnoozele tot te groote vertrouwelijkheid had verleid.
De gewone comparities hadden één maal per
maand plaats; in 1822 kwam daarbij nog een
tweede avond voor eventueele recepties.
De
bouwstukken, dat zijn voordrachten over allerlei
onderwerpen, werden alleen in open loge opgeleverd. De keuze der onderwerpen was soms verwonderlijk en veel werk werd er zelden van
gemaakt.
Eerst in 1844 werden niet-Europeanen tot de
Loge toegelaten. Toen werd er ontvangen Abdul
Rachman, een aanzienlijk Mohammedaan en in
1857 werd de eerste Chinees, The Boen Keh als
lid aangenomen. De laatste vroeg hem het rituaal
in het Maleisch uit te leggen, maar hem werd te
kennen gegeven, dat hij beter zou doen zich de
kennis van het Nederlandsch eigen te maken. Een
paar jaar later werd zelfs besloten geen Javanen
of Vreemde Oosterlingen meer aan te nemen,

tenzij zij konden aantooilen een behoorlijke kennis
van het Nederlandsch te bezitten.
Bij de aanvrage van den Sultan van Koetei om
met zijn zoon en 4 pangerans als leden in de Loge
te worden opgenomen, maakte de voorzittend
meester bezwaar tegen de opname van een van
de candidaten, omdat deze zich had uitgelaten,
dat hij niet tegen een moord zou opzien, indien
de Loge hem dien mocht bevelen. Een van de
aanwezige broeders maakte toen de opmerking,
dat een dergelijke uitlating in den mond van een
Oosterling slechts op te vatten was als uiting van
een onbeperkt vertrouwen in de grondbeginselen
van de Loge en ruimde met deze verklaring de
beletselen voor zijn toelating uit den weg.
De candidaten werden bij hun opname niet
alleen gewezen op hun rechten en verplichtingen,
maar ook onderhouden over bekend geworden
tekortkomingen of gebleken karakterfouten. Dat
zij daarbij niet werden gespaard, bewijst het geval
van den luitenant der artillerie, die bij zijn opname

onderhouden werd over zijn zucht tot laster en
kwaadspreken, over zijn hartstochten en zijn neiging tot het tweegevecht, terwijl een ander jongmensch het noodige te hooren kreeg over zijn
eigenliefde en betweterij.
Dat evenwel dergelijke vermaningen soms wel
zeer op haar plaats waren, blijkt alweer uit het
geval van den candidaat, die beschonken ter
receptie kwam en wiens manieren volgens het
verhaal ,,onbetamelijk violent" waren, terwijl zijn
hersenen in zoodanigen staat waren, ,,dat het allen
schijn van dronkenschap had".
Over het algemeen werd de tucht in de Loge
streng gehandhaafd; bekend daarvoor was vooral
broeder Penning Nieuwland, die in 1831 een
secretaris ontsloeg en voor 8 jaar buiten den tempel sloot, omdat hij eenigen tijd geen registers had
bijgehouden en ze, bij zijn afwezigheid, aan profane handen had toevertrouwd.
Henige belangrijke data uit de geschiedenis der
Loge zijn nog: de viering van het 50-jarig bestaan
op 23 Juni 1860; het 50-jarig grootmeesterschap
van Prins Frederik der Nederlanden op 28 Mei
1866; de begrafenis van Johan Godlieb Opitz op
30 September 1867, een man, die 37 jaren lang
bewaker en bewaarder van de eigendommen van
de Loge was en gedurende 24 jaar venduschrijver.
In de derde kwarteeuw van haar bestaan liet
de Loge zich minder met maatschappelijk werk in.
De stichting van de Particuliere Meisjes-School
valt uit dien tijd te vermelden, alsmede de steun
verleend bij de oprichting van een jongensschool,
waaruit zich later het Instituut Buys ontwikkelde.
In 1879 werd een Volksbibliotheek opgericht,
waaruit zoowel op Passer Besar als aan den
üedjoeng boeken werden verstrekt. Deze bibliotheek verkeerde echter meestal in een treurigen
tinancieelen toestand.
In 1869 werd het Loufton-fonds gesticht om te
voorzien in de opvoeding van nagelaten behoeftige weezen van broeders-vrijmetselaren.
Andere instellingen zijn het Soerabaiasche
Schoolkleerenfonds, het Soerabaiasche Schoolfonds, de Soerabaiasche Industrieschool, de Soe-

Het menu van den tecstmaaltijd, gegeven ter gelegenheid
van de viering van het 100-jarig bestaan der Loge „De
Vriendschap" in 1909.

rabaiasche Fröbelschool voor minvermogenden,
de Soerabaiasche Ambachtsschool en een afdeeling
van de Vereeniging tot voortgezet onderwijs voor
meisjes.
In 1909 werd het honderdjarig bestaan van de
Loge luisterrijk gevierd met een driedaagsch feest.
Dit werd ingezet met een magonnieken optocht,
waarbij de broeders, voorafgegaan door banier en
Logezwaard, zich naar het graf van den schenker
van het gebouw begaven, welk graf gelegen is op
het erf achter het gebouw. Daar werd een rede
gehouden en den schenker een stille hulde gebracht.
De Loge heeft dus ook hier ter stede voortdurend van haar werkzaamheid doen blijken en
zooals te verwachten is, vooral op die gebieden,
waarop zij zich bij voorkeur beweegt: de zorg
voor het onderwijs en hulp aan behoeftigen.

O

.

U

.

D

S .

O .

E .

R

.

A

.

B

.

A .

I .

A

HOOFDSTUK ZES.

BEGRAAFPLAATSEN.
Begraven op het terrein rond de kerk tot 1793. — Begraafplaats op Krambangan geopend
(1793). — Pogingen sedert 1835 om grond te krijgen voor een nieuwe begraafplaats. — Openstelling van de nieuwe begraafplaats in Kampong Peneleh in 1847. — Opening van de begraaf'
plaats op Kembang Koening in 1916. — Graven van Europeanen op particuliere terreinen. —
Begraafplaatsen van Inlanders, Chineezen en Arabieren. — Begrafenisfondsen, — Begrafenisplechtigheden.

^ f c i ^ N Z E voorouders hadden uit het moederland behalve andere zeden en gewoonten, ook die
van het begraven rond de kerk meegebracht en
toen hier dan ook eenmaal het Protestantsche bedehuis was verrezen, werd het terrein er om heen
als kerkhof ingericht, waarop een waringin werd
geplant.
Spoedig zag men echter in, dat een begraafplaats midden in de woonwijken haar groote hygiënische bezwaren had en zoo werd op 25 Januari 1793 door den kerkmeester bekend gemaakt,
dat van dien tijd af geen begraving meer zou geschieden op het terrein rond de kerk, maar op het
aan de Westzijde buiten de stad aangelegde buitenkerkhof.

Deze begraafplaats op Krambangan was echter
na 40 jaren vol en zoo verzocht de Kerkeraad in
1835 aan den Resident van Soerabaia om een stuk
grond aan te wijzen voor een nieuwe begraafplaats.
Aangeboden werd een terrein op Koepang op
3 paal afstand van de stad, dat aan de vereischten
voor een begraafplaats wel voldeed. De Kerkeraad
besloot aan den Resident voor te stellen het stuk
grond op kosten van het Gouvernement geschikt
te maken en te ommuren. Blijkbaar vond dit voorstel geen onverdeelde instemming bij den Resident,
althans twee jaren later herhaalde de Kerkeraad
zijn verzoek in gewijzigden vorm, nl. onder mededeeling, dat de kerk een bedrag van 2000 gulden
beschikbaar had voor den aanleg en met verzoek
nu voor het ontbrekende een kosteloos voorschot
uit 's lands kas te mogen ontvangen.
Hierop verzocht de Resident een begrooting van
onkosten in te dienen om hem in staat te stellen
aan de hand daarvan met concrete voorstellen bij
het Gouvernement aan te komen. De voorzitter
van den Kerkeraad begaf zich met den ingenieur
Tromp naar de aangewezen plek om die begrooting op te maken, maar na lang wikken en wegen
werd, voornamelijk wegens den grooten afstand
van de stad, van dit plan afgezien en men behielp
zich met de oude begraafplaats.

De verzameling grafsteenen van den voormaligen doodenakker op Krambangan, welke verzameling zich op de begraafplaats te Kembang Koening bevindt. In 1925 werd de
oude begraafplaats op Krambangan, welke thans in een plantsoen is herschapen, ontruimd. De stcenen van de slecbtonderhouden en kris-kras door elkaar staande graven (waarvan het niet wel mogelijk w a s een goede foto te nemen),
werden naar Soerabaia's jongste begraafplaats overgebracht
en daar op een groot plat ingemetseld.

Toen evenwel in 1839 de toestand, volgens rapport van den doodgraver, onhoudbaar was geworden en de begraafplaats op Krambangan niet
kon worden uitgebreid door er een stuk van het
omliggende terrein bij te trekken, daar dit te moerassig was, werden weer stappen gedaan om een
nieuw stuk grond te verkrijgen buiten de stad en

buiten de defensielijn. Ook nu nog duurde het tot
1846, voordat de oplossing was gevonden.
Op 26 Februari van dat jaar werd door het
Gouvernement een som van 10.000 gulden toegestaan voor den aanleg van een begraafplaats in
Kampong Peneleh, waarop aanstonds onder toezicht van Ir. Geil met het in orde brengen van het
terrein, n.l. het ophoogen, de afwatering en den
aanleg van paden, werd begonnen, zoodat in Augustus 1847 de nieuwe begraafplaats gereed was.
Den Isten December van dat jaar werd zij opengesteld, doch •wie op de oude nog familiekelders
bezaten, mochten zoolang daarin plaats was, hun
dooden daarin bijzetten.
Voor de nieuwe begraafplaats ontwierp de
Kerkeraad een reglement, waarin o.a. de kosten
voor een begrafenis werden vastgesteld. In totaal
bedroegen die 76 gulden.

Het graf van Gouverneur-Generaal Mr. Pieter Merkus op
de begraafplaats te Peneleh.

Protestanten als Roomsch-Katholieken, Joden,
Inlandsche en Chineesche Christenen werden begraven, bleef bijna 70 jaar in gebruik. Toen zij te
klein begon te worden, werd bijtijds naar een nieuw
stuk grond uitgezien, dat thans werd gevonden

De hoofdingang van de begraafplaats te Peneleh.

Over de oude begraafplaats luidde het oordeel
van Dr. W . R. van Hoëvell, die in 1847 een reis
maakte over Java, niet gunstig. Hij toonde aan, dat
zij nóch op smaak, nóch op eenvoud, nóch op
sierlijkheid, nóch op iets indrukwekkends aanspraak kon maken. Hij noemde haar met haar
talrijke tombes een karakteristieke satyre op de
menschelijke ijdelheid, die zelfs nog na den dood
het standsverschil wenscht te doen uitkomen door
tombes, praalgraven en mausolea.
Het aantal van deze kenteekenen der ijdelheid
was zoo groot, dat men op de begraafplaats niet
meer kon gaan of wandelen, maar dat men, als
men bij een bepaald graf wilde komen, over die
praalgraven moest klimmen en klauteren.
De begraafplaats

op

Peneleh,

waar

zoowel

De plaat op het graf van Gouverneur-Generaal Mr. P.
Merkus te Peneleh.
Het opschrift luidt: „Zijne Excellentie Mr. Pieter Merkus, Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Ridder van het Legioen van Eer van Frankrijk, GouverneurGeneraal van Nederlandsch-Indié, Opperbevelhebber der
Land- en Zeemagt beoosten de Kaap de Goede Hoop, enz.
enz. enz., overleden ten huize Simpang den 2en Augustus
1844".
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De grafzerk van den hier overleden Gouverneur-Generaal
Carel Reiniersz welke in 1917 naar de begraafplaats te
Kembang Koening en later naar de Portugeesche Buitenkerk
te Batavia werd overgebracht
In het voormalige graf \ a n Reiniersz achter het Spookhuis werd ook het stoffelijk oversLhot bijgezet van zijn
echtgenoote jonkvrouw Judith Barra van Amstel, die op 21
Juli 1646 in den ouderdom van 25 jaar te Batavia is overleden en daar aanvankelijk begraven werd
Het opschrift op de gemeenschappelijke zerk luidt
Hier

ontslapen in
den Heei
Op
achtienden
Mey
1653
Den Edl
Heer Carel
Reniersen
In sijn leveen Goveerneur Generael van Indea

ML^.

rust

Hier leyt begraven d eerbaere
Joff Judith Barra van Amstel
Dam, huysvrouw van de E
Heer
Carel Reniers, Raadt van
Indien, sterf in t jaar ons
Heeren Jesu Christi MDCXLVI
den XXI Juin
Oudt X X V jaaren X maenden

Gouverneur-Generaal Carel Reiniersz (1650-53) — zijn
naam wordt ook wel als Rijniersz, Reyniersz Reniersen of
Renieis gespeld — die hier op 18 Mei 1653 overleed en
wiens stoffelijk overschot op een heuvel achter het zoogenaamde „Spookhuis aan den Reiniersz-boulevard werd begraven
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Het slecht onderhouden graf op Goenoeng Sane van kapitein Van Daalen vader van den lateren legercommandant
Kapitein Van Daalen die deelnam aan de tweede Atjeh
expeditie (1873-74) en daarbij zwaar gewond werd moest
tengevolge van een oneenigheid met Gouverneur-Generaal
Mr J Loudon (1872-75) den militairen dienst verlaten
HIJ nam het aanbod van G von Bultzingslowen aan om
hoofdboekhouder te worden op diens suikerfabriek Pesantren, waarvan hij spoedig administrateur werd Later verhuisde hij naar Ngagel (Wonokromo), waar hij als superintendent van Von Bultzingslowen s bezittingen werd aangesteld en een administratie-kantoor opricfttte onder den firmanaam Van Daalen & Co

Steen met
te Goenoeng
len geboren
Wonokromo

opschrift op het graf van kapitein Van Daalen
Sane Het opschrift luidt Kapitein van Daate s Hertogenbosch 23 Juli 1836 gestorven te
12 Mei 1889

De gra\en van de familie Middelkoop op denzelfden heuvel
achter het „Spookhuis , waar de zerk van Carel Reiniersz
lag
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Een der verwaarloosde graven — uellicht dat van den
adelborst Zoutman, v.iens stoffelijk overschot hier in 1818
werd begraven — in kampong Goebeng (Koeboeran) Oude
bewoners uit dien kampong vertelden mij, dat vele marmeren
grafsteenen reeds jaren geleden geroofd zijn W a a r zij gebleven zijn, kon men mij niet zeggen
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Het opschrift op een van de graven der familie Middelkoop Het luidt „Hier rusten de Hoog Edelgeboren Heer
J A van Middelkoop, in leven Gouverneur der Moluksche
Eilanden, geboren te Leijden, overleden te Soerabaya op
den 15e October 1822 in den ouderdom van 53 jaren met
zijne echtgenoote Cathanna Gasparina Beilon als ook hun
eenigste zoon, de Heer N W van Middelkoop, geboren te
Samarang op den 25e September 1805, overleden te Soerabaya op den 2e Augustus 1864 in den ouderdom van 59
jaren .

Het monument, dat voor majoor P P C Q Ondaatje in
het voormalige fort Prins Hendrik werd opgericht De marmeren plaat met de inscriptie ,Het korps Genie-officieren
aan den majoor der Genie P P C Q Ondaatje, overl 6
Novemb. 1841 werd in 1924 naar Tjimahi overgebracht

in het heuvelterrein van Kembang Koening ten
Zuidwesten van de stad. In 1916 vond daar de
eerste begrafenis plaats.
Zoo verplaatste dus de doodenakker zich mèt
de Europeesche woonwijken in zuidelijke richting.
Behalve deze officieele begraafplaatsen worden
hier en daar in den omtrek van de stad Europeesche graven aangetroffen op particuliere terreinen, zooals achter het z.g. „Spookhuis" aan den
Reiniersz-boulevard, waar de Gouverneur-Generaal Carel Reiniersz met zijn echtgenoote begraven liggen en de familie Middelkoop, op een heuvel op Goenoeng Sane en verder een groot aantal in de dessa Goebeng. Deze zijn evenwel zeer
verwaarloosd. Van de meeste zijn zelfs de marmeren steenen weggeroofd, zoodat nabestaanden
de graven hunner gestorvenen niet meer kunnen
terugvinden.

De steen op het voormahge graf van majoor P. P. C. Q.
Ondaatje, den stichter van het corps der Genie, die hier op
6 November 1841 overleed en wiens stoffelijk overschot te
Krambangan werd begraven. Bij de opheffing van deze begraafplaats werd de steen naar Kembang Koening overgebracht.

te uitgestrektheden beslaan en overal verspreid
hggen, kregen in 1864 op Tembok Lor 27j^ bouws
grond als vaste begraafplaats aangewezen. De
commissie, die deze begraafplaats te beheeren
kreeg, moest daarvoor aan de drie dessa's, waarin ze was gelegen, een som van 17.345 gulden uitkeeren.
De Arabieren bezitten een begraafplaats niet
ver van de Arabische woonwijk; enkele familiegraven liggen in de buurt van de moskee van Ngampel.
Toen in 1856 de Kerkeraad van de Protestansche gemeente besloot geen behoeftige leden van
de gemeente meer te begraven op kosten van het
Diaconiefonds, werd door eenige leden van de
gemeente een begrafenisfonds opgericht, het
Fonds der Liefde, om daaruit de kosten te bestrijden.

De granieten bank en bronzen urn bij het graf van F. J.
Rothenbuhler op Goenoeng Sane.

Grafschennis kwam overigens gelukkig weinig
voor. In 1856 deed zich op de begraafplaats op
Krambangan een geval voor, waarbij de koperen
gedenkplaat van een grafmonument werd geroofd,
terwijl een enkele maal werd ontdekt, dat hengsels en schroeven van de kisten werden afgenomen.
De Inlandsche begraafplaatsen lagen in de
stad verspreid. Een er van bevond zich in de wijk
Tjantian ten Oosten van de Kali Sapi in de nabijheid van een bouwvalligen, sterk begroeiden muur
van los op elkaar gestapelde steenen. Deze werd
verondersteld de overblijfselen te bergen van de
,,Orang sabrang", dat zijn de mannen die van
overzee kwamen om Indië te veroveren voor den
Islam. De begraafplaats van de Regenten bevond
en bevindt zich nog te Batoepoetih.
De Chineezen, wier begraafplaatsen altijd groo-

Ook de Chineezen richtten dergelijke fondsen
op; de meeste gingen weer spoedig te niet; een
er van bestaat nog, n.l. dat van de Kongsie Kong
Tiksoe. De begrafeniskosten voor behoeftige Chineezen, welke uit dit fonds werden bekostigd, bedroegen, alles inbegrepen, 33 gulden. De formaliteiten, die vervuld moesten worden om op kosten

Een deel van een Chineesche begrafenisstoet van „tempo
doeloe", over Passer Besar trekkende ter hoogte van restaurant Hellendoorn (rechts; niet zichtbaar op de foto).

Gebouw met graven van Soerabaiasche Regenten te Batoepoetih.

van dit fonds te worden begraven, waren echter
van dien aard, dat slechts weinigen van de diensten er van gebruik maakten. Het beheer er over
werd gevoerd door drie voorname Chineezen, die
ieder een sleutel van de kas bezaten. Bovendien
onderhield dit fonds een aantal tempels in verschillende deelen van de stad.
De uiterlijke verzorging van een begrafenisstoet
liet in de vorige eeuw, meer nog dan thans, te
wenschen over en ook de houding van de dienaren ter begrafenis getuigde niet van grooten eerbied.
De Chineesche begrafenisstoeten legden in het
aantal tengs, vlaggen en trompetten, dat werd meegevoerd, getuigenis af van den welstand van den
overledene, want voor alle statie moest belasting
worden betaald, welke bedragen gestort werden
in een onder beheer van de Wees- en Boedelkamer
gesteld fonds, opgericht om te geraken tot den
bouw van een Chineesch hospitaal.
Bij de Europeesche bevolkingsgroep kon alleen
de begrafenis van een hooggeplaatst persoon soms
plechtig en indrukwekkend zijn en zoo moge hier
een korte beschrijving volgen van de teraardebestelling van Pierre Jean Baptiste de Perez, vicepresident van den Raad van Indië, die hier plaats
vond op 29 Maart 1859, nadat hij den 16den Maart
op de reede van Badjoa aan hersenkoorts was
overleden.
Het lijk van Perez werd door 16 onderofficieren naar de koets gedragen, die bespannen was

Lijkwagen bij de begrafenis van een rijken Chinees. De
wagen wordt getrokken door in witte gewaden gekleede Chineezen (N. B. W i t IS de rouwkleur der Chineezen )

met 6 met zwart behangen paarden, terwijl op het
rouwkleed over de kist de ordeteekenen van den
overledene waren vastgehecht. De stoet werd
gevolgd door het 6de en 13de bataljon infanterie.
2 detachementen cavalerie, de schutterij, de vestingartillerie, de sapeurs, de bergartillerie en verder
door een onafzienbare rij wagens met hoogwaardigheidsbekleeders en voorname ingezetenen.
Langs den weg tot aan de begraafplaats stonden de Inlandsche en Chineesche mindere hoofden en die van de overige Vreemde Oosterlingen
met Inlandsche piekeniers opgesteld en terwijl de
stoet voorttrok, werden op het Griseesche plein
met korte tusschenpoozen saluutschoten gelost.
Aan de groeve sprak eerst een geestelijke de
lijkrede uit, waarna o.a. Resident Van der Wijck,
de waarnemend commandant van de 3de militaire
afdeeling, Steinmetz, en de oudst-aanwezend zeeofficier, Du Cloux. het woord voerden.
Zóó werden de grooten der aarde begraven.
In schril contrast hiermee moet de begrafenis
zijn geweest van den persoon, wiens simpel graf
men in 1925 aantrof bij de ontruiming van het
Krambangan-kerkhof, dat thans als plantsoen is ingericht. Het bestond uit
een jeneverflesch met
afgeslagen hals en toegelakte kurk erop, in welke
Ilesch zich enkele botjes bevonden. Op een bijna
vergaan plankje stond: .,Hier ligt
" De rest
was onleesbaar.
Zóó begroef men óók een eeuw geleden.
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HET PROTESTANTSCHE WEESHUIS.
Uitbesteding van de Protestantschc weezen in het begin van de 19de eeuw. — Klachten
over de behandeling, — Aankoop van een huis in de Boomstraat. — Inrichting daarvan tot
weeshuis (1835). — Binnenbeheer: aanvankelijk zeer slecht. — D e benoeming van het echtpaar
Macalester Loup tot Directeur en Directrice in 1866 brengt verandering ten goede. — Groote
verbeteringen onder echtpaar V a n der Z w a a n . — Slechte geest onder de pupillen. — Verwijdering bij wangedrag. — Onder rechtstreeksch beheer van den Kerkeraad tot 1866. •—• Benoeming eerste eigen bestuur in 1866. — Belangrijke beslissing om uitsluitend meisjes op te
nemen (1867). — Eerste pogingen om te geraken tot stichting van een nieuw gebouw (1871).
— Opening nieuw gebouw (1912). — Vacantieoord te Lawang. — Capaciteit 100 kinderen
thans bereikt.

IN
de eerste helft van de negentiende eeuw
liet de verzorging van de behoeftige Protestantsche weezen alles te wenschen over. Zij vielen hier
ter stede onder de zorgen der diaconie, die ze
uitbesteedde bij leden van de gemeente tegen een
tegemoetkoming van 4 gulden 's maands.
Dat er voor dit bedrag niet veel voor de weeskinderen kon worden gedaan, en dat ze derhalve
door sommige pleegouders vrij -wel werden verwaarloosd, behoeft geen verwondering te baren,
zoodat ten slotte de diaconie klachten bereikten,
die er toe leidden een commissie in het leven te
roepen om een onderzoek in te stellen naar den
toestand waarin de kinderen verkeerden.
Dit onderzoek bracht aan het licht, dat de
meeste kinderen, jongens zoowel als meisjes, in
hun geestelijke ontwikkeling zeer ten achter waren, ten deele als gevolg van het gebrekkige onderwijs dat zij genoten, maar grootendeels tengevolge van de verwaarloozing door de pleegouders.
Twee leden van den Kerkeraad, een ouderling
en een diaken, zouden nu op geregelde tijden de
armenschool bezoeken waar de kinderen onderwijs
kregen en de huizen, waarin ze waren ondergebracht. Deze heeren brachten in 1834 een rapport uit, waarin ze tot de slotsom kwamen dat 4
gulden per maand te weinig was om er de kinderen behoorlijk van te voeden en te kleeden; ze
stelden voor dit bedrag op 8 gulden te brengen.
Naar aanleiding van het rapport besloot de
Kerkeraad 26 October 1834 een diaconiehuis op te
richten, waarvoor de gelden werden gevonden
uit een door J. F. Mader gesticht fonds, waaruit

tot dusverre de armenschool was bekostigd, die
niet aan de verwachting had beantwoord. Beheerders van het fonds hadden er naar eigen goedvinden over kunnen beschikken en dus werd de
school opgeheven en werden de vrijgekomen gelden aan de diaconie afgestaan voor het bewuste
doel.
Bij Gouvernementsbesluit van 11 Maart 1835
kreeg de Kerkeraad toestemming om het diaconiehuis op te richten, waarna een daartoe benoemde
commissie een reglement voor het weeshuis ontwierp, dat 3 Mei 1835 werd goedgekeurd. In hetzelfde jaar kocht de Kerkeraad voor 6000 gulden
een huis in de Boomstraat en richtte dat tot weeshuis in.
Gedurende 32 jaar werd aan dit huis verbouwd
en bijgebouwd, maar geschikt voor weeshuis werd
het daardoor niet; de vertrekken bleven te klein
en te bedompt en het heele gesticht had een somber aanzien.
De geldmiddelen lieten niet toe een nieuwe,
vroolijker woning te betrekken en dus bleef alles
bij het oude en moesten de pupillen in die sombere
omgeving maar opgroeien zoo goed en kwaad als
dat ging.
Dat dit proces niet steeds even gunstig verliep,
behoeft geen verwondering te wekken, als men let
op het gesukkel gedurende de eerste tientallen jaren met „vaders" en ,,moeders", wier zedelijk peil
allerbedroevendst laag stond en wier toezicht op het
doen en laten van de weezen alles te wenschen
overliet. De verslagen uit die beginjaren, die

van den ,,Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst en Vaccine op Java en Madoera", welken titel de toenmalige Inspecteurs der
Volksgezondheid voerden.
Dit verslag maakte niet ten onrechte aanmerking op de huisvesting der pupillen in de slechtste
vertrekken van het gebouw, terwijl de ,.vader"
de mooiste kamer daarvan in gebruik had genomen voor zich zelf.

Het oude in 1835 betrokken Weeshuis in de Boomstraat.
Er is in den loop der jaren veel aan die woning verbouwd
en bijgebouwd. In 1913 werd zij ontruimd. Thans is er
een
kofferfabriek in gevestigd.

uiteraard veel met den mantel der liefde bedekken,
laten tusschen de regels door toch zeer wel lezen,
dat het in het weeshuis weinig minder dan een
,,bende" was.
Inderdaad had de Kerkeraad al een heel weinig
gelukkige hand met zijn benoemingen van ,.vaders" en ,,moeders'. Het eerst benoemde echtpaar
werd na een half jaar reeds ontslagen; reeds
spoedig gedroeg de man zich namelijk zoodanig,
dat men moest aannemen, hoe hij in een staat van
zinneloosheid verkeerde, die reeds tot buitensporigheden op kleine schaal had geleid en die
het ergste deed vreezen, indien hem niet het beheer over het huis werd ontnomen.
Na hun uittocht werd een zuster der gemeente
aan het hoofd der inrichting gesteld met den onderwijzer der opgeheven armenschool als assistent; de laatste kreeg 25 gulden tractement
per maand, de eerste 35 gulden. Ook zij konden
het niet bolwerken met de orde en tucht in het
huis en het was dan ook alleen uit medelijden, dat
zij tot 1844, dus bijna 9 jaar lang werden gehandhaafd. Toen kregen zij de stille wenk, om gezondheidsredenen hun ontslag te vragen, dat hun
gaarne werd verleend.
W e e r een echtpaar volgde hen op, thans onder
den naam van ,,Binnenregent" en ,,Binnenregentes"; de man was bovendien voorzanger, als
hoedanig hij 50 gulden verdiende boven zijn 80
gulden tractement van het weeshuis. Verder gaf
hij onderwijs in het gesticht en vooral in deze
laatste hoedanigheid heeft hij zeer veel goed gedaan, zoodat de school onder zijn leiding tot
grooten bloei kwam. Maar als ,.vader" en ,,moeder" waren de verdiensten van dit echtpaar twijfelachtig, zooals valt af te leiden uit een verslag

Van dit bezoek, waarbij de Inspecteur vergezeld
was van den Stadsgeneesheer, bracht de ,,vader"
verslag uit aan den Kerkeraad, in welk verslag hij
zich er over beklaagde, dat de heeren zonder
voorafgaande aanvraag het huis waren binnengedrongen, alsmede over het afkeurende oordeel,
dat zij over de inrichting hadden uitgesproken.
Verwonderlijk is het te lezen, hoe de Kerkeraad
van die dagen op deze klacht reageerde. Hij Avas
verontwaardigd over dit bericht, dat hij ,,geheel
van waarheid ontbloot" noemde en grootendeels
uit bedilzucht voortgekomen achtte. De ,,vader"
kreeg den last om voortaan, zonder speciale machtiging van den Kerkeraad, niemand meer tot het
gesticht toe te laten.
Ook het toezicht, dat door de z.g. buitenregentessen, waartoe meestal vrouwen van predikanten,
ouderlingen en diakenen werden benoemd, had
niet veel om het lijf en tenslotte werden er een
tijd lang maar in het geheel geen gekozen. Een
betreurenswaardig voorval in het weeshuis in
1850 schudde de gemoederen echter wakker en
er werden toen weer 4 buitenregentessen aangesteld.
In 1852 had een verandering in het binnenbestuur plaats, die geen verbetering was. Daarop
volgde in 1857 weer een nieuwe verandering, die
de leiding m handen stelde van een onderwijzer,
van wien men later vernam, dat hij zijn kostkinderen schandelijk had verwaarloosd en die reeds
1 Januari 1858 werd vervangen door een anderen
onderwijzer, die echter, nauwelijks in functie getreden, weer moest worden geschorst, omdat hij
waanzinnig was. Zoo ging het door tot eindelijk
in 1866 de Kerkeraad een goede keuze deed met
de benoeming van het echtpaar Macalester Loup
tot Directeur en Directrice,
Met dit echtpaar werd een nieuw tijdperk ingeluid en noode verleende de Kerkeraad deze
menschen in 1870 ontslag om gezondheidsredenen.
Zij werden opgevolgd door het echtpaar Van de
Wall, dat tot 1877 de verbeteringen, door hun
voorgangers begonnen, bevestigde en voortzette.

üaarna kwam het echtpaar Van der Zwaan,
dat profiteeren kon van het goede werk, door zijn
voorgangers verricht, zoodat onder hen ,,de orde
en netheid minder dan ooit te wenschen overheten, terwijl de huiselijke, gezellige toon, die er
in het gesticht heerschte, aangenaam afstak bij
wat te dien aanzien, dikwijls in andere gestichten
van weldadigheid werd aangetroffen". Na hen
bleef men op den goeden weg.
Maar het spreekt van zelf, dat het slechte beheer en slappe toezicht tot aan het optreden van
Macalester Loup en vrouw niet zonder invloed
was gebleven op het gedrag der pupillen, zoodat
in 1840 m een van de achtergebouwen een provoost moest worden ingericht. Ook werd bepaald,
dat de jongens, die door hun ongebondenheid
hadden getoond, onwaardig te zijn langer in het
weeshuis te blijven en ook die jongens, die den
leeftijd van 16 jaar hadden bereikt, als stuurmansleerlingen moesten gaan varen, of bij het leger
werden ingelijfd.
Niettegenstaande deze maatregelen, bleven de
klachten, voornamelijk over de weesjongens, aanhouden en toen in 1840 ook tegen de weesmeisjes
ernstige klachten werden ingebracht, werd bepaald, dat deze, indien zij door haar gedrag daartoe aanleiding gaven, na hun 18de jaar uit het
gesticht zouden worden verwijderd.
Bij verwijdering uit het huis was het gemakkelijker voor de jongens dan voor de meisjes een
passenden werkkring te vinden; voor haar was
een huwelijk altijd de beste oplossing. Bij huwelijk ontvingen zij dan een uitzet ter waarde van
50 tot 150 gulden.
Tot 27 b'ebruari 1866 stond het weeshuis onder
het rechtstreeksche beheer van den Kerkeraad.
Op dien datum werd het eerste onafhankelijke
bestuur benoemd. Reeds in zijn vergadering van
16 April 1867 nam dit bestuur de zeer belangrijke beslissing, voortaan alleen meisjes in het
gesticht op te nemen, een bepaling, die met een
korte onderbreking van 1871 tot 1876, tot heden
is gehandhaafd.
Voor de geestelijke belangen van deze meisjes
heeft het bestuur steeds veel over gehad. In 1870
werd een schoolbibliotheek gesticht en in 1871
een speciale weeshuiscatechisatie ingevoerd. Verder hebben de zorg voor goed onderwijs, de na-

Het nieuwe in 1913 betrokken Meisjesweeshuis op Boeboetan.

leving van de verplichting steeds behoorlijk Nederlandsch te spreken, het aankweeken van vooral die deugden van geest en gemoed, die voor
het jonge meisje in de Indische samenleving zoo
noodig zijn, steeds een voornaam punt uitgemaakt
van de werkzaamheden van het bestuur.
Reeds in 1871 begon Ds. Kam in den Kerkeraad
te trachten om te geraken tot het betrekken van
een nieuwe woning. Na veel vergeefsche pogingen, die vooral afstuitten op geldelijke bezwaren,
kreeg het weeshuis in 1911 een belangrijk bedrag
uit een groote loterij. Nu werden er met spoed
plannen beraamd voor den bouw van een nieuw
tehuis, zoodat op 1 Maart 1912 de aanbieding van
het tegenwoordige gebouw op Boeboetan kon
plaats vinden, waarvan zoowel het erf als de opstal
onbezwaard eigendom van het weeshuis zijn.
Een andere bezitting kreeg het door erflating
te Lawang, n.l. het huis Bergzicht, dat voor vacantiehuis voor de meisjes is bestemd.
Thans kan het weeshuis aan ongeveer 100
ouderlooze kinderen een liefderijk tehuis aanbieden, maar daar deze thans ook voltallig zijn,
is het huis aan het einde van zijn capaciteit gekomen en moet er reeds gedacht worden over den
bouw van een nieuwe inrichting.
In den loop van zijn bestaan en vooral in de
laatste jaren onder goed beheer, heeft het huis
aan de maatschappij een groote schaar jonge
vrouwen afgestaan, die daarin een eervolle plaats
bekleeden, dank zij de maatschappelijke deugden,
die haar daar zijn bijgebracht.
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DE JONGENS-WEEZEN-INRICHTING.
Voorgeschiedenis en stichting in 1858. — Tijdelijke huisvesting op Bibis. — Opening op
1 Mei 1860. — Geringe belangstelling in het begin. — Ontwerpen en keuze van het bouwplan
voor een eigen gebouw. — Plan Ermeling gekozen en met eenige bezuinigingen uitgevoerd. —•
Eerste steenlegging op 20 Februari 1862. — Opening op 12 November 1864. —• D e huisvaders. — Benoeming van een directeur. — Gedrag der pupillen. — Mildheid van de ingezetenen tegenover de pupillen. — Ongezonde ligging van het gebouw. — Verplaatsing naar Embong Malang. — Opening op 1 Maart 1913.

I N A D A T
de Indische Regeering in 1853
daartoe haar toestemming had verleend, richtten
eenige ingezetenen van Soerabaia een vereeniging op, die tot doel had een school te stichten
in den geest van de bouwkundige teekenacademie in Nederland, om daarin uit kinderen van
Indo-Europeanen, die tot armoede waren vervallen, een ambachtsstand te vormen en hen in de
gelegenheid te stellen zich een goed bestaan te
verwerven.

en opvoeding aan het particulier initiatief over te
laten. O p deze wijze kwam in 1862 de Gouvernements-Ambachtsschool tot stand.
Persoonlijk deed inmiddels de toenmalige Gouverneur-Generaal, Mr. A. J. Duymaer van Twist,
stappen bij den oud vice-president van den Raad
van Indië, Jhr. J. C. Reijnst, om, in verband met
de op te richten Ambachtsschool te beproeven op

Deze school kwam er inderdaad en gat aanvankelijk goede resultaten, maar spoedig bleken de inkomsten uit contributies niet voldoende om het
onderwijs op een behoorlijk peil te houden. Daarom werd aan het Gouvernement een bijdrage van
6000 gulden verzocht om een nieuw gebouw te
stichten. Dit werd niet toegestaan, evenmin als een
later verzoek om subsidie, daar de Regeering aan
de school geen levensvatbaarheid toeschreef en
zelve over de oprichting van een Industrieschool
dacht.
De commissie, die de Regeering in deze van
advies had gediend, gaf als haar meening te kennen, dat de school niet aan haar doel kon beantwoorden, omdat de leerlingen niet van jongs af
in de richting van hun later beroep waren grootgebracht. Daarom ried zij de Regeering aan, te
Soerabaia een Industrieschool te stichten, in verband met de hier gevestigde Gouvernementswerkplaatsen. De leerlingen moesten dan intern zijn,
waardoor zij aan tucht gewennen konden en waardoor voor hun opvoeding kon worden gezorgd.
De hooge kosten, aan dit plan verbonden, deden
de Regeering evenwel besluiten, alleen het onderwijs ter hand te nemen en de zorg voor huisvesting

Jhr. J. C. Reijnst, stichter der Jongens-Weezen-Inrichting.

Ph Fasbender, die tevens met het geven van onderwijs was belast

Het \üormdlige hoofdgebouw der Jongens-Weezen-Inrichting aan de Weezenstraat, dat van 1864 tot 1913 in gebruik
IS geweest

Terwijl nu alles gereed was de kinderen te ontvangen ontbraken deze, de commissie had gerekend op een groot aantal verzoeken tot toelating,
maar werd in haar verwachting zeer teleurgesteld
Emd December 1860 bedroeg het aantal pupillen nog slechts 20, maar daarna kwamen de
verzoeken geleidelijk binnen, zoodat eind 1862
reeds 42 jongens waren opgenomen In dit aantal
kwamen in den loop der jaren, mede als gevolg
van minder gunstige financieele resultaten, aan-

Java een inrichting voor jongens-weezen in het leven te roepen in den geest van Nederlandsch
Mettray bij Zutfen Deze plannen vonden bij
Jhr Reijnst een gunstig onthaal, zoodat hij zich
aan het werk zette en reeds spoedig een ontwerp
had gemaakt dat hij op 29 April 1855 aan den
Gouveneur-Generaal ter goedkeuring aanbood De
goedkeuring bleef ruim drie jaar uit en kwam eerst
16 September 1858 af Met 12 medestichters uit
Batavia, die voor de hoogste bedragen hadden ingeschreven, kwam de heer Reijnst den Uden November 1858 bijeen om een hoofdcommissie van
11 personen te verkiezen Die dag is dus te beschouwen als de eigenlijke stichtingsdag van de
inrichting
De Resident van Soerabaia stelde een ruim terrein ter beschikking voor den bouw van het gesticht in kampong Kali Sosok naast den ArtillerieConstructie-Winkel en dicht bij de Fabriek vooi
de Marine en het Stoomwezen.
In den loop van 1859 werden drie ontwerpen
ingediend voor den bouw van de Jongens-WeezenInrichting, waarvan dat van den kapitein-ingenieur Ermelmg het best aan de bedoeling van de
commissie beantwoordde en dus voor de uitvoering werd uitgekozen, zij het dan ook met aanmerkelijke wijzigingen even zoovele bezuinigingen vormende welke het uiterlijk schoon van het
gebouw niet ten goede kwamen
Daar echter de commissie reeds terstond haar
werkzaamheden wilde aanvangen werd na lang
zoeken een geschikte woning gevonden en gehuurd
voor 200 gulden s maands in de Chineesche kamp
achter het voormalige postkantoor op Bibis Zoo
spoedig mogelijk werd deze woning gereed gemaakt zoodat reeds op 1 Mei 1860 de opening
kon plaats vinden Tot huisvader werd benoemd

Het proces-verbaal, dat bij de eerste-steenleggmg van het
gebouw der Jongens-Weezen-Innchting aan de Weezenstraat
werd voorgelezen en na in een bus te zijn gesloten, werd ingemetseld Bi] het verlaten van het oude gebouw werd het
te voorschijn gehaald De tekst luidt ,Op heden Donderdag
den twintigsten Februari des jaars achttien honderd twee en
zestig IS de eerste steen gelegd voor de Jongens-WeezenInrichting te Soerabaia door den stichter, den Hoogwelgeboren Heer Jhr Joan Cornells Reijnst kommandeur der orde
van den Nederlandschen Leeuw en der orde van het legioen
van eer van Frankrijk, oud-vice-president van den Raad van
Nederlandsch-Indie, in tegenwoordigdheid van den president
en de leden der plaatselijke commissie te Soerabaia van het
gesticht, van den heer resident van Soerabaia, van den
kolonel-commandant der derde militaire afdeeling en van
vele begunstigers van deze liefdadige instelling Des ter oirkonde hebben wij aanwezigen deze van onze handteekening
voorzien .

merkelijke schommelingen voor, maar toch vertoont
het, v o o r a l in d e laatste j a r e n een stijgende lijn;
bij de viering van het halve eeuwfeest in 1918 b e droeg het 123.
W e r d dus in M e i 1860 het werk a a n g e v a n g e n
in een g e h u u r d e woning, in het jaar 1862 m a a k t e
men v a n de aanwezigheid hier ter s t e d e v a n den
oprichter Jhr. Reijnst, en van den president der
hoofdcommissie te Batavia M r . D e r Kinderen, gebruik om den eersten steen te leggen v a n het eigen
gebouw, hetgeen geschiedde op 20 F e b r u a r i 1862.
Bij deze plechtigheid w a r e n behalve de bovengenoemde personen, nog talrijke plaatselijke a u t o riteiten aanwezig met de pupillen in hun Z o n d a g sche plunje o n d e r de beide huisvaders F a s b e n d e r
en H a n s e n , welke laatste in 1861 naast F a s b e n d e r
w a s benoemd. N a een toespraak van den heer
V a n Bleiswijk Ris, voorzitter v a n de plaatselijke
commissie, bood deze Jhr. Reijnst een b a k en troffel a a n om d a a r m e d e den eersten steen te bevestigen en las hij het proces-verbaal voor, dat in een
d a a r t o e gemaakte bus w e r d ingemetseld. D e voorwerpen, w a a r m e d e Jhr. Reijnst de plechtigheid h a d
verricht, w e r d e n hem na afloop d a a r v a n ten geschenke gegeven, w a a r n a hij a a n g e d a a n a n t w o o r d de. E e n luisterrijk maal vereenigde tot slot alle
deelnemers ten huize v a n het lid M r . M . P . A .
Coster.
E e r s t o n g e v e e r t w e e en een half jaar later, n.l.
op 12 N o v e m b e r 1864 h a d de plechtige opening en
inwijding van het nieuwe gebouw plaats in tegenwoordigheid van vele belangstellenden, die de toes p r a a k van D s . Mounier, w a a r i n hij de jongens
in het nieuwe g e b o u w welkom heette, met a a n d a c h t
volgden. Bijzonderen d a n k richtte hij tot den heer
Ermeling, den o n t w e r p e r van het gebouw, onder
wiens dagelijksch toezicht, na zijn terugkeer uit
E u r o p a , de v e r d e r e o p b o u w w a s geschied.
In dit n i e u w e g e b o u w k o n d e n op zijn minst 72
j o n g e n s w o r d e n o p g e n o m e n , welk a a n t a l door o p offering v a n muziek- en teekenzalen, d e s n o o d s tot
100 kon w o r d e n opgevoerd, terwijl het groote a c h tererf gelegenheid tot uitbreiding n a a r die zijde
bood. H e t gebouw bestond uit een middenstuk met
d a a r a a n door groote a r c a d e n v e r b o n d e n zijvleugels en bestaat, ofschoon in zeer vervallen toestand, nog in de W e e z e n s t r a a t tusschen de groote
Kebalenstraat en de Constructiestraat.
H e t hoofdgebouw w a s betrekkelijk maar klein
en bevatte slechts de v e r g a d e r z a a l in het midden
met d a a r a a n g r e n z e n d de archiefkamer en muziekkamer. In de zijvleugels w a r e n de w o o n - en slaapv e r t r e k k e n , de ziekenzaal en de v e r t r e k k e n , in ge-
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De beide gegoten platen, welke in het voormalige gebouw
in de Weezenstraat aan weerszijden van den ingang werden
ingemetseld en na de verhuizing een goede plaats hebben
gekregen in de binnengalerij van het huidige gebouw der
Jongens-Weezen-Inrichting in Embong Malang.

bruik bij de 5de Gouvernementsschool. T u s s c h e n
deze vleugels, aan het eind w a a r v a n de woningen
van de huisvaders lagen, bevond zich een speelplaats.
A a n weerszijden van den ingang w a r e n gegoten platen ingemetseld; de eene vermeldde den
stichtingsdatum 11 N o v e m b e r 1858, de a n d e r e dien
van de eerste steenlegging, 28 F e b r u a r i 1862 en
dien van de inwijding, 1 N o v e m b e r 1864.
D e geheele b o u w h a d een som v a n ƒ 88.595,84
vereischt.
In de eetzaal w e r d in 1866 o p g e h a n g e n het geschilderde portret van Jhr. Reijnst om de j o n g e n s
dagelijks te herinneren a a n de verplichtingen, die
zij aan hem h a d d e n voor al zijn bemoeienissen om
tot den b o u w te geraken en om ze aan te manen
tot goed g e d r a g .
Bij de verplaatsing van de inrichting n a a r
t e g e n w o o r d i g e gebouw in E m b o n g M a l a n g ,
huisden de metalen platen en het portret van
Reijnst mede en kregen ze een plaats in de
nengalerij.

het
verJhr.
bin-

A a n het hoofd der inrichting stonden v a n af het
begin 2 huisvaders, die later een directeur boven
zich kregen. V o l g e n s de toelichting tot het gestichtsreglement moesten tot huisvaders w o r d e n benoemd ,,brave godsdienstige mannen, die voldoende w a a r b o r g e n opleveren, dat zij zoowel door hun
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Het muziekcorps van de Jongens-Weezcn-Inrichüng voor het oude gebouw in de W e e zenstraat. Vooraan in het midden zit de kapelmeester J. G. Arpagaus (1901-'08).

voorbeeld als door hun lessen en vermaningen geschikt zijn om de belangrijke en gewichtige plichten, die zij hebben aanvaard, naar behooren te
Vervullen".
Het gehalte van de candidaten, die zich voor
deze functie aanmeldden, was echter lang niet altijd in overeenstemming met deze schoone woorden. Het gevolg is dan ook geweest een komen en
gaan van meestal zeer ongeschikte lieden; de enkele goeden er onder stierven dikwijls een ontijdigen
dood. Fraudes waren aan de orde van den dag.
In het begin van de 20ste eeuw kwam hierin eindelijk verbetering, maar nog in 1913 moesten twee
nieuwe functionarissen tegelijk worden benoemd.
Onder de sollicitanten bevond zich toen de onderwijzer van de school, waarop de kinderen onderwijs genoten en deze sollicitatie bracht de commissie op het denkbeeld voor het vervolg een beschaafd man aan het hoofd van de inrichting te
plaatsen, aan wien in October 1914 de titel van
Directeur werd verleend. Thans is dit de heer R.
Bijkerk, die zijn post 1 Februari 1918 aanvaardde.
Onder het slechte toezicht van de huisvaders
liet het gedrag van de pupillen natuurlijk nog al
eens te wenschen over en er ging dan ook geen

jaar voorbij, waarin niet een of meer van de pupillen wegens wangedrag moesten worden verwijderd.
In 1868 moest men den maatregel nemen om
de ramen der eetzalen en de vensteropeningen der
latrines van ijzeren spijlen te voorzien om de jongens te beletten er ongemerkt tusschen uit te knijpen, maar dit bleek geen afdoende maatregel te
zijn. Bovendien liepen de pupillen herhaaldelijk
weg, zoodat een opvatpremie aan de politie werd
uitgeloofd voor eiken gedrosten jongen, die door
haar werd teruggebracht.
Desniettegenstaande droegen de ingezetenen van
Soerabaia altijd in ruime mate bij tot het vermaak
der jongens. Verschillende vereenigingen werden
bereid gevonden de pupillen gratis toe te laten tot
haar uitvoeringen of generale repetities.
In 1906 werd de aandacht gevestigd op het veelvuldig voorkomen van malaria bij de jongens en
nadat in Februari 1908 Dr. Wijdenes Spaans de
vraag had gesteld, of het niet gewenscht zou zijn
de inrichting naar een gezonder stadsdeel over te
brengen, werd een commissie benoemd om dit te
onderzoeken.
Het oude hotel Wijnveld in Embong Malang
werd na vele langdurige overwegingen daartoe het

meest geschikt geacht en daar de koopsom met
inbegrip van het woonhuis van de eigenares, slechts
ƒ 150.000 bedroeg, werd tot den aankoop hiervan
besloten; de noodige verbouwingen
kostten
ƒ 25.000, terwijl een gedeelte, waarin een wagenverhuurderij, met paarden en rijtuigen, werd verkocht. Voor de inrichting bleef behouden een gedeelte van het hotelmeubilair, servies en glaswerk,
linnen tafelgoed en keukengereedschap. Achter het
gebouw strekte zich bovendien een groot grasveld uit, dat prachtig te gebruiken was voor speelplaats.
Eind November 1912, bij hun terugkeer uit een
vacantieoord in de bergen, betrokken de pupillen
het nieuwe gebouw; 1 Maart 1913 vond de officieele opening plaats.
Het oude gebouw in de benedenstad werd in
1913 voor ƒ 150.000 verkocht aan den heer Nijland.
Het krachtige en goede beheer van tegenwoordig geeft vertrouwen, dat de moeilijkheden uit de
eerste jaren voor goed zijn overwonnen en dat de
inrichting in de toekomst aan de maatschappij een
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Het huidige gebouw der J. W . I, in Embong Mdlang, dat
sinds 1 Maart 1913 in gebruik is.

groot aantal jonge mannen zal afleveren, die, niettegenstaande de vaak ongunstige condities van de
omgeving waaruit zij zijn voortgekomen, hun
plaats daarin naar behooren zullen weten te vervullen.
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DE MAATSCHAPPIJ
TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
Oprichting van het Departement Soerabaia in Mei 1833. — Rechtspersoon in 1859. —
Geschiedenis vóór 1851 onvolledig bekend. — Weinig belangstelling bij de leden en achteruitgang in ledental. — Afscheiding van de Mij tot Nut van 't Algemeen in Nederland (1859). —
Spreekbeurten. — Aanleiding tot de oprichting van de Ambachtsschool. — Uitreiking van zilveren of gouden horloges voor reddingswerk. — Afschaffing der slavernij. — Volksbibliotheek
(1852-'64). — D e Javaansche school (1853-'60). — Oprichting van een Spaarbank (21 Juni
1859). — Eigen gebouvtr van de spaarbank in gebruik genomen (8 Maart 1916). — Overname
door de Gemeente (1922).

I O E N de bekende Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen met haar hoofdzetel in Amsterdam haar periode van grootsten bloei doorleefde,
meenden eenige ingezetenen van Soerabaia, dat
het ook zou gelukken een afdeeling of een Departement dier Maatschappij hier ter stede op te
richten en daaraan dezelfde belangrijke plaats
in het maatschappelijke leven te kunnen geven,
als die welke ,,Het Nut" in het moederland innam.

beperkte tot het toezenden van geschriften over
onderwerpen, waarvoor hier weinig of geen belangstelling kon bestaan. En ook het gehalte van

J

In Mei 1833 opgericht, werd aan het Departement Soerabaia bij G. B. van 11 December 1859
No. 37 rechtspersoonlijkheid verleend.
Van de geschiedenis van het Departement sedert de oprichting tot 1851 is weinig bekend, daar
oudere notulenboeken dan dat van 1851 niet meer
aanwezig zijn. Maar uit dat van 1851 valt toch
op te maken, dat het Departement zelfs in zijn
grootste bloeiperiode, die tusschen 1833 en 1851
moet zijn gevallen, niet meer dan 100 leden heeft
gehad.
In 1851 was evenwel het ledental reeds tot 23
geslonken en daar Soerabaia het eenige Departement in Indic was, woonden de leden nog verspreid over den geheelen Archipel. Het kassaldo
bedroeg toen ter tijd ƒ 1439.
De toestand, zooals die later ook in Nederland
zich zou ontwikkelen, van Departementen met
ruime geldmiddelen, doch zonder belangstelling
bij de leden, ontstond hier te Soerabaia dus reeds
veel vroeger, wat niet te verwonderen is, omdat
het contact met de Maatschappij in Holland zich

Titelpagina van het oadste nog aanwezige notitlenboek
van het Departement Soerabaia van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, begonnen den 4en December 1851. Het Departement werd hier reeds in 1833 opgericht, doch de notulenboeken uit het tijdvak 1833-'51 zijn zoek geraakt.

periode gepoogd een inrichting in het leven te roepen ter verzorging van behoeftige jonge dochters,
alsmede om tot de oprichting van een herhalingsen bewaarschool te geraken. Het bleef echter bij
pogingen; die voor het tehuis voor jonge dochters
leden schipbreuk op een te grootschen opzet.

De eerste-steenlegging van het gebouw van de Nuts-Spaarbank op den hoek van de WiUemskade en de Kerkstraat
door den ruim 80-jangen Christen-Inlander Kiai Simeon Sadra Ana (links, zittend) op 8 Maart 1915. Hij vertegenwoordigde als oudste ingezetene de Javaansche Christen-Gemeente Modjowarno, welke de eerste inlegster bij de bank was.

Meer is er bekend van de werkzaamheden van
het Departement in de jaren na 1851. Zooals ook
m Nederland, werden hier door de leden spreekbeurten gehouden over onderwerpen naar vrije
keuze. Bij een nauwkeurige beschouwing van de
titels dier onderwerpen, zooals: „ W a t Apollo eindelijk zou doen om aan den kost te komen en welk
besluit hij nam na zijn nieuwe kostwinning zes
maanden gedreven te hebben", of ,,Vaderlandsliefde", of ,,Het oordeel van Minos", of ,,De ware
bestemming van den mensch", behoeft het geen

de voordrachten, die hier voor de leden werden
gehouden, vermocht niet de belangstelling te verhoogen.
In 1852 werd een poging gedaan om het Departement nieuw leven in te blazen. Daarvoor werd
zelfs het Huishoudelijk Reglement herzien, maar
een poging om daarbij tevens de mogelijkheid te
openen ook Inlanders als lid toe te laten, mislukte.
Hoewel het ledental ver beneden de 100 bleef,
werd toch elk jaar een contributie-afdracht naar
Nederland gezonden, overeenkomende met een bedrag voor 100 leden; in 1854 werd besloten om
met ingang van het 21ste vereenigingsjaar met die
geldzendingen op te houden, terwijl de contributie, die tot dien tijd ƒ 6 per jaar had bedragen,
tot ƒ 12 werd verhoogd.
Het Hoofdbestuur was over die inhouding
de geldzendingen zeer ontsticht en gaf, na
scherpe briefwisseling over dit onderwerp,
het Departement Soerabaia in overweging zich
de Maatschappij af te scheiden. Hiertoe werd
sloten in de huishoudelijke vergadering van 21
1859.

van
een
aan
van
beJuli

Zoo veelomvattend als de naam van de Vereeniging was, zoo beperkt waren haar werkzaamheden. In de periode van 1833 tot 1851, waarvan
de notulenboeken niet meer bestaan, werd, volgens andere aanteekeningen, een Volksteekenschool geopend en een belangrijk aardrijkskundig
werk over den Archipel samengesteld. De teekenschool verdween wegens gebrek aan belangstelling; het aardrijkskundige werk werd in 1839 door
het Hoofdbestuur uitgegeven. Verder werd in die
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De oorkonde, die ter herinnering aan de steenlegging In
den eersten steen werd ingemetseld.

leend; de boekenschat nam geleidelijk sterk toe,
maar in 1864 werd zij verdeeld en het eene deel
aan het hospitaal op Simpang en het andere aan de
infirmerie te Malang geschonken.

Het op 8 Maart 1916 in gebruik genomen gebouw der
Nuts-Spaarbank.

verwondering te wekken, dat die spreekbeurten
over het algemeen buitengewoon vervelend werden
gevonden.
Het gevolg daarvan was, dat zelfs interessante
lezingen, zooals die van Ir. A. van Lakerveld op
31 Augustus 1852, slecht bezocht werden. En toch
was deze lezing, die tot titel had: „Het nut van den
Ambachtsstand; de redenen van de weinige achting, die in deze gewesten voor denzelven bestaat
en de middelen, waardoor men zou kunnen trachten hier meer lust voor denzelven in te boezemen",
de naaste oorzaak tot de oprichting van de Ambachtsschool hier ter plaatse.
Behalve tot lezingen strekte de bemoeienis van
het Departement zich uit tot het uitreiken van
gouden of zilveren horloges aan personen, die met
levensgevaar het leven van medemenschen hadden gered.
Verder nam het Departement stelling in het
vraagstuk van de afschaffing van de slavernij; het
stelde zich aan de zijde van de voorstanders van
de afschaffing en riep zelfs in 1854 een commissie in het leven om de voorstellen van de heeren
Bake en Munich te helpen verwezenlijken. Deze
commissie had echter reeds het volgend jaar haar
bestaansrecht verloren, omdat in het nieuwe Regeerings Reglement in de toekomstige vrijheid der
slaven was voorzien.
Den Isten Januari 1852 werd op voorstel van
het lid J. Hageman Jczn een Volksbibliotheek gesticht, waaruit voornamelijk aan het Hospitaal, de
gevangenis en de provoost boeken werden uitge-

Ook op onderwijsgebied heeft het Departement
getracht werkzaam te zijn. Behalve de Ambachtsschool, die mede door zijn toedoen tot stand kwam,
werd in 1853 in de 1ste Gouvernementsschool een
onderwijsinrichting geopend om Javaansche kinderen les te geven in het lezen en schrijven van de
volkstaal en de beginselen van rekenen en aardrijkskunde. Geringe belangstelling van Inlandsche zijde
noopte echter tot opheffing ervan in 1860.
De belangrijkste schepping van het Departement
IS de Spaarbank geweest, die thans nog bestaat.
Het eerste voorstel tot oprichting werd gedaan op een bestuursvergadering op 15 Maart
1852 door Mr. R. W . J. C. Bake. Eerst 21 Juni
1859 werd tot de oprichting er van besloten, doch
toen ving zij haar werkzaamheden ook reeds in
Augustus daaropvolgend aan.
Aanvankelijk heeft zij niet aan de bedoeling,
de spaarpenningen van den kleinen man te beheeren, voldaan. Meer dan de helft toch van het ingelegde kapitaal bestond uit groote bedragen en
het werd zelfs noodig geacht een commissie in het
leven te roepen om de minder gegoeden aan te
sporen door kleine bezuinigingen spaarpenningen
te vergaren.
Het bankkapitaal groeide gestadig en bedroeg
in 1892 ruim 4 millioen gulden, terwijl jaarlijks 10%
van de winst in een reservefonds werd gestort,
dat in 1891 ruim ƒ 100.000 groot was. Het aantal
inleggers steeg in het tijdvak: 1860-90 van 149
tot 3804; de belegging van de toevertrouwde gelden geschiedde door het ,,escompteeren van
acceptatiën, het beleenen van solide effecten en het
uitzetten van gelden op hypotheek onder eerste
verband."
In 1916 kreeg deze instelling haar eigen gebouw.
Bij de ingebruikneming op 8 Maart was tegenwoordig de ruim 80-jarige Christen-Inlander,
Kiai Simeon Sadra Ana, die bij de oprichting de
eerste inlegger was geweest en 8 Maart 1915 den
eersten steen van het gebouw had gelegd.
Ofschoon zij tevoren reeds meerdere ups en
downs had medegemaakt, kwam het in 1922 tot
een debacle bij de spaarbank. De Gemeente Soerabaia heeft zich toen haar lot aangetrokken en onder haar toegewijde zorgen is zij thans een nieuw
tijdperk van bloei ingetreden tot zegen van de
talloozen, die het nut van het sparen hebben leeren
begrijpen.

TIENDE

AFDEELING

III
KUNST EN VERMAAK

I.

DE SCHOUWBURG

lilllll

II.

MUZIEK E N TOONEEL

lilllll

III. ST. CAECILIA EN APOLLO

||||||||||

IV. SOCIËTEITEN

lilllll

V.

lllll

SIMPANGSCHE TUIN EN DE STADS•lil

TUIN

VI. FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN

|||||||||

O

.

U

.

D

S .

O .

E .

R

.

A

.

B

.

A .

I .

A

HOOFDSTUK ÉÉN.

DE SCHOUWBURG.
De schouwburg was in het midden van de 19de eeuw het middelpunt van kunst en vermaak. — D e eerste schouwburg in de Werfstraat, de tweede op Boeboetan, de derde op het Komedieplein. — De tweede schouwburg werd gesticht uit een fonds, voornamelijk bijeengebracht
door de chefs van de groote handelskantoren. — Opvoering van de eerste opera's. — Plannen voor een nieuwen schouwburg (1850). — Terrein achter de Djotangan-kazerne. — Commissie van toezicht. — Bouwmeester Ing. Brox. — Raming bouwkosten te laag: 20.000 gulden.
— Totale kosten: 55.000 gulden. — Voltooid in 1854. — Oordeel van Bickmore en prof. Veth
over het gebouw. — Hinderlijke belangstelling van de omwonenden. — Het terrein vóór het
gebouw. — Het behegr en de finandeele zorgen. — Herstellingen van 1877. — Latere herstellingen alleen mogelijk met particuliere hulp. — Verkoop van het gebouw in 1919 aan de
Handelsvereeniging Amsterdam. — Afbraak in 1923.

* -* E! schouwburg was in het midden van de
negentiende eeuw het middelpunt van het kunstleven te Soerabaia. Alle liefhebberijtooneel-gezelschappen, zooals Constantia, Apollo, Thalia en
andere gaven er hun opvoeringen met ,,bal na".
Caecilia, verschillende zangvereenigingen en het
muziekcorps van de Schutterij brachten er voor
een uitgezocht publiek de werken van de meesters
der toonkunst ten gehoore. Ook Italiaansche en
Fransche gezelschappen brachten met meer of
minder groot succes opera's, opera's bouffe, of
operettes voor het voetlicht. En niet te vergeten:
de schouwburg was ook de plaats waar Moeder
van den Steen, de ziel van Apollo, haar grootste
triomfen vierde in haar succesrol van Mina Stout in
De Gouvernante, of met haar tableaux-vivants.

In dit gebouw was het, dat de eerste opera's
werden opgevoerd, o.a. door den Franschen troep
van Le Moringe, die langen tijd in Indië heeft
gespeeld, maar ten slotte werd ontbonden. T o t
haar repertoire behoorden o.a. l'Africaine en
Les Huguenots.
Van 1850 dagteekenen de plannen voor een
nieuwen schouwburg, die meer nog dan de oude
aan de eischen van den tijd zou voldoen en ook
zou kunnen dienen voor concerten en andere publieke bijeenkomsten.
Om het kapitaal bijeen te brengen liet men

In den loop der jaren heeft Soerabaia achtereenvolgens drie schouwburgen gekend.
De eerste stond in de Werfstraat en wat er
van overbleef, is terug te vinden in het gebouw van
de gevangenis aldaar. Veel bizonders zal deze
schouwburg niet zijn geweest, want met geen
enkel woord wordt er melding van gemaakt door
schrijvers van en over Soerabaia in de eerste
helft van de vorige eeuw.
Meer is bekend geworden van den tweeden
schouwburg, waarvan het gebouw nog staat
op den hoek van Boeboetan en Ouden Komedieweg. Deze werd gesticht uit een fonds, bijeengebracht voornamelijk door de chefs van de
groote handelshuizen hier ter stede, waaronder in
de eerste plaats dient genoemd te worden de
heer Hannema, chef van Dunlop & Co.

Soerabaia's eerste schouwburg in de Werfstraat, waarvan
geen bizonderheden bekend zijn. Het gebouw werd later bij
de Gevangenis getrokken en wordt thans als werkplaats gebruikt. O p het muurvlak is nog zeer goed te zien, waar eertijds de ingang was, geflankeerd door twee ramen; later werden deze ruimten opgevuld en de kruisvormige ventilatiegaten aangebracht. Links ziet men het gebouw, waarin vroeger het Militaire Kleedingmagazijn en thans de Gevangeniswacht is gevestigd. Rechts: een deel van den gevangenismuur.

Een inteneur-opname van Soerabaia's oudsten schouwburg. Links en rechts ziet men de
naar Gnekschen trant bewerkte nissen, waarin waarschijnhjk beelden hebben gestaan der
Muzen van het treurspel en het blijspel. O p den voorgrond namen de toeschouwers plaats,
terwijl achter in de zaal het tooneel was opgeslagen. De kamertjes, welke op het balcon
(op den achtergrond) uitkomen, dienden denkelijk als kleedruimte voor de artisten. De steun'
balken en dito pilaren werden later aangebracht, toen het betrekkelijk kleine en bedompte
gebouw ouderdomsgebreken begon te vertoonen.

lijsten circulecren, waarop het publiek van Soerabaia werd verzocht in te teekenen voor de
aandeelen van 100 gulden. In korten tijd was
op deze wijze een bedrag van 20.000 gulden
bijeengebracht en zoo kon 10 Juli 1850 een vergadering worden belegd, waarop tot den bouw
van een nieuwen schouwburg werd besloten.
Voor het terrein was het oog gevallen op het
plein achter de Djotangan-kazerne, waar een
kampong gelegen was, die geen al te besten
naam had als de verzamelplaats van de wervers
van Javaansche soldaten. Dit terrein werd bij
besluit van 11 October 1852 No. 18 kosteloos
afgestaan door het Gouvernement.
In de commissie van toezicht en administratie bij den bouw van den nieuwen schouwburg
werden verschillende bekende stadgenooten gekozen; met den bouw zelf belastte zich geheel
belangeloos ingenieur Brox.
Toen men reeds bezig was te bouwen, kwam

de genoemde commissie tot de minder aangename ontdekking, dat de raming der kosten veel
te laag was gesteld en dat er zoo gauw mogelijk moest worden getracht meer geld bijeen te
krijgen.
Gemakkelijk ging dit echter niet. Een renteloos voorschot werd door het Gouvernement geweigerd en de inteekenaren op het kapitaal
wenschten niet méér bij te dragen, daar ze het
gevoel hadden voor den gek te zijn gehouden.
Na veel onderhandelen stond het Gouvernement eindelijk een aandeel m een te houden loterij toe tot een bedrag van 4000 gulden. Dan
werd er een eerste hypotheek op het gebouw gevestigd van 15.000 gulden en later nog een tweede
van 12.000 gulden. En ten slotte werd nog met
groote moeite een bedrag van 4000 gulden aan aandeelen geplaatst, zoodat het in 1854 voltooide
gebouw 55.000 gulden kostte, in plaats van de
geraamde 20.000 gulden.

Twee beoordeelingen van het gereed gekomen gebouw mogen hier worden ingelascht. De
Engelschman Bickmore, die Soerabaia in de tweede helft van de vorige eeuw bezocht, vermeld^
het als „een groot, goed geëvenredigd en van
binnen met aardige fresco-schilderingen versierd
gebouw" en prof. Veth noemt het een inrichting, ,,waar nu en dan liefhebberij-voorstellingen
en concerten worden gegeven, maar van welks
roem als tempel van Melpomene of Thalia de wereld nog weinig heeft hooren gewagen".
Aanvankelijk miste het de voorhal en was het
niet omgeven door den ringmuur, met welke beide ,,attributen'' onze oudere stadgenooten het bij
de afbraak nog hebben gekend.
In de beginjaren toch ging het er zóó gemoedelijk toe, dat bij uitvoeringen de bewoners der
omliggende huizen stoelen en divans neerzetten
op het plein vóór den schouwburg, daarop plaatb
namen en zoodoende gratis mede genoten van de
muziek. Ook Inlanders stonden in dichte drommen om het gebouw om van het moois daarbinnen
vooral niets te missen.
Deze belangstelling werd op den duur hinderlijk, daar zij allerminst stil was, zoodat soms
zelfs voorstellingen niet konden doorgaan. Daarom werd er eerst een pagger en later een muur
om den schouwburg opgetrokken.
Het grasveld er vóór werd voor allerlei doeleinden gebruikt. Koeien graasden er. paarden lie-

Soerabaia's derde schouwburg op het Komedieplein. Het
gebouw werd in 1854 voltooid en in 1923 afgebroken, zoodat
het bijna 70 jaar heeft bestaan. De voorhal en de ringmuur
werden er pas later bijgebouwd.

pen er vrij rond en zoo werd het veld een kale
vlakte, die niet strekte tot verfraaiing van de stad.
Ook ontstonden er telkenmale ruzies tusschen
huismoeders, die er haar wasch te drogen legden en den eigenaar van de koeien, die het verschil tusschen vuile en schoone wasch niet kenden, terwijl de jeugd uit de buurt bij haar voetbalspel mede de wasch bedierf, er veldslagen leverde of wedrennen organiseerde op de losloopende paarden.
De geschiedenis van den schouwburg is eigenlijk een aaneenschakeling van intriges en ruzies over het beheer. Het bestuur, dat voortdurend voor een leege kas stond, was daardoor
niet in staat den schouwburg naar behooren te
exploiteeren en kon het tenslotte niemand naar
den zin maken.
Zoo waren er aanvankelijk, toen de schouwburg pas geopend was, geen voldoende bespelers; maar later, toen het bestuur er na groote
inspanning in geslaagd was de zaal zoo goed als
alle avonden van de week verhuurd te krijgen,
werd er door de verschillende gezelschappen weer
over geklaagd, dat er geen voldoende gelegenheid overbleef om te repeteeren.
Natuurlijk stonden als steeds de beste stuurlui aan wal en zoo liepen de ruzies dan ook in
den regel tusschen de menschen die wèl en hen,
die niét m het bestuur zaten.
Ter illustratie van den toestand mogen de volgende aanhalingen onderscheidenlijk uit krantenverslagen van 1871 en 1874 dienen:

Soerabaia's tweede schouwburg, op den hoek van Boeboetan en Ouden Koraedieweg. Hierin hadden de eerste
opera-voorstellingen plaats. Boven was de tooneelzaal, terwijl
de ruimte er onder diende als bewaarplaats voor requisieten
en dergelijke. In het gebouw is thans de Indonesische Studieclub gevestigd.

1871: ,,Het tooneel verkeert reeds sinds jaren in een zeer bedenkelijken toestand, waaruit
de opbrengst van een geldloterij het niet kon
redden. Nog versch ligt sommige ingezete-

ten uitgebreid tot 4: stalles, parterre, Ie en 2e
loge. Een afzonderlijke koffiekamer werd gebouwd en de ventilatie verbeterd.

Interieur-opname van Soerabaia's derden schouwburg. Achter in de zaal, afgescheiden door een hekwerk, is de ,,engelenbak". In het midden het parterre en de stalles en daaromheen de loges, de Resident had zijn eigen loge. Rechts
achter in de zaal in een nis staat het borstbeeld van G. F. A.
Galati, die vele jaren dirigent was van het eertijds bekende
muziekgenootschap St. Caeciha, het beeld verhuisde na de
afbraak van het gebouw in 1923 naar het Kunstkringgebouw
in Embong Malang.

nen en wellicht ook anderen de tweede poging in het geheugen, om door middel van
een geldloterij, welke nooit uitspeelde, het
tooneel te redden van een metamorphose in
een pakhuis, of iets dergelijks. Ook daarmede maakte men totaal fiasco. Het tooneel
bleef even kwijnend als te voren. Daarbij
kwam tot overmaat van ramp de allesbehal
ve gunstige reputatie, welke dat tooneel zich
verwierf door den weinigen steun, welken
sommige doortrekkende artisten ondervonden
van de zijde der betrokken directie, die weliswaar pour l'amour des beaux arts als zoodanig
optrad, maar niettemin door eigendunkelijke
handelingen de belangen van het tooneel
weinig behartigde".

Ook het tooneelscherm werd vernieuwd, maar
daarbij sneed het bestuur zich leelijk in de vingers. Deze restauratie werd opgedragen aan een
van de spelers van de Fransche operette-troep
van Berger. Hij deed dat zeer verdienstelijk en
gaf den schouwburg ook van binnen een streekje, zoodat deze er wat fnsscher uitzag, maar
toen de troep den schouwburg verliet, geviel het,
dat de kosten van het nieuwe scherm precies
even hoog waren als die van de zaalhuur, die enkele duizenden guldens bedroeg. Berger trok dus
aan het langste eind; hij had eenige maanden goed
geld verdiend en daarvoor zoo goed als niets
behoeven te betalen.
Nooit IS er in de geschiedenis van den schouwburg een oogenblik geweest, dat er geen financieele zorgen bestonden. Tenslotte was geen herstelling of vernieuwing meer mogelijk, indien niet
een van de bestuursleden die uit eigen zak bekostigde.
Een korten tijd, toen de heer Bouman, chef
van Dunlop 6 Co., de aandeelen, die men nog
niet als waardeloos had weggegooid, had opgekocht en het gebouw^ naar zijn goeddunken exploiteerde, scheen het alsof er nog een betere
toekomst voor zou zijn weggelegd.
Maar toen het gebouw onherstelbare gebreken begon te vertoonen, de decors en de verlichting niet meer aan de allereenvoudigste eischen konden voldoen en er geen geld w^as om
daarin verbetering te brengen, was het einde
nabij.

1874: ,,De wijze, waarop het beheer van het
tooneel sedert jaren is gevoerd, kon de algemeene goedkeuring niet wegdragen. Een
clubje heeren schijnt zich van de directie te
hebben meester gemaakt. De vertrekkenden
worden vervangen door vrienden, zonder dat
de tegenwoordige bezitters der actiën een stem
in de verkiezing van het bestuur hebben. De
directie heeft het nooit noodig geacht, om
aan actie-houders of het publiek verantwoording te doen van haar beheer."
Eindelijk in 1877 werden er eenige verbeteringen aan het gebouw aangebracht. Tot dien
tijd waren er slechts 2 soorten zitplaatsen, dure
en goedkoope; in dat jaar werd het aantal soor-

De ,,koffiekamer' van Soerabaia's derden schouwburg op
het Komedieplem. Dit restaurant, dat in den loop der jaren
eenige wijzigingen onderging, werd in 1877 naast het theater
opgezet.

Het kantoorpaleis van de Handelsvereeniging Amsterdam, dat in de plaats kwam van Soerabaia's derden schouwburg op het Komediepl ein; het werd 18 April 1923 officieel geopend.

In 1919 kocht de Handelsvereeniging Amsterdam het gebouw, dat zij in 1923 afbrak om op
dezelfde plek den ISden April 1925 haar nieuw
kantoorpaleis te openen.
Hoewel de schouwburg steeds een moeilijk bestaan heeft gehad, zullen toch vele stadgenooten en oud-stadgenooten met genoegen terugden-

ken aan den tijd, toen zij als toeschouwers of
toehoorders in de ongemakkelijke stoelen van het
gebodene genoten of wel als executant trachtten hun medemenschen een genoegelijken avond
met meer of minder kunstgenot te bezorgen na
een dag van hard zwoegen in de warme drukte
van de stad.
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MUZIEK EN TOONEEL.
Belangstelling in Kunst in het midden van de 19de eeuw beperkt tot Muziek en Tooneel.
— Vorming v a n muziekensembles. — Vorming van een orkest. —• Caecilia. — Concerten
met klassieke muziek. — Beroepsmusici als solisten. — Rondreizende operagezelschappen. —
Isidore v a n Kinsbergen. — Galati. — Tooneel. — Tooneelvereenigingen. — Constantia. —
Mina Kruseman als regisseuse. — Levensbeschrijving van Mina Kruseman. — Mina Kruseman
naar Indië (1877). — Optreden te Batavia. — Werkzaamheid te Soerabaia. — Zang- en
tooneelschool (1879). — Aanklacht wegens laster (1879). — Huwelijk met Hoffman. — Vertrek naar Singapore en verder naar Italië. — Geboorte v a n twee kinderen. — Propagandiste
tot haar dood. —• Repertoire en programma's v a n Constantia. — ApoUo in 1875 opgericht
door C . G. v a n den Steen. — Moeder v a n den Steen. — Successen v a n Moeder v a n den'
Steen bij Apollo. — Opera-voorstellingen door dilettanten. — Jubileum v a n Moeder v a n den
Steen. — „Mevrouw Maalnest".

L » / E belangstelling in Kunst beperkte zich in
het midden van de 19de eeuw te Soerabaia hoofd'
zakelijk tot Muziek en Tooneel. De overige
kunsten werden zeer stiefmoederlijk behandeld en
bij hooge uitzondering beoefend.
Verwondering behoeft dit niet te wekken als
men bedenkt, dat aanleg en liefhebberij voor
muziek groot zijn onder de Indo-Europeanen,
uit welk element omstreeks dien tijd het grootste gedeelte van de Europeesche maatschappij in
Indië bestond.
Aan de opvoeding van den Indischen jongen
mocht soms veel ontbreken, maar vioolles kreeg
hij toch al heel gauw, zoo mogelijk tegen matige
vergoeding van een leeraar, anders thuis van
vader of broeder, van vrienden of bekenden. En
elk Indisch meisje kreeg pianoles en, zoo de aanleg ervoor aanwezig was, zangles erbij. Een piano was in bijna elke woning te vinden en het gezellig samen musiceeren behoorde tot de weinige genoegens, die men 's avonds kon hebben.
Dit leidde tot de vorming van een ensemble
en als zulk een ensemble zich een repertoire had
gevormd, Averden vrienden en kennissen uitgenoodigd tot een avondje om naar de prestaties
der musici te luisteren. Vielen zulke avondjes in den
smaak, dan werd een muziekclub opgericht en bij
toenemend succes groeide deze uit tot een muziekgezelschap, dat in plaats van onderonsjes,
muziekuitvoeringen in den schouwburg organiseerde.

De muziekvereenigingen vormden een orkest,
dat zich onder leiding stelde van een beroepsmusicus. Dit was meestal een lid van een der
Fransche of Italiaansche operagezelschappen, dat
na het vertrek of de ontbinding van het gezelschap in Indië was achtergebleven.
Een voorbeeld van een dergelijke vereeniging
met eigen orkest is Caecilia geweest, welke vereeniging meer dan 50 jaar het muziekleven te
Soerabaia heeft beheerscht en waaraan het volgende hoofdstuk is gewijd.
Op de concerten werd bijna uitsluitend klassieke muziek ten gehoore gebracht; aan de toenmaals moderne meesters werd zeer weinig plaats
ingeruimd op de programma's, omdat de besturen van de meeste vereenigingen huiverig waren onbekende composities aan te schaffen, daar
het vooraf zeer moeilijk viel uit te maken, welke
dier composities zouden blijken innerlijke waarde
te bezitten en dus op den duur in den smaak van
de toehoorders zouden vallen. Immers het was
maar al te zeer bekend, dat een goede kritiek in een Europeesch muziektijdschrift niet altijd door de innerlijke waarde van het stuk alleen in de pen werd gegeven.
Het artistieke peil dier uitvoeringen valt thans
moeilijk te beoordeelen. De eenige gegevens daaromtrent zijn de herinneringen van oud-Soerabaianen en de kritieken van enkele onbevangen
verslaggevers uit dien tijd. Bij het aanleggen
van een vrij strengen maatstaf, konden de uit-

voeringen in doorsnede dragelijk worden genoemd, een enkele maal zelfs meer dan middelmatig, wanneer het orkest behoorlijk had gestudeerd en goed was ingespeeld. In elk geval stond
het gebodene op muzikaal gebied hooger dan dat
op het gebied van de amateur-tooneelspeelkunst.
Bij de uitvoeringen traden vaak beroepsmusici als solisten op, die op deze wijze gelegenheid
kregen van hun individueele prestaties blijk te
geven en van hun waarde als muziekpaedagoog.
De overige executanten waren voor het meerendeel dilettanten, zoowel uit de particuliere
als uit de ambtelijke wereld. Doordat de laatste
categorie veel aan overplaatsing onderhevig was,
wisselde de samenstelling van de ensembles voortdurend, wat de instandhouding der vereenigingen
niet vergemakkelijkte. Hieraan is het te wijten,
dat zoovele dier vereenigingen slechts een kortstondig bestaan hebben gehad.
In aansluiting met het bovenstaande nog een
enkel woord over de beroepsmusici. Er waren er
te Soerabaia die zeer verdienstelijk les gaven in
piano, viool, cello en in zang. Dit blijkt uit het
feit, dat enkelen van hun leerlingen, die later naar
het buitenland gingen ter voltooiing van hun studie, daar tot zeer verdienstelijke musici zijn opgegroeid, voortbouwend op de goede basis hier ter
plaatse gelegd.
Wanneer men echter onderwijs wilde ontvangen in het bespelen van een ander instrument, dan viel het niet zoo gemakkelijk goede
lessen te krijgen. In den regel moest men dan terecht komen bij een van de leden van het muziekcorps van de Schutterij, of een enkele maal
bij een achtergebleven orkestlid van de vele rondreizende operagezelschappen.

Mina Kruseman, één der eerste — in Indië wellicht de
eerste — voorvechtsters van de rechten der vrouw. Zij
richtte hier een zang- en tooneelschool op en was eenigen
tijd regisseuse van de tooneelvereeniging Constantia.
Het bovenstaande poitret geeft haar weer, zooals 2ij er
tijdens haar verblijf in onze stad (van 1878 tot 1880) uitzag. Het hooge voorhoofd spreekt van geestkracht, de flinke
oogopslag en toegeknepen mond duiden op wilskracht, twee
eigenschappen, waardoor zij geliefd en gehaat was. Hoe men
ook over haar als mensch of als kunstenares moge oordeelen,
één ding staat vast: zij was een persoonlijkheid.

Natuurlijk waren er onder degenen, die muzieklessen gaven, ook, die daartoe door hun opleiding niet bevoegd en onbekwaam v/aren en
die om toch hun brood te kunnen verdienen, de
markt bedierven voor de degelijke artisten, maar
de rechtvaardigheid eischt te vermelden, dat er
onder die onbevoegden ook waren, die door hun
ijver hun bekwaamheid wisten te vergrooten en
zich naam wisten te verwerven.

Isidore van Kinsbergen had tusschen 1870 en
1880 te Batavia een aantal beroepsmusici en dilettanten om zich heen verzameld, waarmede hij
opera-uitvoeringen gaf. Hij zelf was een achtergebleven lid van een operagezelschap en had
zijn opleiding genoten aan het conservatoire te
Parijs. Met zijn menschen bezocht hij ook Soerabaia, maar hij had hier volgens de kritieken uit
dien tijd geen groot succes, althans heel wat minder dan Cagli en Balsofiore. Hij vestigde zich later als muziekleeraar te Batavia en was daar tientallen jaren de ziel van het muziekleven.

Tusschen Muziek en Tooneel moge nog iets
i/ermeld worden over de Opera, immers de combinatie van die beide. Van de vele gezelschappen die Soerabaia in de vorige eeuw bezochten,
mogen die van Cagli, van Balsofiore, van Pompei, van Torsoni en van Van Kinsbergen worden
genoemd.

W a t Van Kinsbergen voor Batavia is geweest,
was Galati, ook een achtergebleven lid van een
operagezelschap, voor Soerabaia, waar hij jarenlang Caecilia leidde. Andere bekende achtergebleven buitenlanders waren Casorati, een bekwaam pianoleeraar en Paci, die behalve als muziekpaedagoog ook naam maakte als pianist en

ontbonden werden valt de Compania Artistica Italiana te noemen.
Natuurlijk kunnen de opvoeringen van de eerste operagezelschappen niet vergeleken worden
met die van de latere of die van tegenwoordig.
Men bedenke slechts, dat in dien eersten tijd de
verlichting van tooneel en schouwburg met kaarsen of petroleumlampen geschiedde. Eerst jaren
later kwamen gas en electriciteit daarvoor in de
plaats.
In het repertoire kwamen
veranderingen. Durfde men
opera's in het genre van
werden er ook gespeeld van
van Verdi en veel later zelfs

ook langzamerhand
aanvankelijk slechts
Norma aan, later
Bizet, van Gounod,
van Puccini.

Het is zeer goed te begrijpen, dat naast het
verlangen om in Indië muziek te hooren, ook dat
om tooneel te zien spelen opkwam. En, daar beroepstooneel hier volkomen onbekend was. kon
dit alleen geschieden door dilettanten, die zich
daartoe tot tooneelclubs vereenigden.

C. van Hutten, één van de presidenten der tooneelvereeniging Constantia.

dirigent van Caecilia en die thans leider is van
het stedehjk symphonie-orkest te Shanghai.
De werkchjk goede operagezelschappen, die hier
kwamen met een volledig ensemble, verdienstelijke zangers en zangeressen, een behoorlijk koor,
een goed bezet orkest, dat slechts met enkele dilettanten behoefde te worden aangevuld, eigen
decors en een bekwamen dirigent, trokken voortdurend volle zalen en verlieten tenslotte Indië
met een goed gevulde beurs, wanneer men althans onderling geen ruzie kreeg, want zulks geschiedde maar al te vaak, of, wat ook voorkwam,
indien de vrouwelijke sterren hier niet in het
huwelijksbootje stapten. Maar de kleine gezelschappen, die alleen bestonden uit tweederangs
zangers en zangeressen, met een dirigent, die
tevens artistiek leider en impressano was, moesten tot hun schade ondervinden, dat voor hen geen
droog brood te verdienen viel, omdat het publiek
reeds spoedig bemerkte, dat de entreeprijzen —
men durfde zes gulden vragen voor een logeplaats — niet in overeenstemming waren met het
gebodene en dan verder thuis bleef. Onder de
operagezelschappen die wegens onderlinge ruzie

In het algemeen zijn dilettanten eerder in staat
om goede muziekuitvoeringen dan om goede tooneeluitvoeringen te geven. Voor Indië werden de
moeilijkheden voor het dilettantentooneel vergroot,omdat een deel van hen, die voor tooneel
gevoelden, óf zeer gebrekkig Hollandsch sprak,
óf het met het bekende Indische accent deed.
Naast de taal vormden de decors een groote
moeilijkheid, alsmede de verlichting. En dan ontbrak nog heel vaak een goede regisseur, die tenslotte een voorname factor is voor het welslagen van een tooneeluitvoering door dilettanten.
Zoo is dan ook het oordeel van een onbevooroordeelden waarnemer te begrijpen, die over het
kunstleven in de vorige eeuw eens schreef, dat,
daar er geen bepaald critisch leven op kunstgebied bestond, het door de dilettantenvereenigingen vertoonde beneden de eischen van serieuze
kunst bleef. En een zoo bij uitstek bevoegd persoon als M. van Geuns, schreef in December
1898 in een artikel, ,,Muziek in Indië", dat in
De Telegraaf verscheen, dat het 't beste was om
aan de uitvoeringen geen strengen maatstaf aan
te leggen en dat uit den aard der zaak het
publiek, dat niet verwend was, geen al te strenge eischen aan de kunstprestaties der dilettanten
stelde.
Het aantal tooneelvereenigingen, die te Soerabaia zijn opgericht en tenslotte als gevolg van
overplaatsingen, ruzies of geldgebrek werden
ontbonden, is zeer groot geweest. Elke groep

van menschen uit de Europeesche samenleving
heeft zijn tooneelclub gehad, zooals respectievelijk de Duitsche, Engelsche en Hollandsche militairen uit het garnizoen.
Verder was door Indo-Europeanen Constantia
opgericht en weer anderen richtten Apollo op. Deze beide vereenigingen hebben te Soerabaia langen
tijd den toon aangegeven en hebben werkelijk wel
iets gepresteerd, zoodat van deze beide vereenigingen een korte geschiedenis moge volgen.
Constantia is ontstaan uit ,,De jonge Constantia", een vereeniging door Indo-jongelui opgericht,
doch die slechts kort heeft bestaan en maar een
paar uitvoeringen heeft gegeven. F. Reyneke,
H. W . Sand, F. A. Lubeck, V . W a r d e n a a r en
A. Berkholst richtten daarop in 1874 Constantia op, dat 10 September 1875 als rechtspersoon
werd erkend. Constantia is blijven bestaan tot 1909
en gaf ongeveer om de twee maanden een uitvoering. Het bezat een eigen orkest van ongeveer
35 man, waarvan een gedeelte werd gerecruteerd uit pupillen van de Jongens-Weezen-Inrichting en dat onder leiding van Frits van
Boeckholtz stond.
Als regisseuse van Constantia is een tijd lang
opgetreden mevrouw Mina Kruseman, één der
eerste — in Indië wellicht de eerste — voorvechtsters van de rechten der vrouw. Om te
toonen waartoe een vrouw in staat is, wanneer
ze wil, pakte ze van alles aan en bracht daarmede het rustige Indië van toentertijd in rep en
roer, waarbij ze door minder tactvol optreden
weleens de critici en anderen tegen zich in het
harnas joeg.

der met haar ouders repatrieerde. Na den dood
van haar moeder en twee van haar zusters, die
kort na aankomst in Holland aan tering stierven,
begon Mina een kunstreis, een zwerftocht, die
haar van Brussel naar Parijs, vandaar naar NewYork en verder in Amerika voerde; vandaar
weer terug naar Duitschland en dan over Rome
naar Nederland, Haar glansrol als zangeres zong
zij te Parijs als La Reine de Chipres, in New-York
trad zij op in La Prophete, La Trouvète en Les
Huguenots. In Amerika zou zij een goede toekomsr
hebben gehad, als zij zich had willen voegen naar
de eischen harer managers en naar andere manneneischen, haar als voorwaarde gesteld om
haar beroemd te maken.
Van anderen aard waren de moeilijkheden, die
zij zich in Zuid-Amerika, waar zij overigens veel
opgang maakte, op den hals haalde door partij
te trekken voor de Negers, die er als beesten
werden behandeld.
In 1873 maakte zij te Weimar kennis met Multatuli, met wien ze het bij het mstudeeren van
Vorstenschool in 1875 aan den stok kreeg. Bij de
eerste opvoering hiervan op 1 Maart 1875 te
Utrecht, werd de rol van Hanna vervuld door
Mina's leerling Elise Baart; later trad ze zelf
herhaaldelijk in die rol op en na haar Alida Tartaud-Klein.

De critieken op haar prestaties op tooneelgebied waren inderdaad lang niet malsch, maar
het valt thans moeilijk meer uit te maken of zij
werkelijk als regisseuse geen talent bezat en als
gevolg daarvan de uitvoeringen zoo onbeholpen
waren als werd beweerd, of dat scherpe oordeel een gevolg was van het feit, dat men haar
niet mocht lijden vanwege haar verder optreden in het openbaar.
Hoe men echter haar optreden ook moge beoordeelen, te ontkennen valt het feit niet, dat
Mina Kruseman een belangwekkende figuur is
gew^eest, een type in den goeden zin van het
woord. Daarom moge hier nog een korte levensbeschrijving van deze oud-stadgenoote volgen.
Geboren in Gelderland als dochter van een
Indisch officier, ontving zij een gedeelte van
haar opvoeding in Indië, vanwaar ze op 13 October 1854 na de pensionneering van haar va-

C. G. van den Steen, die in 1875 de tooneelvereeniging
Apollo oprichtte.

Inmiddels was haar zuster getrouwd met S. van
Deventer, die van 1868 tot 1873 Resident was
van Soerabaia. Deze raadde haar aan naar Indië te komen en zoo ging zij 1 September 1877
aan boord van de Prinses Amalia daarheen. In
October daarop te Batavia aangekomen, besprak
zij daar den schouwburg voor een serie lezingen.
O p 14 November hield zij er haar eerste lezing,
die tevens haar laatste was, daar het publiek
misschien wel mede door de hooge toegangsprijzen, slechts in germgen getale was opgekomen
en haar geen enkel bewijs van aanmoediging gaf.
Zij vestigde zich voor korten tijd te Batavia,
waar ze adverteerde lessen te willen geven in
2ang, voordracht en pianospel aan gevorderde
leerlingen, en tevens werkte ze mede aan het
weekblad Insnhnde. Lang hield ze het echter daar
niet uit; ze verhuisde spoedig naar Soerabaia, waar
ze eerst op het Rustenburgerpad en later op Gemblongan woonde.

Hier gaf zij les aan dochters van Chineesche
en Inlandsche hoofden, waaronder ze, vaak tot
verdriet van de ouders, propaganda maakte voor
de emancipatie-gedachte. Aan deze meisjes droeg
zij in een voorrede haar boek Paria's op, dat zij
later te Boulogne-sur-Seine schreef. Van haar
Europeesche leerlingen mogen als de bekendste
genoemd worden mevrouw Domis, mevrouw Van
der Zwaan, juffrouw Van der Zwaan (de latere mevrouw Van Heutsz), mevrouw Van den
Steen en juffrouw Van der Geyn.
Een lezing hier op 17 October 1878 door haar
in Concordia gehouden, trok al even weinig belangstelling als haar lezing te Batavia; alleen
oogstte zij na afloop ervan veel applaus.
Hen kalm leven, dat zij zooals zij zich eens uitliet in Indië had gezocht uit de opbrengst van
haar arbeid, zou niet haar deel zijn. Een deel
van de dames te Soerabaia interesseerde zich
niet voor haar streven, een ander deel, dat er
belang bij had door de heeren aardig te worden
gevonden, bespotte haar en slechts een kleine
schare leerlingen hield haar door alles heen hoog.
Het meerendeel der heeren nam haar in het ootje en maakte spotliedjes op haar.
Ten huize van den heer Megelink, een leeraar
aan de H. B. S., die op Gemblongan woonde,
opende zij 1 September 1879 een zang- en tooneelschool. De lessen werden gegeven W o e n s dags- en Zaterdagsmiddags van zes tot acht uur
tegen een vergoeding van 15 gulden per maand.
Doel van deze school was om heeren- en damesamateurs in staat te stellen binnen den kortst
mogelijken tijd in het publiek op te treden. Ook
gaf zij er privaatlessen in pianospel, zang en
voordracht, waarvan de kosten 25 gulden per
maand bedroegen. Bovendien speelde zij zelf
tooneel en trad ze o.a. op in Vors^ensc/zoo/.
Op 1 December 1879 diende mevrouw Enthoven een aanklacht tegen haar in wegens laster,
smaad en hoon, welke aanklacht echter niet tot
vervolging leidde. Meerdere moeilijkheden veroorzaakte zij zich zelf door de vele dwaasheden, die
zij deed en die allerlei hatelijke artikelen in de
bladen tot gevolg hadden.

..Moeder" van den Steen, die vele jaren de ziel was van
ApoUo.

In 1879 had Mina kennis gemaakt met den
zoon van den eigenaar van het Marine-Hotel,
Hoffman. Hoewel deze jongeman 30 jaar jonger
was dan zij, werd hij haar man, ofschoon ze niet
wettelijk met hem trouwen wilde, omdat volgens
haar redeneering ,,een vrouw, die voor de wet
trouwt, haar onafhankelijkheid verliest, haar recht

op arbeid, op geld, op eigen leven en op haar
kinderen. De wetten zijn wel zoo gemaakt, dat
de man de vrouw in zijn macht heeft."
Ook deze verhouding werkte ertoe mede, haar
leven te Soerabaia tot een hel te maken. Zij vertrok met haar man naar Singapore en keerde niet
meer terug. Vandaar trokken zij naar Italië, waar
hun twee kinderen werden geboren. De aangifte van de geboorte van het oudste verrichtte ze
zelf, bij welke gelegenheid ze niet kon nalaten
propaganda te maken voor haar denkbeelden omtrent het huwelijk.
Propagandiste ,,in der daad" is ze haar heele
verdere leven gebleven, tot in den wereldoorlog
toe en zij leefde nog toen deze reeds was afgeloopen. Al konden haar beenen haar niet meer
dragen, zij bleef door brieven met haar oud-leerlingen in contact.
Zoo wachtte zij den dood in het besef, dat
de ouden moeten plaats maken voor de jongen.
Haar levenskaarsje brandde op. Moge een aanhaling uit een artikel, dat mevrouw van Italie-Van
Embden aan de groote voorvechtster der vrouwenbeweging wijdde, deze levensschets besluiten.
,,Mina Kruseman was — een halve eeuw
geleden — voor Holland de herfstwindstoot,
die de dorre bladeren van de boomen wierp,
opdat het jonge groen zou kunnen uitbotten
in de lente. Een lente van nieuw leven, van
vrouwe-leven vooral, kwam en is opengebloeid".
,,De windstoot was verdwenen; hij had zijn
taak vervuld."
,,De pionierster is gestorven".
,,Wij mogen haar dankend gedenken."
Terugkeerend naar Constantia, willen wij het
repertoire en de programma's der uitvoeringen nader bekijken. Het repertoire bestond, evenals dat
van alle andere liefhebberij-tooneelvereenigingen,
uit kluchten en éénacters of drama's van het
draken-genre, die de krachten van de spelers
niet te boven gingen. De samenstelling van de
programma's geschiedde ook altijd volgens een bepaald recept: eerst een ouverture door het orkest, daarna een klucht of een drama, vervolgens een paar voordrachten of een solo muzieknummer. Dan kwam de pauze, in welken tijd het
publiek op straat voor den schouwburg een luchtje ging scheppen. Na de pauze werd de rest van
het programma in een zelfde volgorde afgewerkt,
terwijl tot slot tableaux-vivants of tableaux-carrousel werden vertoond.

Gouverneur-Generaal ]. B. van Heutsz (1904-1909), die hier
als jong luitenant in garnizoen was en in een beleedigingszaak werd betrokken. Later zorgde de journalist J. A. Uilkens voor de dramatiseering van het geval; het tooneelstuk
„Mevrouw Maalnest' werd met groot succes voor het eerst
opgevoerd ter gelegenheid \ a n het tweede jaarfeest van de
tooneelvereeniging ApoUo op 15 September 1877.

Van deze laatste heeft Constantia aan Soerabaia
de primeur gebracht. Het was een middel om
den tijdsduur tusschen twee opeenvolgende tableaux te verkorten door de verschillende beeldengroepen tegelijk op te stellen op een draaibare
schijf, die na de vertooning van een tafereel langzaam werd gedraaid.
Als attractie werd vaak gebruik gemaakt van
het optreden van een of anderen kleinen dreumes,
die óf een lief stukje speelde öf een wijsneuzig
versje declameerde.
Presidenten van Constantia waren achtereenvolgens de heeren F. Reyneke, G. Vermandel,
R. H. Reyneke, A. van der Schoor en C. van
Hutten.
Na Constantia moet onmiddellijk Apollo worden genoemd, in 1875 opgericht door C. G. van
den Steen, wiens echtgenoote de bekende Moe-

had, daar de tooneelschool van Mina Kruseman
nooit heeft kunnen werken door de vele tegenkanting, die deze daarbij ondervond.
Bij uitvoeringen van mevrouw van den Steen
bleef geen plaats in den schouwburg onbezet. Haar
grootste successen waren de tableaux-vivants,
die zij in elkaar zette en de dansen in costuum,
die zij liet instudeeren. Heel aardig is haar kunstprestatie door van Geuns als volgt gekarakteriseerd:
,,Zij heeft, als kind van Java, steeds voor
rijke kleurenweelde en sierlijke bewegingen
een zin ten toon gespreid, die aller bewondering verdient en gaarne doet heenstappen over
kleine onvolkomenheden. Aan haar kunst
zijn platheid en dubbelzinnigheid ten eenen
male vreemd."
Zij kon heel goed met haar menschen opschieten. Onder haar leiding was weinig te merken
van ruzies of onderlingen naijver. Op de repetities liet zij de executanten groote vrijheid bij
het opzeggen der rollen, bij het kiezen van stand
en gebaar.

De heer F. van Boeckholtz in zijn travesti-rol van „Mevrouw Maalnest
(mevrouw Staleman), die luitenant van
Heutsz beleedigde en daarvoor door den Raad van Justitie
tot een maand gevangenisstraf werd veroordeeld. Bij de tweede opvoering werd de pseudo-moeder Maalnest, die sprekend op de echte geleek, bijna door deze gesteenigd.

der van den Steen was. In 1877, toen Apollo
180 leden telde, werd de vereeniging als rechtspersoon erkend en eerst na den dood van den
oprichter in 1900 is zij ontbonden.
Moeder van den Steen was de ziel van Apollo en heeft hierin haar grootste triomfen gevierd. Een korte levensbeschrijving moge daarom van haar volgen. Zij genoot onderwijs van
haar moeder en behaalde daarna de acten Fransch
en Engelsch. Muziekonderwijs heeft ze eerst gehad van den heer Dietz en na diens dood van
den heer Huizers, kapelmeester bij de Schutterij.
Op de school, die ze bezocht, werden kleine stukjes opgevoerd onder leiding van haar grootvader Gersom, een serieus musicus.
Voor tooneelspel heeft ze nimmer leiding ge-

Zij ook gaf den stoot tot het opvoeren van
operavoorstellingen door dilettanten. Bij de keuze der stukken bleek zij zeer goed in te zien,
dat ze niet te hoog moest grijpen en dat een opera met Hollanschen tekst beter zou kunnen worden gewaardeerd dan met een vreemden tekst.
In November 1893 debuteerde ze met Le petit
Faust van Hervé, in Mei 1894 volgde daarop
Le jour et la nuit van Charles Lecocq. Het Nederlandsch, waarin deze stukken werden gespeeld,
kon echter de mildste beoordeeling te nauwernood doorstaan.
Overeenkomstig haar aanleg legde mevrouw
Van den Steen zich voornamelijk toe op de
ensceneering van de onder haar leiding te spelen
stukken, waardoor haar groepeering, belichting,
kleeding en actie het meest in den smaak vielen.
Voorts is zij het eerst op het denkbeeld gekomen, voor de belichting van haar tableaux gebruik te maken van electrisch licht in de plaats
van Bengaalsch vuur, dat gevaarlijk bleek te zijn
en door de verspreiding van rook het effect benadeelde en het publiek hinderde. Daarom werd
in 1883 besloten tot de aanschaffing van een eigen electrische installatie, die alles bij elkaar ongeveer 8000 gulden heeft gekost.
Bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum
in 1904 werd Moeder van den Steen in haar woning gehuldigd met een serenade en ontving zij

van haar vele vrienden geschenken, waaronder
een gouden dameshorloge met inscriptie. Den volgenden dag jubileerde zij in den schouwburg met
De Groot-Mogol, terwijl van Geuns een waardeerend artikel aan haar wijdde, waarin hij o.a.
opmerkte: ,,Het aantal bruiloften, dat door haar
onwillekeurige bemiddeling is gevierd, is niet gering. Zoo heeft Moeder van den Steen het hare
gedaan voor de hoogere glorie van Soerabaia."
Onder de door Apollo opgevoerde stukken
behoort genoemd te worden een enkel, dat speciaal op Soerabaia betrekking heeft n.l. Mevrouw
Maalnest.
De inhoud van dit stuk is historisch en behelst
een anecdote uit het leven van den lateren Gouverneur-Generaal Van Heutsz, toen deze nog als
jong luitenant te Soerabaia in garnizoen lag.
Het speelt dus tusschen de jaren 1870 en 1880
en is typeerend voor de maatschappelijke verhoudingen en toestanden uit het midden van de vorige eeuw.

hij ze zou betalen met zijn expeditie-voorschot,
dat eerst over drie dagen zou worden ontvangen.
De luitenant was op den namiddag van den
derden dag met eenige collega's vroolijk bijeen
aan een afscheidslunch, toen hem een gekwiteerde rekening werd aangeboden.
De meid, die de kwitantie bracht, kreeg de
boodschap mee, dat mijnheer dien avond om 8
uur zelf de rekening zou komen voldoen.
Moeder Maalnest werd groen en geel van razernij, toen de meid zonder de pegulanten bij haar
terugkwam. Zij rukte haar de kwitantie uit de
hand, liet een huurrijtuig komen en reed hiermee
naar het officierskampement.
Daar aangekomen — het was intusschen een
uur of zeven 's avonds geworden — trof zij op
het voorerf van de woning van den luitenant
een paar officieren aan, die gezellig en vroolijk

Moeder Maalnest, eertijds steunpilaar van een
van de danshuizen te Nieuwediep, trouwde, nadat haar dansjaren voorbij waren, met een stoker van de Marine en ging met hem naar Indië.
Te Soerabaia opende zij een toko van artikelen, voornamelijk naar den smaak van matrozen, later, na de opening van het Suezkanaal en
de daardoor vergemakkelijkte verbinding tusschen Nederland en Indië, ook van andere zaken, die de gegoede klassen konden aantrekken.
Tot deze nieuwe soort klanten behoorden de
officieren, aan wie zij soms geheele uitrustingen
verkocht.
Moeder Maalnest, een magere, beenige vrouw
met een bril op den neus en de handen bij voorkeur in de zij, koesterde een democratische verachting voor alles wat ,,deftig" was. Dit deed
zij het best blijken door de ,,deftige hansen" contant te laten betalen bij al hun inkoopen in haar
winkel.
Ik weet niet, of zij de officieren ook onder
de deftige lui rangschikte. Dit zal wel niet het
geval geweest zijn, want een van hen — de latere Gouverneur-Generaal Van Heutsz — kreeg,
weliswaar met veel moeite, barang mee, die hij pas
na drie dagen behoefde te betalen.
De heer Van Heutsz, toen een jong luitenantje der infanterie, moest op expeditie naar de
buitenbezittingen. Hij kon nergens terecht, behalve bij Moeder Maalnest. De goederen werden
hem geleverd op uitdrukkelijke voorwaarde, dat

De titelpagina van het regieboekje van ,,Mevrouw Maalnest", dat door mevrouw M. van den Steen bij de opvoeringen van het tooneelstuk werd gebruikt; haar handteekening
komt er op voor. Het drama werd aanvankelijk in het „Soerabaiasch Handelsblad" opgenomen en in 1874 door de firma
Thieme & Co. alhier in boekvorm uitgegeven.

bij elkaar zaten onder een koelen dronk. Daar
het de laatste avond was voor hun vertrek, heerschte er een algemeene vroolijkheid, die plotseling onderbroken werd door het bezoek van Moeder Maalnest.
Zij laveerde als een fregat met volle zeilen,
zonder complimenten, het hek binnen en enterde het tafeltje, waaraan de beide officieren zaten.
De gastheer-debiteur was even naar binnen gegaan, om sigaren te halen en was zich nog van
geen kwaad bewust. Daar zij hem in den kring
miste, begon zij dadelijk op schreeuwerigen toon:
— Jawel die kale, vergulde bedelaar heeft me
zeker zien aankomen en nou zitten jullie van
me dubbeltjes te drinken
Hoewel iedereen wist, wie en wat moeder
Maalnest was, was men toch op een dergelijke

ontboezeming niet voorbereid en, verontwaardigd over dezen uitval, waardoor ieder van de
officieren zich persoonlijk beleedigd voelde, wilde een hunner de ruwe madam juist even het
ongepaste van haar optreden onder het oog
brengen, toen Van Heutsz doodbedaard naar
buiten kwam en uiterst verbaasd was, die vrouw
bij zijn kameraden aan te treffen.
Met de rekening in de hand snauwde zij hem
toe:
— Zeg'ris, mijnheer de luitenant, dat had je
niet gedacht, hè?
Toen je bij mij in de toko de groote meneer uithong, wou je me d'rin
laten loopen, docht je, dat ik naar m'n duiten
fluiten kon, wat?
Maar nou ben je 'n knappe jongen, als je mij, net als die monjet van me,
zonder de volle vijf-en-tachtig pop, die je me
schuldig bent, plus drie pop voor dit rijtuig in
m'n handen, je erf afkrijgt
Men trachtte haar te sussen en te kalmeeren.
want haar vischwijvenstem Aveerklonk door de
gansche buurt.

•JK<^

Luitenant Van Heutsz, die bleek was van verkropte woede en zich gekrenkt voelde, antwoordde:

Merrouw

Maalnest.

(Een Liê'uch ércma, opgedragen aan het liefhebierij-iooneelgezeheMp (jemitmkaj.
PERSONEN:

Mevrouw Maalnest.
Hare bediende.
— Luitenant Kraan,
- Luitenant Houwdegen.
--Een militaire koramandant.
Een officier van Justitie.
Een presMent-en leden van. dito raad.
HET STUK SPEELT IN DE WELBEF(ENDE INDISCHE STAD
SoER&WESTi.

EEBSTE

BEOEIJF.

' EERSTE TOONEEL.

{Ru tMnwl verbeeldt een straat, waarin aan
di eene zyde em r^ tokos m aan ds andere xpds

De eerste pagina uit het
nest", het Indische drama,
ver J. A. Uilkens aan het
stantia werd opgedragen,
tooneele werd gebracht.

regieboekje van „Mevrouw Maaldat aanvankelijk door den schrijliefhebberijtooneelgezelschap Condoch door Apollo het eerst ten

— Mevrouw, ik ben officier en heb U mijn woord
gegeven, dat ik om acht uur zelf zou komen betalen. U moet weten, dat het woord van een officier een éérewoord is. Het geld ligt gereed, maar
op deze wijze wensch ik niet aan mijn verplichting te voldoen. Ga dus gerust weer terug, zooals U gekomen bent en precies om acht uur zult
U Uw geld hebben.
— Zoo, en ik zou me door die monjet van een
meid, die al een rammeling van me verdiend heeft,
laten uitlachen
Dat denk je maar!
Betalen zal je
De derde dag is bijna om. Je
hebt je geld binnen. Dus betalen zal je.
Een der officieren meende nu, dat het tijd was,
om een einde aan het schandaal te maken. O p
dat uur van den dag waren vele wandelaars op
de been en iedereen kon er het zijne van denken.
Hij zei daarom:
— Ofschoon je gelijk hebt kerel en wij gaarne zouden vermijden, dat deze vrouw zou kunnen zeggen: ,,Als ik niet zelf gekomen was, zou
hij me niet betaald hebben", raden wij je aan, om
haar te voldoen. Wij allen blijven evenwel bereid als getuigen van deze handeling op te treden en mevrouw hier voor den rechter te bren-
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De origineele trouwacte van den lateren Gouverneur-Generaal J. B. van Heutsz uit het register van den Burgerlijken
Stand te Soerabaia. Deze acte luidt als volgt:
„Heden, den twingtigsten Maart achttien honderd zeven en
zeventig, verscheen voor mij Henry Young, buitengewoon
ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Soerabaija, bij verhindering wegens ambtsbezigheden van den gewonen ambtenaar, Joannes Benedictus van Heutsz, Ridder der Militaire
Willemsorde vierde klasse, geboren te Coevorden, provincie
Drenthe, oud zes en twintig jaren, van beroep eerste luitenant-adjudant der Infanterie in garnizoen te Atjeh, thans
tijdelijk te Soerabaia aanwezig, meerderjarige ongehuwde
zoon van Joannes Franciscus van Heutsz, van beroep gepensionneerd kapitein der Artillerie en van Marie Lucille
Koeken, zonder beroep, beiden wonende te Delft en Maria
Henriette van der Zwaan, geboren te Amsterdam, provincie
Noord-Holland, oud achttien jaren, zonder beroep, wonende
te Soerabaia, minderjarige ongehuwde dochter van Bastiaan
van der Zwaan, van beroep commissionnair, wonende te Soerabaia en van Maria Krumschaar, overleden, die mij verzochten over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, en mij tot dat einde de volgende onder de
bijlagen van dit register opgenomen bewijsstukken ter hand
stelden, te weten: Ie. eene geboorte-acte des bruidegoms, 2e.
eene geboorte-acte der bruid, 3e. eene notarieele acte van
toestemming van de moeder des bruidegoms, 4e. eene doodacte van de moeder der bruid, 5e, eene dispositie van den
Kommandant van het Leger van den twintigsten January
dezes jaars, nummer zeventien, waarbij aan den bruidegom
toestemming is verleend tot het aangaan van dit huwelijk,
6e. eene beschikking van den Raad van Justitie te Soerabaia
dedato veertiende Maart dezes jaars, nummer een honderd en
drie, waarbij de sub paragraaf een, twee en drie bedoelde
stukken voor genoegzaam worden verklaard tot de voltrekking van dit huwelijk, 7e. een bewijs dat de afkondigingen
van dit huwelijk zonder stuiting hebben plaats gehad te Soe-

rabaia op den vierden en elfden January dezes jaars, 8e. een
telegram van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te
Atjeh van den negenden Maart dezes jaars, waaruit blijkt,
dat deze afkondigingen aldaar zonder stuitingen hebben plaats
gehad op den achttienden en vijf en Iwintigsten February
dezes jaars, 9e. eene beschikking van den Raad van Justitie
te Soerabaia dedato tiende Maart dezes jaars, nummer zes
en negentig, waarbij de sub paragraaf acht bedoelde telegram
voor genoegzaam wordt verklaard tot de voltrekking van dit
huwelijk".
,.Voorts is voor mij verschenen Bastiaan van der Zwaan,
oud zeven en veertig jaren, van beroep commissionnair, wonende te Soerabaia, die in hoedanigheid van vader der bruid
toestemming tot het aangaan van dit huwelijk heeft verleend".
„De daarna door mij den bruidegom en der bruid in het
openbaar voorgehouden vraag, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en al de pligten, door de wet aan den huwelijkschen staat verbonden, getrouwelijk zullen naleven, door
beiden bevestigend beantwoord zijnde, heb ik, in naam der
wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander
zijn verbonden en zulks in tegenwoordigheid van Pieter V a der, oud zes en veertig jaren, van beroep pakhuismeester
van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Soerabaia en Charles André Willem Joseph Koeken, oom van
den bruidegom, oud acht en veertig jaren, van beroep boekhandelaar, beiden wonende te Soerabaia".
,,En is hiervan deze acte opgemaakt, die, na voorhouding, door de comparanten, de getuigen en mij is onderteekend".

(w.g.) M. H. VAN DER Z W A A N
J. B. VAN HEUTSZ
B. VAN DER Z W A A N
P. VADER
Ch. A. W . J. KOCKEN
H. YOUNG

gen. En mocht je onverhoopt niet van de expeditie terugkeeren, dan beloven wij je jouw eer en
de onze in deze kwestie op te houden.
Dit voorstel vond algemeene sympathie. Moeder Maalnest kreeg haar geld en om nieuwe
scènes te voorkomen ook de drie gulden voor
het rijtuig.
Trotsch als een pauw stapte zij in het rijtuig
en kon niet nalaten nog even te roepen:

het genoegen hadden de heusche mevrouw Maalnest te kennen, getuigden, dat zij niet wisten, of
zij het origineel, dan wel een nabootsing voor zich
hadden.
Zeker zou die opvoering van
Mevrouw
Maalnest nog veel gewonnen hebben, als de directie van Apollo gevolg had kunnen geven aan het
welwillend aanbod van den schrijver, om het stuk
nog eenigszins om te werken. Menig acteur had
wat minder verlegen behoeven te zijn met zijn
nu zwijgende houding.

— Dat is mis geweest, kale sinjeur!
Drie maanden later was de expeditie afgeloopen en waren alle officieren, die bij het bovengeschetste voorval tegenwoordig waren geweest, gezond en wel teruggekeerd, toen de zaak door den
Raad van Justitie berecht werd.

De welbekende toko van Moeder Maalnest in
de Werfstraat was zeer goed nagebootst; tot zelfs
aan den zwijgenden echtgenoot der Xantippe achter zijn naaimachine had men gedacht.

Moeder Maalnest kreeg één maand gevangenisstraf en toen de tijd om was, had men gezorgd
voor de dramatiseering van het geval. Het tooneelstuk in vijf bedrijven werd oorspronkelijk geschreven als feuilleton door den journalist J. A.
Uilkens.
De pseudo-moeder Maalnest werd door de echte, die de tweede voorstelling bijwoonde, bijna
gesteenigd. Den heer Boeckholtz, die als mevrouw
Maalnest optrad, kwam de meeste lof toe. Zij, die

Als in een echt drama zullen de lezers willen weten, hoe het met de hoofdpersonen afliep.
Moeder Maalnest — dit pseudoniem werd door
den journalist Uilkens bedacht; zij heette Staleman — vertrok, toen zij haar schaapjes op het
droge had, naar Holland, waar zij bij een spoorwegramp tusschen Haarlem en Amsterdam verongelukte.
Van Heutsz trouwde op 20 Maart 1877 te ...
Soerabaia met mejuffrouw M. H. van der Zwaan.
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ST. CAECILIA EN APOLLO.
Oprichting van St. Caecilia (28 Februari 1848). — Sterke vooruitgang en grootc activiteit.
— Oprichting van ApoUo in 1852. — Terugslag hiervan op het ledental van St. Caecilia. —
Dirigent J. P . Dietz. — ApoUo opgeheven (1856). — Viering van het lO-jarig bestaan van
St. Caecilia. — Gedenkpenning. — Geldgebrek. — Eerste loterij (1861). — Uitzending v a n
een orkestmeester uit Holland. •— Schipbreuk van diens schip. — Geldgebrek. — Bezuinigingen.
— Tweede loterij (1868). — Twee gelijke loten voor den hoofdprijs. — Groote voortvarendheid
van het Bestuur. — Bouricius en Kruseman. — Oprichting van een gemengd koor. — Galaconcert (1868). — Oprichting muziekschool (1868-1873). — Ongeluksjaar (1869). — Verdiensten van J. G. Cook als bestuurslid. — OverHjden van J. P . Dietz. — Galati dirigent
(1869-1895). — Beethoven-concert (1871). — Kinderconcert (1873). — Galati tijdens een
concert door een beroerte getroffen (1895). — Viering v a n het 50-jarig bestaan (1898). —
Dirigenten Casorati en Paci. — Einde als v a n een nachtkaars.

I _ ^ A A R in de vorige eeuw Indië slechts zelden
door kunstenaars van naam werd bezocht, moest
men zelf voor uitvoeringen van muziek en tooneel
zorgen, indien men van deze beide kunstuitingen
wilde genieten.
Daartoe werden talrijke dilettantenvereenigingen opgericht, die echter de een na de ander na
een kortstondig bestaan weer verdwenen, vooral
omdat vele leden ervan aan overplaatsing onderhevig waren.
Slechts bij een krachtige leiding kon een dergelijke vereeniging een tijdlang bloeien.
Een uitzondering op dezen regel heeft St.
Caecilia gemaakt, de vereeniging, die langer dan
een halve eeuw het muziekleven te Soerabaia heeft
beheerscht.
St. Caecilia werd 28 Februari 1848 opgericht
ter ,,bevordering van kunst en genoegen, gepaard
met onderlinge beoefening van instrumentale en
vocale muziek", zooals in de statuten stond omschreven. In 1875 werd de vereeniging als rechtspersoon erkend.
Het aantal werkende leden was in den aanvang
te gering om orkestwerken in studie te nemen en
men bepaalde zich daarom tot strijkkwartetten en
andere kamermuziek. Hiernaast werd de zangkunst
beoefend, waaraan het meerendeel der leden deelnam, zoodat reeds twee maanden na de oprichting,
op 28 April 1848, de vereeniging haar eerste

concert kon geven in het Logegebouw op Toendjoengan.
Het aantal leden nam hierna sterk toe, zoodat
het Bestuur reeds spoedig een leening kon sluiten
om daaruit de aanschaffing van instrumenten en
muziek voor een volledig orkest te bekostigen. Met
behulp van eenige muzikanten van de stafmuziek
van het 3e bataljon was St. Caecilia daarop in
staat haar leden 5 a 6 keer in het jaar een concert
aan te bieden in de Loge ,,De Vriendschap".
In 1852 kwamen eenige heeren bij elkaar om een
Liedertafel op te richten, waarmede de grondslag voor een zangvereeniging was gelegd. Spoedig bleek, dat het publiek naast mannenkoren ook
wel eens gemengde koren wilde hooren en zoo
werden eenige dames uitgenoodigd als lid toe te
treden, waarbij de naam Liedertafel verdween
en de zangvereeniging Apollo werd genoemd. Het
aantal leden steeg snel en in 1853 telde men reeds
16 werkende damesleden, 13 werkende heerenleden en 113 buitengewone leden. Eenmaal per
week zou er gerepeteerd worden en jaarlijks zouden vier concerten worden gegeven, terwijl de
contributie werd bepaald op 2 gulden per maand.
Inmiddels was St. Caecilia in ledental teruggeloopen; in 1854 kon daardoor zelfs geen behoorlijke orkestbezetting gevormd worden. Het gelukte
het Bestuur echter eenige jongelieden te bewegen
mede te spelen in het orkest en bij de stafmuziek

waren een paar geschikte personen, die als ,,hulpmusici" hun medewerking verleenden.
Spoedig bedreigde St. Caecilia echter een ander
gevaar. Er was sinds kort een liefhebberijtooneelgezelschap opgericht en daardoor kregen de menschen plotseling te veel amusement, zoodat men
voor St. Caecilia ging bedanken en er een belangrijk tekort in de kas ontstond.
Om dezen tegenslag te overwinnen, werd het
entreegeld voor St. Caecilia afgeschaft. Dit hielp,
en van 98 leden in 1854 steeg het aantal tot 134
in het volgende jaar.
De heer üietz, onder wiens kundige leiding het
orkest hard werkte, moest in 1856 wegens drukke
bezigheden hiervoor bedanken. Daardoor verflauwde de animo, totdat den muziekmeester
Graeve uit Batavia de leiding Averd opgedragen.

Hij voerde weer de geregelde repetities in en wist
zoodoende dit tijdperk van inzinking te boven te
komen.
In 1856 hield ook Apollo om onnaspeurlijke
redenen op te bestaan.
Nieuwe moeilijkheden voor St. Caecilia deden
zich voor in 1857 als gevolg van het vertrek van
vele orkestleden naar elders. Daardoor konden de
uitvoeringen niet meer zoo goed verzorgd worden
en verminderde de belangstelling van het publiek.
Maar toen kwam de vroegere directeur, de heer
Dietz, de vereeniging te hulp; hij stelde zich weer
belangeloos ter beschikking en de toenmalige leider, de heer Poolman, nam de plaats in van orkestmeester. Er ontstond thans weer nieuw leven in
de vereeniging, waartoe de toetreding van een
aantal nieuwe leden niet weinig bijdroeg.
Onder deze gunstige omstandigheden naderde
de herdenkingsdag van het 10-jarig bestaan. Door
ruime giften werd de vereeniging in staat gesteld
dien dag luisterrijk te vieren met een groot concert
op 27 Februari 1858 in het nieuwe gebouw van de
sociëteit Concordia, met tot besluit een thé dansant. De vroegere voorzitter, de heer J. B, van
Coevorden, wist het Bestuur te bewegen een
gedenkpenning te laten slaan met aan de voorzijde het wapen van Soerabaia en aan de keerzijde
een eikenkrans met toepasselijke inscriptie.
Na 1860 leed St. Caecilia voortdurend aan geldgebrek, terwijl het veel moeite kostte de repetities
op tijd te houden en geregeld uitvoeringen te
geven. Op 8 November 1860 werd besloten de
repetities gedurende den westmoesson slechts eenmaal in de week te houden, maar ook dat bleek
soms een bezwaar, daar de wegen in Soerabaia in
den regentijd in slooten herschapen waren en
een huurrijtuig niet door ieder orkestlid kon worden bekostigd.

Het borstbeeld van G. F. A. Galati, die van 1869 tot 1895
dirigent was van het muziekgenootschap St. Caecilia. Hij werd
11 Maart 1847 te Somma bij Milaan geboren en was oorspronkelijk pianist bij een naar Java gekomen Italiaansch opera-gezelschap. O p 31 Januari 1895, toen hij zijn eenige compositie,
„Lombok onderworpen", dirigeerde, stortte hij plotseling neer
en overleed hier ter stede op 2 Februari d.a.v. O p het herdenkmgsfeest in 1908 van de oprichting van St. Caecilia
(1848) werd de buste van den hooggewaardeerden leider met
een krans omhangen en zijn compositie nogmaals gespeeld.

Begin 1861 vroeg het Bestuur aan de Regeering
toestemming tot het houden van een loterij groot
100.000 gulden, waarvan de baten voor het grootste deel moesten dienen om de schouwburgzaal in
te richten voor concertzaal. Hiervoor was ongeveer
15.000 gulden noodig en dit bedrag zou door de
schouwburgdirectie worden terugbetaald, zoodra
het gebouw in andere handen mocht overgaan.
Bovendien kreeg St. Caecilia hiervoor de vrije en
kostelooze beschikking over de lokalen. De vergunning voor deze loterij werd 28 October 1861
verleend.
De rest van de opbrengst van de loterij versmolt aan allerlei kleine uitgaven, zoodat geen

Het orkest van St. Caecilia. Deze foto werd genomen tijdens het dirigentschap van den
heer F. d Arnaud van Boeckholtz. Links op den achtergrond ziet men het vaandel van St.
Caecilia met het oprichtingsjaar 1848 er op.

duurzame verbetering in St. Caecilia's financiën er
het gevolg van was.
Thans ontstonden weer moeilijkheden van anderen aard. Tijdens de repetities gaf de orkestmeester aan verschillende leden aanstoot, zoodat
deze verklaarden niet meer met hem te willen samenwerken. In Nederland werd nu Richard Hol
uitgenoodigd iemand aan te zoeken om als orkestmeester van St. Caecilia naar Indië te gaan.
Een som van 1200 gulden voor passage en uitrustingskosten werd daartoe aan den heer Hol
overgemaakt en de persoon, waarop deze zijn keuze
had laten vallen, vertrok met de Capelle naar Indië.
Dit schip leed echter bij Rio de Janeiro schipbreuk,
waaruit evenwel de musicus als door een wonder
werd gered. Het Bestuur van St. Caecilia besloot
op het vernemen van deze tijding een concert te organiseeren om den musicus uit de opbrengst daarvan de geleden schade te vergoeden en hem in
staat te stellen de reis opnieuw te ondernemen. Hij
wilde echter met voor de tweede maal dit risico
loopen en kwam niet naar Indië.
De financieele toestand van St. Caecilia werd
intusschen al slechter en slechter. Een op crediet
gekochte piano kon niet worden betaald en de
lastige schuldeischer moest tevreden gesteld worden uit de opbrengst van een verloting van dameshandwerken, terwijl de maandelijksche contributie
van 3 gulden op 4 gulden werd gebracht.
Op alles werd bezuinigd; zelfs werd een proef
genomen om bij de repetities voor eigen licht te
zorgen. Men had uitgerekend, dat men voor elke

samenkomst vijf vierkante flesschen olie noodig
had, maar, daar men langer bij elkaar bleef, ging
deze rekensom niet op en de proefneming niet
door.
Verder werd een progressief contributieschema
naar het inkomen geprobeerd, maar ook dit schijnt
niet voldoende resultaat te hebben gehad.
Toen kreeg St. Caecilia weer eens toestemming
tot het houden van een loterij. Met inkomsten in
het vooruitzicht durfde men weer wat aan. Een
planken vloer werd over het parterre van de
schouwburgzaal gelegd en de aldus verkregen
ruimte dienstbaar gemaakt aan de repetities van
het orkest. Het bestuurslid Bouncius schoot het
benoodigde bedrag van 884 gulden voor tegen een
rente van ^ Yc per maand.
Op den trekkingsdag der loterij viel de hoofdprijs, groot 33.600 gulden op lot No. 5981, maar
het bleek, dat er twee loten waren met datzelfde
nummer, zoodat het Bestuur voor een lastige
beslissing stond. Men wist echter de beide houders te bewegen om bij notarieele acte te verklaren,
dat zij er genoegen mee namen het bedrag samen
te deelen.
Het toenmalige Bestuur legde een groote
varendheid en werkzaamheid aan den dag;
de heeren Bouricius en Kruseman dwongen
achting af door hun jarenlange toewijding
genstaande de diepste teleurstellingen.

voortvooral
ieders
niette-

De heer Kruseman gaf den stoot tot de oprichting van een gemengd koor, daar de daraesconcerten vaak niet konden doorgaan en de heeren-

concerten slechts matig in den smaak vielen van
het publiek. Het gemengde koor heeft geruimen
tijd bestaan en de dames- en heerenconcerten
geraakten in onbruik.
De heer Kruseman bracht ook de muziekbibliotheek van het gezelschap m orde; het was
een werk, dat veel geduld vereischte om al die
duizenden orkest- en zangpartijen te verzamelen
en te catalogisecren.
Bij een bezoek van den Gouverneur-Generaal in
1868 aan Soerabaia zorgde St. Caecilia voor een
galaconcert, dat er wezen mocht, waarop het orkest Mendelssohn's Meeresstilte und glnckliche
Fahrt speelde en verder de finale uit de eerste
acte van Loreley voor koor met sopraansolo en de
Traumbilder van Lumbye ten gehoore werden
gebracht.
In 1868 werd een muziekschool opgericht, waarin driemaal per week van half vijf tot zes uur m
den schouwburg lessen werden gegeven tegen een
lesgeld van 6 gulden per maand bij vooruitbetaling.
Als lesgevers hadden zich beschikbaar gesteld de
heeren Keiler, Herzberg en Duran, die zoowel het
vocale als het instrumentale deel der muziek onderwezen. Na een vierjarig bestaan werd even-

wel de school wegens te geringe deelname gesloten.
Het jaar 1869 was een ongeluksjaar voor de
vereeniging. Twee rekeningloopers verdwenen
met de door hen geïnde contributies en sommige
leden weigerden hun rekening te voldoen. Zeer
zuinig moest dus met de vereenigingsgelden worden omgesprongen.
In verband hiermede werd besloten de gewoonte
af te schaffen de executanten gratis met huurwagens van hun huis af te halen. Alleen voor één
der leden, die de transportkosten niet zelf kon
betalen, werd een uitzondering gemaakt, welk feit
men geheim trachtte te houden. Toen dit echter
uitlekte, toonden sommige executanten hun afgunst
zóó scherp, dat het Bestuur gedwongen werd
dezen maatregel in te trekken.
Omstreeks dezen tijd trad een der leden, de
heer J. G. Cook, op den voorgrond door zijn
beschaving, zijn muzikale kennis en zijn andere
talenten. Gedurende 30 jaar heeft hij als medewerker en 20 jaar lang als commissaris of voorzitter de belangen van de vereeniging op dusdanige
wijze behartigd, dat hij de evenknie werd van den
onvergetelijken heer Kruseman.
Een gevoelig verlies leed de vereeniging in dien
tijd door het overlijden van den heer J. P. Dietz
op 42-jangen leeftijd. Hij was een goed muziekkenner en een uitstekend muziekpaedagoog.
Hen zeer gewichtig jaar voor de vereeniging
was 1869. Galati, de achtergebleven pianist van
het operagezelschap Cagli, die als accompagnateur
optrad op de muziekuitvoeringen van St. Caecilia,
werd in plaats van den heer Keiler tot directeur
benoemd.
Vijf en twintig jaar lang heeft hij het gezelschap
met onverflauwden ijver gediend, met taaie volharding en ongeëvenaarde toewijding voor en met
St. Caecilia geleefd, een groot aantal degelijke
musici gevormd, het orkest op een zeer hoog peil
gebracht en gehouden, bij velen de liefde voor het
schoone opgewekt en aan duizenden liefhebbers
van muziek met zijn orkest genotvolle avonden
verschaft. Natuurlijk kwam hij, als man van
karakter, ook wel in botsing met wispelturige dilettanten, die zich door zijn terechtwijzingen gegriefd voelden en dat op kinderachtige wijze lieten
merken.

F. d'Arnaud van Boeckholtz, die gedurende vele jaren
,,werkend lid was van St. Caecilia en in tijden, dat de vereeniging zonder dirigent was, als zoodanig optrad. De heer
van Boeckholtz heeft in de laatste decennia steeds een belangrijke plaats ingenomen in het muziekleven van onze
stad.

Een belangrijk concert onder zijn leiding was
dat van 26 Januari 1871 ter herdenking van het
eeuwfeest van Beethoven's geboorte, waarvan het
programma vermeldt de Ouverture uit Egmond,

Aria voor sopraan uit Adelaide, Adagio, Scherzo
en Finale uit het Septuor voor piano vierhandig
en de eerste en tweede hymne uit het tweede deel
van de Missa solemnis.
Op 1 Mei 1873 werd onder Galati's leiding
door de leerlingen van de broeder- en zusterscholen een kinderconcert gegeven in den schouwburg, dat veel bijval oogstte.
De dood van Galati was een gevoelig verlies
voor de vereeniging. Toen hij 31 Januari 1895 de
door hem gecomponeerde triomfmarsch Lombok
onderworpen dirigeerde, die onder daverende toejuichingen werd gebisseerd, viel hij als door den
bliksem getroffen neer. Hij overleed in den nacht
van 1 op 2 Februari daaropvolgende.
Na Galati zijn de meest bekende orkestleiders
geweest Casorati en Paci. De eerste stierf reeds
jaren geleden, de tweede is thans leider van het
symphonieorkest te Shanghai. In de periode dat
St. Caecilia geen specialen dirigent had, trad als
zoodanig op de heer F. d'Arnaud van Boeckholtz,
onder wiens leiding o.a. het halve eeuwfeest van
de vereeniging werd gevierd met een tweedaagsch
muziekfeest op 1 en 2 Februari 1898.
Nog tijdens het dirigentschap van Paci ging de
animo om muziekuitvoeringen te geven, bij de
werkende leden verloren. En toen de contribueerende leden geen waar meer voor hun geld kregen, bedankten ze voor hun lidmaatschap, waar-

door St. Caecilia's bestaan als een nachtkaars
uitging; officieel is de vereeniging nooit ontbonden.
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SOCIËTEITEN.
De plaats van de soos in het Indische gezelligheidsleven. — P. Troost over Soerabaia's
cersite sociëteit. — Oprichting van Concordia (4 Maart 1843). — RechtspersoonUjkheid (18
Augustus 1879). — De verschillende plaatsen waar Concordia gevestigd was. — J. Beete
Joukes, Engelsch geoloog, over het sociëteitsleven te Soerabaia in 1844. — D e vauxhalls. —
De kleeding. — Kaarten. — Dansen. — D e nieuwjaarswensch van de „Soerabaia Courant"
van 1874. — De consumptie. —• De kletstafel. — Ups en downs. — Oprichting van „De
Club" (1850). —• Rechtspersoonlijkheid (15 Februari 1880). — Modderlust. — Opgericht in
1856 aan den Oedjoeng. — Eigen gebouw in 1859. — Verhuizing in 1865. — Plannen voor
een groot steenen gebouw. — Plan van A. Resink gekozen en uitgevoerd. — In gebruik genomen 1 Mei 1867. — Ups en downs. — In 1874 als rechtspersoon erkend. — Ruzies en duels. —
Verbeteringen aan gebouw en inventaris in 1881, 1908 en 1915. — Vijftig-jarig bestaan
in 1917. —• De Eendracht. — De Gezelligheid. — D e Burgersociëteit,
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' E soos nam in oud-Indië een belangrijke
plaats in. Zij was het middelpunt van het gezellige
leven. Daar werd van alles gedaan: gelezen, gedronken, gekegeld, gekeuveld (vaak ook gekletst),
en gebiljart. De soos gaf bals, hield tombola's
op St. Nicolaasdag, organiseerde kaartavondjes;
tentoonstellingen werden er gehouden, muziekuitvoeringen gegeven en nog veel meer genoegens
waren er, die men als sooslid smaken kon. Ieder,
die het maar even doen kon, was lid van de soos.
Soerabaia bezat reeds een soos in het begin van
de vorige eeuw, zooals o.a. blijkt uit wat P. Troost,
ie luitenant bij de Mariniers, die in de jaren
1824-1826 aan boord van de Maria Reigersberg
een reis om de wereld maakte, daarover schrijft in
zijn aanteekeningen over zijn bezoek aan Soerabaia.
,,In de stad bestaat eene talrijke sociëteit uit
de voornaamste lieden samengesteld, waar
men zich behoorlijk met gesprekken, of het
spel, kan vermaken. Door bestuurders der
sociëteit werd het corps officieren van de
Maria Reigersberg op de welwillendste wijze
in dezelve geïntroduceerd en door de aanwezige leden vriendbroederlijk ontvangen.
Wij vonden er eene menigte officieren, behoorende tot de Europeesche schepen, die
voor de reede ten anker lagen. Om de twee
weken voert een liefhebberij-tooneelgezelschap een tooneelstuk op en dit gaat tamelijk
wel. ledere maand heeft men in de gemelde
sociëteit bal en danspartij ".

Troost vermeldt geen naam van deze soos. Maar
lang schijnt zij niet te hebben bestaan; want op
4 Maart 1843 werd kennis gegeven van de oprichting van de nieuwe sociëteit Concordia, aan
den weg Kromodjajan, die later verdoopt werd in
Sociëteitstraat. Het gebouw was het vroegere
woonhuis van Moeder Preyer en werd in 1858
door den luitenant der Genie Ermeling geheel verbouwd. Tachtig jaar later werd het gebouw verkocht aan de Dordtsche Petroleum Maatschappij,
voor 300.000 gulden. Op ditzelfde terrein staat
thans het gebouw van de B. P. M.
Na dezen verkoop verhuisde Concordia naar
Toendjoengan, in het pand waarin thans het
Casino is gevestigd. Het gebouw werd 11 N o vember 1916 in gebruik genomen en 17 Maart
1917 feestelijk ingewijd, op welken dag Mr.
Meyroos, Soerabaia's eerste burgemeester, den
laatsten steen inmetselde. Enkele jaren later verhuisde Concordia naar Tegalsarie, waar deze Vereeniging nog gevestigd is. Rechtspersoonlijkheid had ze reeds 18 Augustus 1879 verkregen.
In 1844 vertoefde te Soerabaia de Engelsche
geoloog J. Beete Joukes, die den 6den December
van dat jaar het feest bijwoonde, dat ter eere van
den verjaardag van Koning Willem II werd gevierd en dat hij in zijn journaal beschrijft. Het
begon reeds des morgens vroeg met saluutschoten
en parade, 's Avonds een groot bal in Concordia.
,,Daar waren ", zoo schrijft hij, ,,al de schoonheden
en al wat Soerabaia fatsoenlijks telt, vereenigd".
Maar hij voegt er aan toe — (meer eerlijk dan

beleefd) — ,,er waren er niet veel". Verder werd
het feest bezocht door verschillende Javaansche
grooten in hun typische Inlandsche kleederdracht.
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Eiken Zaterdagavond waren er muziekuitvoeringen in de soos. De dames verschenen daar in
zwart katoenen of zijden rokken met een wit
baadje. Op de verjaardagen van den Koning, de
Koningin en den Kroonprins werden groote bals
gegeven, waarvoor veel toilet werd gemaakt. De
dames verschenen er in haar Zondagsch gewaad,
de heeren in witte broek met zwart mohair jasje
met als hoofddeksel een allerzonderlingst kaasdopje. Eerst later kwamen de Hongkong-jasjes in
gebruik.
Eens per maand was er vauxhall. De tuin was
dan verlicht en voor luchtige wijsjes zorgde een
ronzebons. Aan 23 tafeltjes — niet meer en niet
minder — werd quadrille gespeeld, aan 1 het toen
juist in de mode komende hombre. Het tarief was
als regel 25 cent per fiche, maar het is wel voorgekomen, dat men dit tot 100 gulden opdreef.
Natuurlijk werd er veel gedanst, want het
Indische meisje heeft steeds bekend gestaan om
haar gracieus en rythmisch dansen. Daarbij werd
onder de ,,zalige" walsen, polka's en pas- de- quatre de tijd vergeten en zoo was het geen uitzondering, als van die vauxhalls de laatste bezoekers
eerst om vijf uur in den morgen huiswaarts keerden.
Het costuum van de dames schijnt in de tweede
helft van de vorige eeuw wufter te zijn geworden;
de witte baadjes werden vervangen door ingewikkelder kleedij, die tenslotte aan de Soerabaia
Courant in haar eerste nummer van 1874 de ontboezeming ontlokte in haar nieuwjaarswensch:
,,dat het schoone geslacht minder excentrieke modes zou volgen en voor eeuwig vaarwel
zou zeggen aan de crinolines, japonnen met
schuinsche banen en enorme sleepen, de
bespottelijke suivez-moi", protégez-moi" en
de onzedelijke ,,pince-moi ga", ,,cul de Paris"
en ,,cache-tout", zonder te vergeten de chignons (bundels valsch haar), de coiffures a la
Prussienne, de hooge kapsels, de hoofdsieraden ,,en bottes de foin" en ,,en carottes", de
krullen a l'Espagnol en a l'Américain, de opsieringen van het haar in zes verdiepingen en
al de hooge torens, die zeer misstaan op het
hoofd van iedere vrouw".
,,Wij wenschen", zoo ging genoemd blad van
meer dan een halve eeuw geleden voort, ,,dat het
toilet der dames in deze warme gewesten zal zijn:
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De titelpagina van het tweede deel van het boek van den
Engelschen geoloog J. Beete Joukes, die in 1844 te Soerabaia vertoefde en in zijn werk o.a. een aardige beschrijving
geeft van het soosleven hier uit dien tijd. Het boek — een
van de bronnen, waaruit ik putte — werd later voor Nederlandsche lezers bewerkt door den bekenden Dr. V^. R. van
Hoeveil en door Joh. Noman en Zoon te Zalt-Bommel in
1853 uitgegeven. De bovenstaande reproductie werd genomen naar het exemplaar van het boek, dat in het bezit
is van het Departement van Oorlog te Bandoeng.
Het plaatje op de titelpagina geeft een aardigen kijk op de
rivier van Soerabaia ter hoogte van de Roode Brug. Rechts
ziet men een deel van de Willemskade schuil gaan onder
hoog geboomte, terwijl links nog juist enkele woningen van
de Chineesche kamp zichtbaar zijn. O p den voorgrond: laadprauwen, welke er toen blijkbaar reeds precies zoo uitzagen
als tegenwoordig, en een tambangan (Hnks).

Une robe légere
D'une extreme blancheur,
Un chapeau de bergère.
De nos bois une fleur.
En verder: ,,Wij wenschen, dat de heeren de
leelijke zwarte rokken zullen afschaffen, alsmede

soortige wip- en luierstoelen en zij bespraken de
dingen van den dag. Hoe later het werd, hoe
meer de gesprekken het gehalte kregen van geroddel over alles en nog wat en iedereen; hoe meer
er gedronken was hoe luidruchtiger de stemming
werd. Als deze haar toppunt had bereikt, kwamen
de schuine moppen los, in het vertellen waarvan
wedstrijden werden gehouden.
Het toppunt van haar bloei beleefde Concordia
tusschen 1890 en 1900. Maar daarvoor en daarna
zijn er tijden geweest, waarin zij met betrekking
tot haar financiën aan den rand van den afgrond
stond. Zoo bijvoorbeeld in 1864, toen echter een
geldloterij haar uit de moeilijkheden redde.
Rechts- het eerste gebouw, waarin de sociëteit Concordia
was gevestigd. De straat, waaraan het lag, werd en wordt
nog de Societeitstraat genoemd, niettegenstaande de soos
reeds vele jaren geleden werd verplaatst. O p dezelfde plek
staat thans het kantoor van de B. P. M. Aan den overkant
van den weg. waar nu de dubbele benzinepomp is, lag eens
een platje met ,,klets"-tafel, wip- en luierstoelen.
De foto, welke in het begin van deze eeuw werd genomen
geeft een aardigen doorkijk in een van de drukste straten
van oud-Soerabaia. De prachtige tamarinden, welke vroeger
den weg beschaduwden, zijn thans verdwenen. Ook het overige aspect van de straat is totaal veranderd. De dogcarts en
kossongs hebben voor een groot deel plaats moeten maken
voor snellere voertuigen (motorfietsen en auto's); voor de
voetgangers werden trottoirs aangelegd: electriciteit kwam in
de plaats van gas; de oude woonhuizen, welke als winkels
werden gebruikt, werden afgebroken; de bovengrondsche telefoonlijnen werden onder den grond gelegd en zoo kwamen
meerdere wijzigingen tot stand.

de zwarte hoeden, en door den lagen prijs van de
lucifers zich niet meer op hun wandelingen door
oppassers met tali api doen volgen. Wij wenschen
voorts, dat de dames heur lieve gezichtjes minder
met bedak zullen bepleisteren".
Bekend is, dat er op de gezellige avondjes op
de soos stevig werd gebitterd en dit gaf vaak aanleiding tot de grootst mogelijke herrie. ,,Apenmelk" heette de avonddrank bij uitnemendheid, die
bestond uit een mengsel van jenever en water.
Ook brandy-soda werd gedronken. Whisky werd
voor de eerste maal in 1890 in Indië ingevoerd en,
al of niet vermengd met Apollinariswater met den
roeden driehoek, verzwolgen; immers de Indischman uit die jaren kon ,,zuipen als een ketter". Het
Apollinariswater werd na de oprichting van de
eerste mineraalwaterfabriek al spoedig door het
goedkoopere maar minder lekkere ajer blanda
verdrongen.
Elk soosbestuur zorgde voor het bestaan van een
groote ronde kletstafel. Bij Concordia ontbrak die
dan ook niet; zij was geplaatst op een platje tegenover het soosgebouw, op de hoogte waar thans
een dubbele B. P. M.-benzinepomp staat. Om die
kletstafel vereenigden zich de heeren-leden in veel-

Soms werden er feesten georganiseerd, waarvan
de opbrengst voor een goed doel werd afgestaan,
zooals op 22 April 1861, toen in Concordia werden tentoongesteld de prijzen van de loterij, welker opbrengst bestemd was voor de noodlijdenden
in Midden-Java. Dat daarbij de behoeftigen in
het Moederland niet werden vergeten, bleek bij
opening van een afzonderlijke daarvoor bestemde
bus, die op het feest was geplaatst en die ƒ 145.80
bevatte.
In de Oostpost van 23 April 1861 verscheen in
versvorm een bericht waarin de dichter zijn indrukken weergaf, opgedaan bij zijn bezoek aan
de tentoonstelling van dameshandwerken.
Een acht'bre vrouwenschaar, tot weldoen
steeds genegen.
Biedt hare goede hulp het lijdend menschdom
aan;
Zij ziet naar stand noch kleur, maar strekt
verheugd ten zegen
Van hen, die in den nood verloren hun
bestaan.

De hoofdingang van het oude gebouw van Concordia
in de Societeitstraat. Boven den onderrit is een balcon, waar
het gezellig zitten was. O p de zelfde plaats bevindt zich thans
de hoofdingang van het B. P. M.-kantoor.

tend het recht van ballotage zonder beroep op de
ledenvergadering.
In 1854 sloot De Club een leening van 10.000
gulden met de goederen van de sociëteit als onderpand, af te doen in jaarlijksche payementen.
Den 15den Februari 1880 werd De Club als
rechtspersoon erkend. Eerst veel later kwam zij
op haar tegenwoordige plaats.
De bronzen gedenkplaat voor den ontwerper van Soerabaia's eerste soosgebouw, den luitenant der Genie J. P. Ermeling. Deze plaquette, welke oorspronkelijk in een van de
muren van het gebouw aan de Sociëteitstraat was gemetseld, werd bij de latere verhuizingen, eerst naar Toendjoengan en daarop naar Tegalsari, steeds meegevoerd.

Zulks toont U dit tafereel: hier ziet ge, in
schoone kleuren,
Het werk der teed're maagd, der weduwe en
der vrouw;
Zij allen spanden zaam, bedrukten op te
beuren.
En door haar liefdegift te deelen in den rouw.
Hebt dank voor 't edel doel, geachte stadgenooten!
Uw taak is thans volbragt; maar lofrijk is Uw
deugd!
En de uitkomst van Uw w^erk, uit menschenmin ontsproten,
Blijv' dankbaar nagedacht door ouderdom en
jeugd.
Op de 950 loten kwamen 600 prijzen voor, terwijl voor de noodlijdenden een flink bedrag werd
verzameld.

De Club was zeer cosmopolitisch en zoo werden
vaak ambtenaren van het Engelsche of Duitsche
consulaat tot bestuurslid gekozen.
Behalve Concordia en De Club werden in den
loop der jaren nog heel wat sociëteiten opgericht,
die echter de een na de andere weer verdwenen,
omdat ze geen levensvatbaarheid bleken te bezitten.
Slechts een er van heeft zich kunnen handhaven.
Dat is Modderlust aan den Oedjoeng. Voor de
zeeofficieren had in het midden van de vorige
eeuw een tocht naar de benedenstad, waar Concordia was gelegen, nog al bezwaren in verband
met den toestand van den verbindingsweg van den
Oedjoeng naar de stad. Daarom stichtten zij er
hun eigen sociëteit, die zij Modderlust doopten en
deze sociëteit vormde vele jaren het middelpunt
van het vereenigingsleven van Soerabaia's noordelijke voorstadje.
Het oorspronkelijke Modderlust stond niet op
de plaats van het tegenwoordige, maar aan de
Oostzijde van het bassin. De oprichtingsdatum is
niet bekend, maar in de vergadering van 18 Juli

Concordia was de officierssociëteit. Maar toen
in het midden van de vorige eeuw de koopmansstand in belangrijkheid toenam, begon bij de
groothandelaren en groot-industrieelen, die voor
het meerendeel buiten de stad woonden, op Simpang, in Embong Malang, op Kajoon of Genteng,
het verlangen op te komen naar een eigen soos.
Dit verlangen werd in de hand gewerkt door de
toenemende rivaliteit tusschen de militairen en
ambtenaren eenerzijds en de ,.particulieren sadja "
anderzijds.
Zoo werd een nieuwe sociëteit gesticht in een
pand op den hoek van Embong Malang en Toendjoengan, op de plaats, waar later de automobielenzaak van Verwey en Lugard werd gevestigd.
Deze werd naar Engelschen trant ,,De Club" genoemd. Officieren werden aanvankelijk niet tot
De Club toegelaten, waartoe de contributie werd
vastgesteld op 100 gulden per maand en de entree
op 25 gulden. Bovendien had het Bestuur uitslui-

Het tweede gebouw (op Toendjoengan), waarin de Concordia gevestigd was. O p 11 Nov. 1916 werd het in gebruik genomen en op 17 Maart 1917 had de feestelijke inwijding er van plaats. Soerabaia's eerste burgemeester. Mr. A.
Meyroos, metselde op dien dag den laatsten steen. Enkele
jaren later verhuisde de .sociëteit naar een nieuw gebouw
op Tegalsari.

Het derde en laatste gebouw (op Tegalsari), waarin de sociëteit Concordia gevestigd werd.

1865 werd gesproken over het bijna achtjarigbestaan van de sociëteit, terwijl het archief van
den vice-admiraal Mac Leod reeds in 1856 den
naam Modderlust noemde. Daarom wordt 1856
als het geboortejaar beschouwd.
Een eigen gebouw bezat de vereeniging niet terstond; de leden kwamen bijeen in een van de vertrekken van de debarkementsloods en de klets- en
bittertafel werd 's avonds vóór de loods opgesteld.
Dit gebouw stond midden m het beruchte Oedjoengmoeras tusschen nipapalmen en rhizophoren en de naam Modderlust was dus zeker wel
volkomen terecht aan de vereeniging gegeven!
Hier ontstond ook een zangvereeniging onder
leiding var den officier van gezondheid A. A.
Grondhoul en een „praatcollege" met de zinspreuk
Nugando discimus nugari (al pratende leeren we
praten). Onderwerpen als „De vlag dekt de
lading" werden daarin behandeld.
In 1859 verrees het eerste eigen gebouw, een
bamboetentj'e met atap gedekt, plaats biedende
aan 25 menschen, nabij de aanlegplaats van de
sloepen, ongeveer 20 meter van den w^eg af. Hier
ontstond een opgewekt vereenigingsleven, ofschoon de hoofdofficieren dit ,,jeneverhuis" slechts
zelden bezochten.
Om de sociëteit bij regenweer van den weg te
bereiken, zonder in de modder te zakken, waren op
bepaalde afstanden groote steenen neergelegd

en voor den ingang had de Inlandsche kastelein
Ardjo een plaveisel gemaakt van Seltzerwaterkruikjes, waarop in den vooravond twee rijen
luierstoelen met knaapjes werden neergezet.
Het was niet geraden hier veel uitgelaten bewegingen te maken, want wie zijn stoel te ver naar
achteren schoof, kwam in het moeras terecht.
Het voorlokaal was rond met roode vloertegels
en witgekalkte muren; een gaanderij liep er om
heen, die door een hoogen wand was afgesloten.
In het lokaal stond de leestafel en langs de wanden vier speeltafeltjes, alsmede een soort tapkast.
Dan bleef er nog juist ruimte genoeg over voor de
bedienden en den jongen met de tali api. In de
waranda rond dit lokaal stond een Russisch biljart, een schuin oploopend bord met ballen en
pennetjes. Een stuk van de waranda was afgesloten en diende tot goedang en tevens tot woning
van Ardjo. Gedronken werd er bitter of ijswater.
cognac of Rijn^wijn. De poeteran besliste wie betalen zou.
In 1865 verhuisde Modderlust naar een ander
gebouw van hout en bamboe, afgestaan door het
Marine-Etablissement. Het had een behoorlijke
voorgalerij en was beter en geriefelijker afgewerkt
dan het oude. Maar toch bleef men energiek bezig
met plannen maken voor een groot nieuw steenen
gebouw.
Men had daarvoor een mooi punt ontdekt op
den hoek van den Oedjoengweg en den weg langs

het zeestrand, thans de Elf-woningen-weg geheeten, met een schitterend uitzicht op de reede van
Soerabaia. Daar stond in dien tijd een oud gebouw
van twee verdiepingen en ook het tijdehjke bureau
van den Directeur van het Marine-Etabhssement.
Twee ontwerpen voor een sociëteitsgebouw werden gemaakt, het eene door hoofdingenieur Tinneveld, het andere door luitenant-ingenieur A. Resink.
Het laatste, dat volgens de begrooting 20.000
gulden zou kosten, werd gekozen, de stukken
werden naar Batavia gezonden en bij besluit van
den Gouverneur-Generaal van 5 December 1866
No. 54 goedgekeurd. Nog vóór de goedkeuring
afkwam, was evenwel de aannemer Schrok vóói
het invallen van den westmoesson met bouwen
begonnen. Het werk moest in zes maanden gereed
zijn en de Regeering gaf voor den bouw een renteloos voorschot. Den Isten Mei 1867 werd het
nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen.
Reeds in 1870 achtte men vergrooting ervan
dringend noodig, daar het aantal buitengewone leden aanhoudend steeg en reeds 140
bedroeg, ofschoon het aantal gewone leden juist
in dien tijd was gedaald tot 20. Dit laatste vond
zijn oorzaak buiten de sociëteit in de omstandigheid, dat een zeeofficier, die Soerabaia verliet, ophield betalend lid te zijn.
En juist in dien zelfden tijd werden de oorlogsschepen van Soerabaia weggetrokken tengevolge
van den Atjeh-oorlog, terwijl zelfs de reparaties
aan de talrijke groote en kleine schepen, waaruit
onze zeemacht destijds bestond, niet meer te Soerabaia geschiedden, maar zoo dicht mogelijk in de
buurt van het operatie-terrein, zoodat daarvoor
meestal Penang werd uitverkoren.

Het gebouw op den hoek van Embong Malang en Simpang, waarin in 1850 een nieuwe sociëteit werd opgericht,
die naar Engelschen trant — want er waren vrij veel Engelschen onder de oprichters — ,,De CjuL" werd genoemd.
Thans is het gebouw geheel verbouwd.
O p het voorerf ziet men om een ronde tafel een aantal
ouderwetsche schommelstoelen staan.

Het nieuwe gebouw der Simpangsche Club, dat in 1907
werd betrokken.

Er bleven dus slechts weinig zeeofficieren te
Soerabaia over en die moesten met de ambtenaren
van de Werf de sociëteit op de been houden.
Inderdaad is hun dat gelukt. De jaren 1870-72
zijn de bloei-jaren geweest van de in 1869 opgerichte tooneelvereeniging en daarmede tevens de
jaren van den grootsten bloei van Modderlust,
door de groote stijging van het aantal buitengewone leden. Toen in 1873 de tooneelvereeniging
werd opgeheven, daalde de belangstelling voor
de sociëteit en verminderde het bezoek.
Tegenover de sociëteit ontstond in 1871 vrij
plotseling een aanslibbing, die gelegenheid bood
om daarop na ophooging een tuin of terras aan te
leggen. Maar daarvoor moest men zich eerst van
het bezit van den grond verzekeren en was de
erkenning van de sociëteit als rechtspersoon noodig. Met een en ander ging zooveel tijd
verloren, dat het Juli 1874 was geworden voor de
rechtspersoonlijkheid was verleend, maar toen
stond de vereeniging er dan ook financieel zoo
slecht voor, dat aan tuinaanleg niet meer gedacht
kon worden. In een half jaar tijds weigerden achtereenvolgens drie personen de functie van secretaris te aanvaarden; zij betaalden liever de boete
van 25 gulden, die zij met die weigering verbeurden. Een van deze heeren bedankte zelfs als lid,
liever dan zich onder zulke moeilijke omstandigheden voor het algemeen genoegen beschikbaar
te stellen.
De verslagen van de vergaderingen uit dien tijd
vermelden weinig anders dan ruzies om de onbeduidendste oorzaken. Moties van wantrouwen tegen de bestuursleden waren aan de orde van den
dag, bestuursleden traden af, leden namen ont-

dere gedachten had kunnen brengen Maar ondertusschen hadden een aanhanger van de eene
en een van de andere partij kans gezien
toch ruzie te krijgen en deze moest door een duel
worden uitgevochten Daar de beide vechtlustige
officieren dienst deden op schepen, die op de
reede lagen, zou de een met een vlot naar het
schip van den ander worden geroeid Maar door
den sterken stroom konden de roeiers het vaartuig
niet bereiken waarom de wachtende partij zóo
ongeduldig werd, dat hij tot groot vermaak van
alle belangstellenden, het duel maar opgaf.

Het eerste eigen gebouw van de Marine-societeit Modderlust aan den Oedjoeng naar een teekening van den gepensionneerden kapitein ter zee J H de Bruyn Het bamboetentje met atappen dak werd in 1859 op last van den adspirant ingenieur J J F Moet opgetrokken op een afstand van
een twintigtal meters van den weg nabij de aanlegplaats
van sloepen Hier wachtte men ze af Vermoedelijk dankte
het gebouw zijn ontstaan aan het feit dat men in den
Westmoesson gaarne een schuilplaats voor den regen had en
bovendien niet wilde teren op de bittervoorraden van de in
de debarkementsgebouwen gehuisveste officieren

slag en eens zelfs zou een dergelijk geschil met den
degen worden uitgemaakt Aanleiding tot dit laatste was een presidentsverkiezing Er waren twee
candidatcn elk met zijn aanhang beide commandanten van een der kleinere vaartuigen
Een
van deze beiden bood op den verkiezingsdag een
diner aan waarop de jongere officieren waren uitgenoodigd en na afloop van het diner trok men gezamenlijk naar Modderlust ter verkiezing waarbij
de candidaat die dien dag voor gastheer had gespeeld de overwinning behaalde Een duel zou het
gevolg zijn geweest van deze diplomatie indien
men niet bijtijds nog de beide kemphanen tot anDe Luitenant ingenieur A Resink, de ontwerper van het
m 1867 officieel geopende gebouw van de Marine-societeit
Modderlust aan den Oedjoeng Hem werd een zilveren
bokaal geschonken met het volgende opschrift , Blijk van erkentelijkheid van het corps Marine-officieren voor den bouw
van de nieuwe sociëteit aan den lieutenant-ingenieur A Resink Reeds een jaar tevoren was hem het eerelidmaatschap
aangeboden

"
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Het gebouwtje van hout en bamboe waarin Modderlust
in 1865 en 66 gevestigd was Het stond aan den Zuidkant
van de zuidelijkste kolenloods ongeveer ter plaatse waar
later het torpedo atelier werd opgericht

Het jaar 1881 bracht opluchting voor Modderlusts financiën De Regeering gaf toestemming
tot het houden van een loterij, waarvan de zuivere
opbrengst ƒ 26 465 38 bedroeg Nu konden allerlei verbeteringen worden aangebracht Een muziektent werd gebouwd een marquise voor den
hoofdingang gemaakt een Fransch biljart gekocht,
een afsluithek aan de zuidzijde van den tuin aangebracht en ten slotte werden er drie paar rolschaatsen uit Europa besteld om de leden in staat

te stellen deze sport in de sociëteit te beoefenen.
Wel merkwaardig is het overigens, dat het zelfde
verslag, dat mededeeling doet van deze verbouwingen en verbeteringen, tevens de zinsnede bevat:
,,De vraag, of Modderlust genoeg levensvatbaarheid bezit om te kunnen bestaan, moeten wij zeer
in twijfel trekken".
In de nu volgende 20 jaren maakte de sociëteit
inderdaad vele ups en downs door, waarvoor verschillende oorzaken zijn aan te wijzen.
Zoo deed de telkens terugkeerende cholera vele

Het gebouw van ,,Modderlust", dat op 1 Mei 1867 officieel
werd geopend. Het lag, zooals deze oude foto aangeeft, vlak
aan zee. De tuin werd eerst veel later aangelegd.

zeemacht in Oost-Indië. Modderlust, dat afhankelijk was van het vaarplan der schepen, moest
daarvan wel den terugslag ondervinden, toen alle
,,stations" in den archipel hun schepen gebonden
hielden en er maar weinige voor Soerabaia overbleven.
Verbetering werd echter verwacht en inderdaad
verkregen door de sluiting van de Marine-magazijnen te Batavia en de opheffing van het Marine-

C. F. T . van Woelderen, een van de meest-verdienstelijke
presidenten van „Modderlust", van wien getuigd werd, dat
hij de hoofdpersoon was bij de vele werkzaamheden, die de
oprichting en de inrichting van het nieuwe soosgebouw (in
1866 en '67) met zich brachten.

schepen Soerabaia vermijden. En terzelfder tijd
werden de bewoners van Soerabaia meer en meer
afkeerig van een bezoek aan den Oedjoeng. In
1888 moest een rekest gezonden worden aan den
Gouverneur-Generaal om te voorkomen, dat een
cholera-hospitaal werd gebouwd onmiddellijk
grenzende aan Modderlust.
Ook de Atjeh-oorlog en de jarenlange politioneele blokkade drukten hun stempel op de Marine.
De inspanning die van het personeel werd geëischt
om het materiaal op peil te houden, werd steeds
drukkender en beheerschte ten slotte de geheele

Vice-admiraal J. May (R. M. W . O.), die veel gedaan
heeft voor de totstandkoming van het soosgebouw van
,,Modderlust" aan den Oedjoeng.

het heele gebouw met tuin en tennisbaan electrisch verlicht. De verbetering in de verlichting
was mogelijk geworden, omdat het Marine-Etablissement in dat jaar van de petroleum-periode
in die van de electriciteit overging.
In 1917 bestond het gebouw van Modderlust
50 jaar, welk feit niet onopgemerkt is gebleven. De
sociëteit is met den Oedjoeng gegroeid in dien tijd
en beide staan thans op een vastere basis: de
sociëteit wat haar financiën betreft, het voorstadje,
wat aangaat zijn ,,aan de baren ontwoekerden"
bodem.
„Modderlust" omstreeks 1890. In het gebouw is een gedenkplaat aangebracht, waarvan het inschrift luidt „Hulde
aan den Gouverneur-Generaal Baron Sloet van de Beelc,
den vice-admiraal May, als bevorderaars en aan den 2den
luitenant der Genie Resmk als bouwmeester der sociëteit Modderlust 1866".

Etablissement op Onrust. En, toen eindelijk de
Atjeh-blokkade werd opgeheven, en door de verbetering van de telegraafverbindingen met de
Buitenbezittingen het aantal vaste stations voor
schepen kon worden ingekrompen, brak voor
Soerabaia en dus ook voor Modderlust een betere
tijd aan.
Maar er waren inmiddels andere moeilijkheden
bijgekomen van de zijde van het Marine-Etablissement, dat het sociëteitsgebouw aan alle zijden
omvatte. Het gebouw ten Zuiden van Modderlust, dat als bergplaats dienst deed, werd in 1889
bestemd voor smederij. En in het zelfde jaar werden de terreinen achter den Elf-woningen-weg
bestemd om er een gieterij, koperslagerij en ketelmakerij op te richten. Toen was het gedaan met
de idyllische rust langs het zeestrand. Wolken
roet verduisterden de lucht en brachten sociëteitsbezoekers en bewoners van de Elf-woningen tot
wanhoop. Vlak achter Modderlust werden stoomhamers opgesteld, die het gebouw deden schudden
en telefoneeren vaak onmogelijk maakten.

Rest mij nog de vermelding van eenige sociëteiten, die na korteren of langeren tijd weer werden opgeheven.
De ambtenaren van de Marine-Werf richtten
een soos op, die ze ,,Eendracht" noemden. Het
Gouvernement gaf een renteloos voorschot van
10.000 gulden voor den bouw en later 6000 gulden
voor de inrichting, welke bedragen in payementen
van 500 gulden per jaar werden terugbetaald. In
de Eendracht hadden tooneelopvoeringen plaats
en werd muziek gemaakt, eerst door een ronzebons, later door een uitstekend Italiaansch kwartet
(tusschen 1890 en 1900).
Deze sociëteit ging te niet na de oprichting van
een vereeniging ,.Onderling Belang" die op sociaal-democratischen grondslag was gevestigd en
indirect tegen de superieuren van de Eendrachtleden was gericht. Vele personen bedankten
toen voor hun lidmaatschap, zoodat in 1910 de
sociëteit nog slechts 5 leden telde en moest worden opgeheven. In het vrijgekomen gebouw
werd het havenkantoor gevestigd.
Andere ééndagsvliegen onder de sociëteiten waren ,,De Gezelligheid", in November 1875 gesticht

Na nog een paar moeilijke jaren, 1901 en 1902
toen de cholera hevig woedde, en de Oedjoeng
meer dan ooit werd gemeden, was het ergste geleden, waartoe bijdroeg, dat de stationsschepen
werden afgeschaft, omdat de Java-divisie werd samengesteld uit moderne snelvarende schepen en
Soerabaia daardoor meer en meer vlootbasis werd.
Verschillende verbeteringen werden aangebracht; zoo werd in 1908 een marmeren vloer in de
buitengalerij gelegd; in 1915 werd de tweede tennisbaan geopend, moderne steenen bediendenwoningen en een goedang achter in den tuin gebouwd en

Sociëteit Eendracht (Oadjong) tu Socmltaia

De sociëteit „Eendracht" aan den Oedjoeng, welke omstreeks 1890 door ambtenaren van de Marine-Werf werd
opgericht en in 1910, wegens gebrek aan leden, moest worden opgeheven.

door lieden uit de kleine burgerij en uit den winkelstand, aanvankelijk gevestigd in de Werfstraat
tusschen Kalisosok II en III tegenover de woning
van Moeder Maalnest, later overgebracht naar de
Profetendwarsstraat op den hoek van de Kraaiensteeg. In deze sociëteit ging het ten slotte zoo
gezellig toe, dat men er elkaar om de ooren sloeg,
waardoor vele leden er voor bedankten langer lid
te zijn van zoon sociëteit.

Verder de ,,Burgersociëteit" in de Heerenstraat,
die bij haar oprichting zeer in trek scheen te zullen
komen. Het bezoek was goed, de vertering ruim,
maar aan het begin van de volgende maand bleken de leden hun soosbonnetjes niet te kunnen
betalen en dat ook nimmer te zullen kunnen doen,
omdat zij er financieel niet toe in staat waren. Zoo
kwam ook het roemlooze einde van deze plaats
van geneugte.
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DE SIMPANGSCHE TUIN EN DE STADSTUIN.
Ontstaan van den Simpangschen tuin in 1860 uit een wildernis. — De bemoeienissen van
den heer Anemaet. — Aanvankelijk voor iedereen opengesteld. — Na 1 Januari 1868 alleen
toegankelijk voor leden en honoraire leden. — Muziekuitvoeringen. — Vuurwerk. — Vertrek
van den heer Anemaet in 1872. — Achteruitgang der financiën. — Geldloterij v a n 1875. —
Verval niet te stuiten. — Verkoop aan mevrouw Hoffman. — Oprichting van den Stadstuin
in 1878. — Voorzitter der Stadstuinvereeniging de Assistent-Resident Kotta. — Secretaris
R. H. Reynecke tot 1902. — Eerste groote feest op 31 Augustus 1880 bij de geboorte v a n
Koningin Wilhclmina. — Plaats der groote feestelijkheden. — Taptoes. — Bloeitijdperk tot den
dood van den heer Reynecke in 1902. — Achteruitgang. — Thee ter gelegenheid van het bezoek
van Gouverneur-Generaal Idenburg in 1911. — Bemoeienissen van de Gemeente. — In 1917
in beheer bij de Gemeente. — Bioscoopgebouw met restaurant gebouwd in 1919. — Oprichting
nieuwe Stadstuinvereeniging (31 Augustus 1923). — „Ups" en „downs".

I I E T stuk grond, dat thans het Simpangpark
heet, behoorde vóór 1860 aan een Chinees, die
er geen bestemming aan had gegeven en die er
groeien het, wat der Voorzienigheid goed dacht.
In dat jaar vatten een aantal heeren, van wie
vooral de heer Anemaet genoemd mag worden,
het plan op, van die wildernis een schitterenden
openbaren buitentuin te maken. Zij huurden het
terrein van den eigenaar, totdat het verkocht
werd. eerst aan den heer 's Jacob, en later aan
den heer Van Laer. Een goede geldbelegging

De Simpangsche tuin, welke in I860 werd aangelegd. De
heer A. J. Anemaet, de stichter van het bekende administratie-kantoor van dien naam, liet speciaal daarvoor een tuinarchitect uit Parijs overkomen, die de oorspronkelijke wildernis in het bovenafgebeelde schitterende wandelpark met
fraaie gazons, lantaarns en artistieke duiventil omtooverde.
Op den achtergrond ziet men het clubgebouw, dat later tot
woonhuis werd verbouwd. Thans is van al deze pracht —
jammer genoeg — niets meer over.

v/as dit niet; de heer Van Laer heeft nooit huur
ontvangen en de heer Anemaet paste de tekorten
van de exploitatie bij.
Aanvankelijk was de tuin tegen entree voor
iedereen toegankelijk, maar met ingang van 1
Januari 1868 konden alleen de gewone en honoraire leden van de Vereeniging Simpangsche Tuin
er gebruik van maken.
Een tijd lang was de tuin zeer in trek. Eiken
Vrijdagmiddag gaf het fanfarecorps van het zesde bataljon infanterie er muziekuitvoeringen,
waarnaar velen kwamen luisteren. Bij speciale gelegenheden werd er vuurwerk afgestoken, afkomstig uit de bekende pyrotechnische werkplaatsen van Gors of van Loth. Dit waren altijd groote kunstwerken; heele tafereelen werden voorgesteld, zooals in 1866 een gevecht tusschen het
beruchte kaperschip Alabama en het fregat Kearsage in het gezicht van de reede van Cherbourg,
of zooals in 1868 een tijgerjacht en een uitbarsting van den Vesuvius.
Na het vertrek van den heer Anemaet naar
Europa in 1872 kwam de Vereeniging er financieel slecht voor te staan; de inkomsten waren
nooit toereikend geweest om de uitgaven te dekken en nu de heer Anemaet de tekorten niet meer
bijpaste, bedroeg het maandelijksch deficit ongeveer 100 gulden. Men was echter eenstemmig
van oordeel, dat het jammer zou zijn, als de Vereeniging zou moeten worden opgeheven en de
dagbladen gingen vóór het publiek te wijzen op
het waardevolle bezit er van voor Soerabaia.

De oprichting van den Stadstuin staat in verband met de hier in 1878 gehouden landbouwtentoonstelling, die een groot succes is geworden en met de daaraan verbonden feestelijkheden
nog langen tijd in het geheugen der Soerabaianen bleef.

Nog een foto van
doorkijk onder de in
stoelen toch prachtig!
het huidige Soerabaia

den Simpangschen tuin. W a t is die
elkaar gegroeide kruinen der bamboeMen zou werkelijk wenschen, dat ook
zóó'n lustoord rijk was.

Drie jaren lang duurden de financieele moeilijkheden, tot 1875, toen ten behoeve van de
Vereeniging een geldloterij werd gehouden. Verder werd met ingang van 1 Juni 1876 de contributie gebracht van 3 gulden op 4 gulden per
maand en werd een boete van 5 gulden gesteld
op het plukken van bloemen uit den tuin.
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Na afloop van de tentoonstelling vereenigden
de heeren Schrok, Wiriodjojo en Van Drongelen,
die van aanpakken wisten, zich tot een comité,
dat een vergadering van belangstellenden bijeenriep om in overleg met het plaatselijk bestuur de
beschikking over een gedeelte van het terrein te
verkrijgen om daarop een stedelijken tuin in te
richten met muziekkoepel, lantarens, wandelpaden en dergelijke, waarin de burgerij van Soerabaia des Zondags en bij feestelijke gelegenheden
zich zou kunnen vereenigen.
De toenmalige Assistent-Resident Kotta, de
heer Scheepmaker, woonde de vergadering bij en
werd tot voorzitter gekozen, terwijl tevens bepaald werd, dat van de op te richten Stadstuin-

Verder bedacht men allerlei attracties. Op de
schutterijmuziek mocht worden gedanst. Op 13
Juli 1878 werd een kinderbal georganiseerd. Twee
dagen later werd in den tuin aan den heer Von
Bultzingslöwen, ter gelegenheid van zijn bevordering tot luitenant-kolonel een serenade gebracht
door de officieren van de Schutterij, waaraan
eveneens de officieren van het garnizoen deelnamen. Soms ook werd in den tuin een balmasqué gegeven.
Toch kon men hiermede de Vereeniging niet
in het leven houden. W e l waren de contributies,
ongeveer 400 gulden in de maand, toereikend
voor de gewone uitgaven, maar elke buitengewone
uitgave beteekende een deficit. In 1880 had men
op den grond reeds een hypotheek gesloten van
20.000 gulden; deze was echter veel meer waard,
er was zelfs al een bod van een Chinees van
40.000 gulden. Thans zou de waarde een paar
ton gouds bedragen.
Men hoopte dat het bestuur van de Sociëteit
Concordia den grond zou koopen, maar dit wilde
er niet aan en ten slotte ging het terrein over in
handen van mevrouw Hoffman, die het later voor
een gedeelte aan de Jongens-Weezen-Inrichting
legateerde.

Een lidmaatschapsbewijs van de Vereeniging „Simpangsche
Tuin". Het origineel in kleuren, dat in het bezit is van den
heer L. Olie te Lawang, heeft ongeveer de grootte van een
prentbriefkaart Het geheel ziet er smaakvol uit.

J

.^-i

-J^

m j i
Het bestuur van de Vereeniging „Stadstuin Soerabaia" in 1886. Zittend v.l.n.r. Reynecke
(president), Van Lawick van Pabst (eere-president) en Van Drongelen (secretaris). Staande
v.l.n.r.. Scheepmaker, Stoel en Le Comte. De heerenmode van bijna een halve eeuw geleden
verschilde wel heel wat met die van tegenwoordig!

vereeniging de Assistent-Resident Kotta ambtshalve voorzitter zou zijn. Deze vereeniging werd
nog staande de vergadering opgericht.
Tot Secretaris werd benoemd de heer R. H.
Reynecke, die tot zijn dood toe (in 1902), gebleken is de rechte man op de rechte plaats te
zijn en die in al die jaren het eenige bestuurslid
is geweest, dat trouw op zijn post bleef.
Een collecte bracht het eerste benoodigde geld
binnen. Vele leden gaven zich op en de toenmalige Regent, de schoonvader van den tegenwoordige, schonk het ijzeren hek, dat den Stadstuin particulier gebied maakte, waarmede de
schenker zich een eereplaats verwierf onder de
mannen, die den Stadstuin en de vereeniging tot
bloei hebben gebracht.
Een goed begin voor de jonge vereeniging
was het welgeslaagde feest van 31 Augustus
1880 bij het bekend worden van de geboorte van
onze tegenwoordige Koningin. Het was een schitterend feest voor die dagen, e^.-n oogenfestijn met
zijn illuminatie van gaspitjes en vetpotjes, met

al zijn vlaggen, kleurig afstekend tegen het groen
van palmen en waringins en met zijn dichte menigte, nu eens meezingend het volkslied, dan weer
dansend en hossend op de koperen klanken van
de vroolijke fanfares van de militaire muziekcorpsen. Toen besefte men de waarde van den tuin
en klom het getal leden snel, vooral ook omdat
de contributie van 1 gulden per maand voor niemand een beletsel kon zijn. Niettegenstaande het
veel geringer aantal inwoners, vergeleken bij tegenwoordig, steeg het ledental tot 1500, soms
zelfs tot 2000, tusschen welke beide getallen het
jarenlang bleef schommelen.
Zoo was voortaan de Stadstuin de plaats, waar
de feestelijkheden werden gevierd, waaraan de
heele stad deelnam, zooals de verjaardagen van
het Vorstelijk Huis, de opening der waterleiding,
de kroning en het huwelijk der Koningin, de geboorte van Prinses Juliana, de De Ruyterfeesten enz. Het was de plaats, waar men des Zondags en op andere vrije dagen bijeenkwam bij de
concerten en waar men steeds zeker was kennissen te treffen.

De Zoiidagsche bijeenkomsten werden meestal besloten met een taptoe. Wanneer om acht
uur van de lunet aan den Griseeschen weg het
avondschot klonk, de poekoel boem, dan werden
de horloges uitgehaald en gelijk gezet. Dan werden flambouwen ontstoken en kregen de muzikanten van de bataljonsmuziek typische vetlantarentjes op hun hoofddeksels, dan schaarde het
publiek zich achter de muziek en begaf men zich
op de opgewekte tonen van een defilémarsch naar
het Komedieplein. Daarna trok de muziek verder tot voor de militaire cantine. Plechtig tromgeroffel werd gehoord en de taptoe klonk breed
over het plein. Daarmee was de Zondagspret afgcloopen en ging het publiek huiswaarts. Het taptoeblazen bleef tot 1896 in zwang.

overleg met de Regeering en het Gewestelijk
Bestuur een meer vasten vorm. Zij stelde zich
voor het terrein voor 25 jaren aan de Vereeniging Stadstuin in beheer te geven onder gemeentelijk toezicht. De Gemeente zou daarop
een vereenigingsgebouw doen zetten onder
voorbehoud, dat een gedeelte van den tuin ten behoeve van den bouw van een raadhuis zou worden afgestaan. Ofschoon de Vereeniging Stadstuin nog niet was opgeheven en er nog enkele
gebouwtjes en den muziekkoepel in eigendom
bezat, trad geen bestuur voor de rechten van de
vereeniging op, omdat er eenvoudig geen bestuur meer bestond.

Het bloeitijdperk van den Stadstuin hield aan
tot 1902, het jaar, waarin de heer Reynecke door
den dood aan de vereeniging ontviel. Toen eerst
bleek op ontstellende wijze, hoeveel de vereeniging aan hem had te danken, want nauwelijks
moest zij zijn krachtigen en volhardenden ijver,
zijn groote stuwkracht missen, of het tijdperk van
verval, aanvankelijk ongemerkt, maar spoedig
groeiend, trad in.
De leden bleven eerst weg, bedankten toen en
de contributies werden ontoereikend om de onderhoudskosten te dekken, laat staan, dat er
gelden overbleven tot verfraaiing van den tuin.
Het verval van den Stadstuin werd in de hand
gewerkt door de langzame verplaatsing van de
woonwijken van de stad steeds verder zuidwaarts.
Ook had er een omkeer plaats in den geest van
de bevolking, die langzamerhand behoefte kreeg
aan andere amusementen en gebruiken. Met dat
nieuwe tijdperk en dat nieuw geluid kon de Stadstuin door zijn ligging geen gelijken tred houden
en zoo raakte hij geheel op den achtergrond en
begon het park een verwaarloosd uiterlijk te
krijgen. Zelfs een krachtige figuur als de laatste president, de Assistent Resident Schippers,
kon den loop van zaken niet keeren, de Stadstuin had zijn tijd gehad.
Bij het bezoek van den Gouverneur-Generaal
Idenburg in 1911 aan Soerabaia zou hem in den
Stadstuin een thee worden aangeboden. De Gemeente zorgde er met bekwamen spoed voor,
dat het terrein weer een helder en frisch aanzien
kreeg en na dit bezoek bleef de Gemeente haar
aandacht wijden aan den tuin, waarmede ze
zelfs vérstrekkende plannen had.
In 1914 kregen de plannen der Gemeente na

Het borstbeeld van H. M. Koningin Wilhelmina, een „ge.schenk \ a n den heer J. A. Stoop aan den Stadstuin te Soerabaia ter herinnering aan de huldiging van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina, September 1898". Dit beeld heeft
in den tuin nog steeds een goed plaatsje.

De ligging was echter te ongunstig en maakte,
dat de exploitatie niet meeviel. In het begin kwam
er Zondags nog al veel publiek naar de muziek
luisteren en werden er nog wel zaken gemaakt.
In 1923 hielden op een dier Zondagavonden
eenige heeren een bespreking met den heer
Umbgrove met de bedoeling over een nieuwe
Stadstuinvereeniging te spreken en den tuin zijn
oorspronkelijke bestemming terug te geven. Na
eenig heen en weer praten werd een tiental
personen bereid gevonden een comité te vormen
om met de Gemeente de eerste besprekingen in
dien zin te houden.

De Stadstuin omstreeks 1890. Om de gazons met „geschoren" boomen staan lange rijen stoeltjes. O p den achtergrond
ziet men nog juist een deel van de muziektent. 's Avonds werd
de tuin verlicht door zoogenaamde „vleermuisbranders", die
betrekkelijk weinig licht en een suizend geluid gaven; later
kwam het gasgloeilicht en in den laatsten tijd is de tuin, die
in den loop der jaren een enorme metamorfose onderging,
's avonds electrisch verlicht.

In 1917 werd toen deze kwestie opgelost, doordat de Regeering den tuin in beheer gaf aan de
Gemeente, die er een openbaar park van maakte, waarin op Zondagavonden concerten werden
gegeven door het stedehjk muziekcorps, dat was
voortgekomen uit dat van de Schutterij. In 1919
werd het bioscoopgebouw met daaraan verbonden restaurant opgetrokken en gesteld onder beheer van den exploitant, C. J. Umbgrove.

Zoowel wijlen burgemeester Dijkerman als de
Gemeenteraad hadden er ooren naar en zoo hervormde zich het comité tot voorloopig bestuur
onder voorzitterschap van notaris Van Buuren.
In een bijeenkomst op 31 Augustus 1923 werd de
Stadstuinvereeniging door haar eersten voorzitter voor opgericht verklaard, welk feit door de
genoodigde autoriteiten en notabelen hartelijk
werd toegejuicht. Met een feest, dat tot vroeg
in den ochtend duurde, werd deze wedergeboorte herdacht.
In de sedert verloopen jaren is er weer veel
gebeurd. Na een opbloei weer een inzinking en
daarna weer een vooruitgang. De aanleg van den
tuin werd volgens de plannen van den architect Citroen gewijzigd.
Zoo heeft de Vereeniging niettegenstaande
haar vele ups en downs zich door de jaren heen
weten staande te houden.
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FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN.
Het leven te Soerabaia in vergelijking met dat te Batavia. — D e positie van den Resident.
— Het spel. — Openbare vermakelijkheden. — Dansles ten huize v a n den Resident. — Feesten bij Chineezen en Inlanders. — De Komedie'Stamboel. — Circussen, goochelaars en koorddansers. — Het feest bij het 25-jarig regeeringsjubileum van Koning Willem III. — Het feest
bij de kroning van Koningin Wilhelmina. — Het Derde Indische Landbouwcongres en de
opening van de spoorlijn Soerabaia-Pasoeroean. — Sint-Nicolaasfeestviering. — Sint-Nicolaasgedicht uit het „Soerabaiasch Handelsblad" van 6 December 1S79.

\f E I _ E N , die in het midden van de vorige
eeuw Indië bereisden, en in hun reisherinneringen
vergelijkingen maakten tusschen het leven te Batavia en dat te Soerabaia, vonden de leefwijze hier
vroolijker, opgewekter en intenser dan die in
Indië's hoofdstad, welke door Dr. Greiner in zijn
Over Land en Zee beschreven wordt als trotsch
en koud, terwijl de ,,bureaucratie er de voornaamste rol speelt en de ondergeschikten altijd moeten
voelen, dat er een ander boven hen staat".
Ofschoon het aantal coterieën te Soerabaia wellicht kleiner was dan elders, bestond hier toch een
duidelijke splitsing tusschen ambtenaren, officieren en agenten der groote bankinstellingen eenerzij ds, die zich tot den eersten stand rekenden en
de rest van de ingezetenen anderzijds. Een krachtige middenstand zou zich hier eerst veel later
ontwikkelen.
De gewichtigste persoon ter plaatse was de
Resident en deze voelde zich ook altijd zéér als
zoodanig. De recepties te zijnent waren steeds
druk bezocht en terstond na het lossen van het
avondschot, de poekoel boem, te acht uur precies
door de citadel en het wachtschip gelijktijdig,
begon de stroom daarheen.
Er werd veel toilet voor gemaakt, de dames
verschenen er in haar mooiste crinolines, de heeren in witten broek en wit vest met zwart mohair
jasje, een klein zwart dasje in een plat boordje op
hun overhemd en met een zonderling gevormd
kaasdopje.
Op de recepties werd gekaart, gedanst en gedronken. Bij het later worden maakten sommige
heeren het zich wel eens wat gemakkelijker met

hun kleeding, zoodat het voorgekomen is, dat na
afloop onder de vergeten voorwerpen zelfs een
vest werd aangetroffen.
Tijdens het bezoek van den GouverneurGeneraal Mr. P. Meijer werd op het water achter
de residentswoning een prachtig vuurwerk afgestoken, bij welke gelegenheid een ophaalbrug
niet bestand bleek tegen het gewicht van de
daarop verzamelde menigte en middendoor brak.
Gelukkig veroorzaakte dit incident geen ongelukken en raakte zelfs niemand te water.
Gespeeld werd er in die dagen zeer veel, zoowel in de sociëteiten als in de huizen. De boven
reeds genoemde Dr. Greiner schrijft er van:
,,Te Soerabaia heb ik een eigenaar van
zeven rivierschepen gekend, die hem dagelijks
groote inkomsten verschaften. Hij was gekleed
als een vorst. In één nacht verloor hij echter
alles bij het spel en korten tijd daarna zag
men hem als een knecht dienst doen op één
zijner tambangans, die zijn naam droeg. Het
Chineesche dobbelsteenspel in de nabijheid
der opiumkitten is een der verfoeilijkste spelen, die bestaan en behoorde door de Regeering verboden te worden".
Openbare vermakelijkheden waren er in het
midden der vorige eeuw te Soerabaia zoo goed
als niet. Verjaarspartijen en recepties waren naast
enkele tooneel- of muziekuitvoeringen door dilettanten en Chineesche feesten de genoegens voor
de Europeesche ingezetenen.
Naast de uitvoeringen van liefhebberij-tooneelen muziekgezelschappen waren een groote attrac-

tie de maandelijksche bals en dansavonden in de
sociëteit, waarover reeds uitvoerig in het hoofdstuk over de sociëteiten is geschreven.
Als merkwaardige bizonderheid moge hier vermeld worden, dat zoowel ten tijde van het bewind
van Resident Pietermaat, als van dat van Resident
Steinmetz, danslessen werden gegeven bij den Resident aan huis.
Ten tijde van Resident Pietermaat kregen de
jongedames les van een slaaf, die op een viool
voor de begeleidende muziek zorgde en bij het
maken van de danspassen zong van:
De oude makaboe toe toe toe toe
Tjoem nonna di blakang pintoe,
Di tanjak, tida maoe njahoe,
Di tampar sama sepatoe.
Ten tijde van Resident Steinmetz gaf de soldaat Rogier dansles; later bleek deze een graaf
Von Falkenhain uit den Elzas te zijn; hij stierf in
het Hospitaal.
De door de Chineezen gegeven feesten eindigden in den regel in een janboel; er werd bij die
gelegenheden veel gedronken en omgangstaal en
zeden waren er ruw en grof.
Natuurlijk waren er ook uitzonderingen op dezen regel. Zoo had bijvoorbeeld op 14 Mei 1873
een luisterrijk feest plaats in het Chineesche kamp,
ten huize van den kapitein-titulair der Chineezen,
The Boen Khe, bij gelegenheid van het huwelijk
van zijn dochter.

Een talrijke schare uit Soerabaia's eerste ingezetenen was daar tegenwoordig. De rijk getooide
damestoiletten en de schitterende uniformen der
vele genoodigde officieren trokken om strijd de
aandacht.
De geheele voorgevel van de woning van The
Boen Khe, die bekend stond als één der meest
gegoede Chineezen van Java, was fraai geïllumineerd, terwijl de binnenvertrekken, welke op
Europeesche wijze rijk gemeubeld waren, prijkten
met in nationale kleuren gehouden draperieën. De
voorgalerij was bestemd om te dansen, waarbij twee muziekcorpsen elkander afwisselden.
De Resident stelde een feestdronk in op het
jonge bruidje, een tenger persoontje, dat een gouden diadeem droeg met brillanten.
Dit feest had een buitengewoon geanimeerd en
correct verloop.
Ook welgestelde Inlanders gaven een hoogst
enkelen keer een welgeslaagd feest, waarop vooraanstaande ingezetenen werden uitgenoodigd. Zoo
had op 19 Juni 1876 de huwelijksvoltrekking
plaats van een dochter van den bekenden Inlandschen aannemer Wirio met den zoon van een der
wedana's alhier.
De plechtigheid had 's avonds plaats ten huize
van den vader. Onder de vele aanwezigen merkte
men o.m. op den Assistent-Resident, eenige hoofdofficieren en den Regent.
Bruid en bruidegom ontvingen in een aparte
kamer de gelukwenschen, terwijl buiten het fanfare-corps der Schutterij en een Inlandsch muziekcorps zich om beurten deden hooren.
Een openbare vermakelijkheid van Soerabaiaschen oorsprong mag hier niet onvermeld blijven,
de Komedie-Stamboel.

Passer Besar, dat vroeger hèt middelpunt was van vele
feestelijkheden. Thans is dat centrum meer naar de bovenstad, naar Simpang en omgeving verlegd.
De foto werd genomen van het balcon van het huidige
gebouw der Koninklijke Paketvaart Mij., waarin vroeger de
firma Henderson was gevestigd. O p het midden van de foto
ziet men de spoorbaan met de beide afsluithekken, op de
plaats, waar nu de ,,hooge baan" is. O p den achtergrond
gluurt de gevel van het gebouw van den Raad van Justitie
door het geboomte. Van het lommerrijke van Passer Besar is
thans niet veel meer overgebleven, daar bijna alle prachtige
tjemara's werden omgehakt. Even over de spoorbaan, rechts
van den weg van de beneden- naar de bovenstad, staan
twee gebouwtjes; het eene is een baanwachterswoning, het
andere een wachthuisje. Het rijverkeer bestaat voornamelijk
uit kossongs en dogcarts; auto's bespeurt men nog niet.

Een Soerabaiasche jongeman van Fransche afkomst, August Mahieu, gaf namelijk omstreeks
1891 uitvoering aan zijn plan, een Indische opera
op te richten.
Aanvankelijk kostte het hem zeer veel moeite
zijn gezelschap bij elkaar te krijgen, totdat een
rijke Chineesche ingezetene hem het benoodigde
geld voorschoot, waardoor hij een groot woonhuis
kon huren, dat hij als schouwburg inrichtte. Hij
begon er met zijn acteurs te repeteeren en trad
zelf als regisseur op. Ingestudeerd werden Aladin
en de wonderlamp, AU Baba en de veertig roevers. De visscher en de geest, en meer dergelijke
stukken.
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Het bovenstaande populaire krontjongliedje, dat een waarschuwing inhoudt aan trouwlustige jongelui, om toch vooral niet met een meisje van Pesapen te trouwen, omdat de meisjes
uit die bekende Soerabaiasche buurt zooveel kuren hebben, werd vervaardigd door den heer
van Ligten. Het krontjongwijsje is een der melodieuste, die ik ken.

Voor de acteurs vormde het Hoog-Maleisch
aanvankelijk een groote moeilijkheid; zij hakkelden
daardoor te veel en speelden te stijf. Ook een
minder geschikte rolverdeeling maakte, dat de
eerste vertooningen nog niet door het publiek
konden worden bijgewoond.
Maar toen de spelers hun rollen eenmaal kenden en vlotter speelden, kon Mahieu, die met onverflauwden ijver had doorgezet, er toe overgaan
het publiek tegen entree de voorstellingen te
laten bijwonen. En langzamerhand werd zijn Indische opera of Komedie-Stamboel een overweldigend succes.
Mahieu maakte later met zijn troep verschillende tournee's over Java en vestigde zich in 1906
te Boemiajoe in Tegal, waar de dood kort daarop
een einde maakte aan zijn veelbewogen leven. Hij
had vele navolgers met meer of minder succes.
De Komedie-Stamboel is dus niet, zooals vaak
verondersteld wordt, een hierheen geïmporteerd
product van Turkschen oorsprong; het is een zuiver inheemsche onderneming, waaraan Mahieu
den naam Stamboel (Constantinopel, dus Turksch)
gaf, omdat de inhoud der stukken speelde in een
der deelen van het groote Turksch-Moslimsche
rijk, terwijl ook de roode fez, dien de Stamboelacteurs bij voorkeur droegen, in Indië, ,,Stamboel"
wordt genoemd.

In de entre-acten werden Maleische liedjes
gezongen, welke dikwijls op plaatselijke toestanden betrekking hadden. Vooral de Soerabaiaan
van Ligten, een bekend dichter in de Maleische
taal, had slag van het maken van dergelijke
rijmpjes. Twee er van verwierven groote populariteit; het eerste was gewijd aan de Kali Pesapen, een stinksloot, die vroeger langs het Rustenburgerpad liep, het tweede aan de buurt Krambangan. Beide krontjongliedjes bevatten een waarschuwing aan trouwlustige jongelui.
Kali Pesapen
Djangan mandi Kali Pesapen,
Kali Pesapen banjak lintanja (bloedzuigers).
Djangan kawin nonna Pesapen,
Nonna Pesapen banjak tinkanja (kuren).
Kali Krambangan
Djangan mandi Kali Krambangan,
Kali Krambangan banjak oedangnja
(garnalen).
Djangan kawin nonna Krambangan,
Nonna Krambangan banjak oetangnja
(schulden).
Andere openbare vermakelijkheden, die hier af
en toe van buiten kwamen, waren de circussen,
goochelaars en koorddansers. De eerste deden
Soerabaia aan op hun doorreis naar Australië.

Zeer bekend was in het laatst van de vorige
eeuw het circus Wilson, dat hier in 1879 voor
de eerste maal speelde en welks grootste attractie
de bekoorlijke Victoria Cook was, die op het ongezadelde paard haar kunst deed bewonderen.
Het nog bestaande circus van Harmston kwam
hier omstreeks 1900 voor de eerste maal en keert
om het andere jaar terug.
Van de koorddansers moge genoemd worden
de Australische Blondin, die hier in 1877 op de
Aloon-aloon optrad en die over een koord van
1420 voet ter hoogte van 340 voet over de haven
van Sydney had geloopen.
W a s dus het aantal gelegenheden om zich te
vermaken in de vorige eeuw geringer dan tegenwoordig, zoo behoeft het geen verwondering te
baren, dat in een stad, waar zoo hard werd gewerkt en dus de behoefte aan ontspanning na den
ingespannen arbeid overdag daaraan evenredig
was, elke gelegenheid om eens flink feest te vieren dankbaar werd aanvaard.
Tot de gelegenheden, die de Soerabaianen
dankbaar aangrepen om feest te vieren, behoorden de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis. Het is natuurlijk niet doenlijk van
al deze feestelijkheden in den loop der tijden een
beschrijving te geven, maar het feest bij het 25-jarig
regeeringsjubileum van Koning Willem III moge
worden vermeld om een indruk te geven van de
wijze, waarop een dergelijke groote festiviteit hier
werd op touw gezet en uitgevoerd.
Het feest zou plaats vinden op 12 Mei 1874.
Om dit voor te bereiden waren op 6 April eenige inwoners van Soerabaia bij elkaar geko-

men, die zich tot een commissie van 24 leden aanvulden, van welke feestcommissie de kolonel
Diemont tot president werd benoemd.
Te zelfder tijd hadden ook de te Soerabaia
wonende vreemdelingen het besluit genomen aan
de feestviering deel te nemen en van de 17.000
gulden, die op de rondgezonden inteekenlijsten
werden ingezameld, waren er 1000 afkomstig van
de vreemdelingen. Bovendien schonk de Regeering nog 1000 gulden voor de te houden volksfeesten.
De winkeliers boden dagen te voren in de kranten hun feestartikelen aan en de firma Koeken gaf
een plattegrond uit van het feestterrein en een
programma der festiviteiten,
Bij het aanbreken van den dag van 12 Mei was
de geheele stad met haar voorsteden in feestgewaad gestoken. Overal hingen de vlaggen uit
en vele huizen waren rijk versierd met groen en
slingers.
Het terrein, waar het feest zou plaats vinden,
was de aloon-aloon. Daarop stond een kolossale
tribune met verschillende kleinere er om heen, alle
kwistig versierd. De groote tribune leek wel een
smaakvol ingerichte receptiezaal; de plaats voor
den vertegenwoordiger van den Koning stond
tegen een achtergrond, waarop het Nederlandsche
wapen was aangebracht en werd gedekt door
een troonhemel van oranje zijde. Op de versierde
pilaren waren de wapens der Nederlandsche provincies bevestigd, terwijl op de vloeren dikke
tapijten lagen.
Verder was het terrein gevuld met buffetten en
tenten voor vermakelijkheden, zooals die bij een
kermis of volksfeest onmisbaar zijn. Twee groote
eerepoorten, de eene op Passer Besar, de andere
op de brug bij de stad, gaven toegang tot het
feestterrein, dat omringd was door stellages, die
des avonds bij de feestverlichting moesten dienst
doen.
Reeds om zes uur in den morgen van den 12den
Mei waren de tribunes bezet. Tegen half zeven
verkondigden kanonschoten en het blazen van het
Wilhelmus de aankomst van den Resident, die,
begeleid door een eerewacht te paard, voor de
hoofdtribune afstapte. Daarop weerklonken fanfares om de aanwezigen de aankomst van den
optocht te melden.

Het ,,taartjespaleis" van Grimra & Co. op Passer Besar.
Het gebouw, waarin thans het agentschap van de Dunlopbanden is gevestigd, werd in 1888 opgetrokken en was vele
jaren een der concentratiepunten van het joüjtmakende en
feestvierende Soerabaia. Langs den winkel trekt een Inlandsche begrafenisstoet.

Deze was om half zeven van het Komedieplein
vertrokken en langs Heerenstraat, Willemskade
en Sociëteitstraat naar het feestterrein gemarcheerd en vervolgde thans zijn weg door de eere-

schappen, school- en weeskinderen, onderwijzers
en de ambtenaren van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst; de kinderen met oranje linten,
de volwassenen met oranje strikken.
Zoo ging het verder; alle deelen van de Europeesche samenleving waren in den stoet vertegenwoordigd. Het Scherpschuttersgenootschap
..Kroonprins der Nederlanden" besloot het Europeesche gedeelte van den optocht.

Hellendoorn met zijn bekende „spiegelzaal" was vroeger
een groote concurrent van Grimm. Ook hier zat men bij
feestelijke gelegenheden als haringen in een ton gepakt.
De foto werd nog niet zoo lang geleden bij regenweer genomen. W a t een vreemden indruk maken die lichtreflexen
op het natte asfalt!
De drie kale tjemara's voor het restaurant vormen het
armzalige overschot van de vroegere boomenpracht op Passer Besar.

poort aan de stadszijde en langs de tribunes, voorafgegaan door militairen en muziekcorpsen, die
om beurten een vroolijk deuntje bliezen.
De eigenlijke stoet werd geopend door de dragers van de vlaggen van Nederland en van het
Koninklijke Huis, waarachter de helft van de
feestcommissie en de vreemdelingen marcheerden,
welke laatsten een fraai oranje vaandel meevoerden met de woorden ,,Hulde aan Nederland en
Oranje" er op.
De commissieleden droegen een zwarten rok en
een zwart vest met witten broek en witte das, een
hoogen hoed en een oranje sjerp over den linkerschouder; de vreemdelingen droegen hetzelfde
costuum zonder sjerp.
Hierachter volgden de leden van de Rechterlijke
Macht, de ambtenaren van het Binnenlandsch
Bestuur uit de heele residentie en de officieren van
de Landmacht en de Schutterij met hun kleurige,
van goud schitterende uniformen.

Inlandsche muziekcorpsen kondigden het tweede
gedeelte aan. Voorop de Inlandsche hoofden, in
hun eenvoudige, doch fraaie kleeding op paarden,
waarvan de harnachementen schuil gingen onder
het goud en zilver. Gamelan en dansmeisjes waren
in den stoet natuurlijk niet vergeten.
Dan volgden de Chineezen in hun bonte nationale kleedij; zij vormden met hun topeng, draken
en andere fantastische monsters en papieren lantarens haast een optocht op zich zelf.
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen
kwamen daarna en de stoet werd weer door soldaten gesloten.
Toen die bonte optocht het feestterrein omzoomde, ingesloten door duizenden Inlanders in
hun veelkleurige kleeding, leverde het een aanblik op, zooals zelden te zien zal zijn geweest. Daarbij heerschte er een voortreffelijke
orde, nergens eenige verwarring, nergens stoornis.
Het best kwam dit uit, toen de groote cirkel zich
langzamerhand vernauwde, toen de afgevaardigden der deputaties naar het midden van het veld
gingen en een wijden kring vormden om den Resident, die daar de hulde van Soerabaia's ingezetenen in ontvangst zou nemen.
Nadat de laatste tonen waren weggestorven
van Richard Hol's feestlied De Oranjevaan. ge-

Dan weer soldaten, gevolgd door de officieren
van de Koninklijke Nederlandsche en van de Gouvernementsmarine; hierachter matrozen, in wier
midden op een wagen een stoombarkas meereed,
die zware rookwolken uitzond.
Het Marine-Etablissement, de Artillerie-Constructie-Winkel en de Fabriek voor de Marine en
het Stoomwezen reden alle mede in den optocht
en elk van hen gaf op zijn wagen een of ander
onderdeel van zijn bedrijf in werking weer.
N a de uniformen de stemmiger kleeding van de
vertegenwoordigers der Christelijke kerkgenoot-

Een bekend strijkje uit oud-Soerabaia,
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Het programma voor de ontvangst van Gouverneur-Generaal J. J. Rochussen (1845-'51)
te Soerabaia.
Het origineel is in de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en W e tenschappen.
Een dergelijk bezoek van den Landvoogd was vroeger een evenement voor Soerabaia, toen
het aantal vermakelijkheden nog lang niet zoo groot was als tegenwoordig

zongen door een dameskoor op de groote tribune,
nam de president van de feestcommissie, kolonel
Diemont, het woord en bracht aan den Resident
de hulde en gelukwenschen over van de ingezetenen van Soerabaia en van het zich aldaar bevindende gedeelte van het leger en van de oorlogsen koopvaardijvloten.
Hij eindigde zijn rede met het verzoek deze hulde en deze gelukwenschen zoo spoedig mogelijk
aan den Koning over te brengen, waarop een
daverend hoerageroep en „Leve de Koning" uit
duizenden kelen losbarstte, dat eerst bedaarde,
toen een salvo van het geschut over het plein
weerklonk en koor en orkest het eerste vers van
het Wien Nêerlands Bloed inzetten, dat door alle
aanwezigen werd meegezongen.
Na de dankwoorden van den Resident werd

nog het zesde vers van het Wien Neêrlands Bloed
gezongen en daarmede was het eerste deel van het
programma afgewerkt.
Het feest was geopend, de stoet werd ontbonden, de kermisvermakelijkheden namen een aanvang en het publiek verspreidde zich van de tribunes over het feestterrein.
Wafels en poffertjes vonden gereeden aftrek.
Sommigen waagden zich aan het zuur van een
zuurkraam. Waarzeggers en goochelaars en steltloopers hadden veel bekijks. Een grooten toeloop
trok De moord van Raamsdonk, onder begeleiding
van een draaiorgel opgedreund en op een groot
doek aanschouwelijk voorgesteld. In aller belangstelling verheugden zich ook de paljas, de chanteuse-comique, de vrouw met den baard, de reus
en de reuzin en de geit met acht pooten.

De feesten van ons Vorstelijk Huis werden hier vroeger op de scholen veel spontaner
meegevierd dan thans vaak het geval is.
O p bovenstaande foto ziet men de leerlingen en onderwijskrachten van de Gouvernements
lagere school op Simpang ter gelegenheid van de viering van den tienden verjaardag van Prinses
(thans Koningin) Wilhelmina in 1890. De jongelui hebben mooie pakjes aan en rood-witblauwe sjerpen om, terwijl de meesten bovendien oranje cocardes dragen. O p de banier (in
het midden op den achtergrond) staan de woorden: „Leve Prinses Wilhelmina."

De Inlander genoot op zijn beschaafde stille
wijze van topeng en ronggeng, van gamelan, wajang en angklong.

wel als eisch was gesteld, dat de mannelijke bezoekers in rok, uniform of ambtsgewaad gekleed
zouden zijn.

De spelen duurden tot half elf, maar de Europeanen hielden het zoolang niet uit in de hitte en
zakten dus in dichte drommen af naar Concordia,
voorzoover ze niet om 9 uur naar de Residentswoning waren gegaan, waar de Resident ,,Openbaar gehoor" verleende.

Om 4 uur zouden de volksspelen beginnen, maar
een regenbui weerhield velen er heen te gaan.

Naast dezen vroolijken kant van de feestviering stond ook een ernstiger plechtigheid. Om 10
uur begaf zich een groote schare naar de RoomschKatholieke kerk, waar een koor van dilettanten
het plechtige Te Deum van Verhulst zong.
Een uur later was er een bidstond in de Protestantsche kerk, waar de voorganger in plaats
van een bijbeltekst, den eed op de Grondwet, door
den Koning voor 25 jaar gezworen om zijn volk
gelukkig te zullen maken, als uitgangspunt van
zijn rede had gekozen. Gezang en gebed waren
coupletten van het Wien Neêdands Bloed.
Na afloop hiervan was Concordia het middelpunt van de feestviering, waar velen van een
geïmproviseerd spreekgestoelte lucht gaven aan
hun vaderlandslievende gevoelens. De Regent had
voor de bezoekers der sociëteit zijn erf en pendopo
opengesteld.
Ook de beide andere sociëteiten. De Club en
Modderlust, waar matinees plaats vonden, waren
dien dag voor iedereen toegankelijk, waarbij even-

Om 7 uur begon de wandelrit in rijtuigen om de
illuminatie van het feestterrein en van de huizen
der ingezetenen te gaan zien. Een detachement
cavelerie opende den stoet; daarachter volgde het
rijtuig van den Resident en vervolgens die van de
leden der feestcommissie. Het punt van vertrek
was de Simpangsche poort, vanwaar de weg
/oerde over Kramat Gantoeng, Baliwerti, Embong
Malang, Kepoetran, Kajoon, Simpang, Genteng,
Toemenggoengan, Passer Besar, Semoet, Chineesche Voorstraat, Willemskade, Sociëteitstraat
tot aan de eerepoort aan de stadszij de.
De eerepoorten waren thans geïllumineerd en
de tribunes smaakvol verlicht, maar het meest trok
ie aandacht de groote cirkel van licht, die het
plein omgaf, waarin met groote lichtende letters te
ezen stond: ,,Hulde aan Koning Willem III. Lang
eve de Koning en de Koningin".
Om half negen werd de wandelrit ontijdig onderbroken door een regenbui, die vele kijklustigen
laar huis joeg, doch die geen afbreuk heeft kunnen doen aan het vuurwerk, dat op het feestterrein
werd ontstoken. Na afloop hiervan werd het feest
op een vauxhall in Concordia tot diep in den
nacht voortgezet.

De banieren en standaarden, die den optocht
hadden opgeluisterd, werden later door de feestcommissie aan de stad ten geschenke aangeboden
en kregen een waardige plaats in het Residentiekantoor.
Vier en twintig jaar later vierde Soerabaia weer
een Oranjefeest, dat van de kroning van Koningin
Wilhelmina. Het stadsbeeld was intusschen grondig veranderd, de stadsgrachten en de Simpangsche poort waren verdwenen en op de plaats van
het feestterrein van 1874 was de Stadstuin aangelegd.
Deze en Passer Besar waren thans de middelpunten van de feestelijkheden, die in vele opzichten op de jubileumfeesten van Koning Willem III
geleken. In den Stadstuin zong de schooljeugd
een aubade, waarbij honderden paren kinderoogen zich richtten op het borstbeeld van de Koningin, dat er thans nog staat.
Een groote eerepoort was opgericht voor de
vroolijk, met vlaggedoek versierde restaurants van
Hellendoorn en Grimm. Deze waren 's avonds
a giorno verlicht en de eerepoort met vetpotjes
geïllumineerd.

Ook tóen een gezellige en intieme stemming
in de verschillende sociëteiten, waar lustig werd
gedanst.
Uit de kringen van den handel was een bedrag
van 10.000 gulden beschikbaar gesteld voor de
oprichting van een 30 meter hoogen ijzeren toren
aan de oostzijde van de Kali Mas. Deze toren met zijn 3 verdiepingen staat er nog en werd,
ter herinnering aan den heugelijken dag, ,,Wilhelmina-toren " gedoopt.
Een groote gebeurtenis voor uitgaand en pretlievend Soerabaia is geweest het Derde Indische
Landbouwcongres, dat samenviel met de opening
van de spoorlijn boerabaia-Pasoeroean, waarvoor
Gouverneur-Generaal Van Lansberge in Mei 1878
met zijn familie overkwam.
Reeds op 10 December 1875 was de eerste
voorbereidende vergadering voor dit Congres gehouden in het Komediegebouw.
Van 13 Mei, den dag van de aankomst van den
Gouverneur-Generaal tot 27 Mei zou er feest
gevierd worden. De Regeering had toestemming
gegeven tot het houden van een loterij ten behoeve
van het Congres met een hoofdprijs van 100.000
gulden.
Den 7den Februari 1878 kwam de ijzeren tentoonstellingsloods, die men in Europa had besteld,
hier aan en terstond werd een aanvang gemaakt
met den opbouw ervan op de plaats van den tegenwoordigen Stadstuin.
De entreeprijs voor den geheelen duur van het
Congres werd vastgesteld op 25 gulden voor een
heer en ƒ 7.50 voor een dame.
Het Congresbestuur bestond uit de heeren M.
Couvée, president, W . L. Homans, vice-president,
J. W . van den Brink, thesaurier. Mr. L. van
Oosterzee, Ie secretaris, H. F. von Hemert, 2de
secretaris, B. A. H. Arntzenius, H. Bezoet de Bie,
J. A. Ceulen, H. G. Derx, W . A. Driessen, A. M.
S. Hoogerwaard, Ch. Koeken, J. W . Ie Comte,
J. A. Marx, J. R. Pillard, H. H. Radier, C. Scheepmaker Gzn., G. L. C. C. van Vugt, Raden Adipati
Pandji Tjokro Negoro, The Boen Khe, Han Liong
Kong, en Han Ting Tjang, leden.

De frontpagina van het extra-nummer van het „Soerabaiasch Handelsblad", uitgegeven ter gelegenheid van de
kroning van H. M. Koningin Wilhelmina in 1898. Het feest,
dat hier toen gevierd werd, droeg een grootsch karakter.

Op Maandag 13 Mei 1878 begon de pret reeds
vroeg in den morgen; vele dames en heeren waren
naar den Oedjoeng gegaan om bij de aankomst
van den Gouverneur-Generaal tegenwoordig te
zijn. Van alle openbare en van zeer vele particuliere gebouwen was de vlag uitgestoken. De
weg naar den Oedjoeng was aan weerszijden versierd met bogen van groen en bij de landings-
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Ter gelegenheid van de troonbestijging van H. M. Koningin Wilhelmina in 1898 werden
ook te Soerabaia de kroningsfeesten luisterrijk gevierd. Er werd hier o.a. een schitterende
optocht gehouden, waarvan de bovenafgebeelde wagen, de „Kroningswagen", wel het ,.hoofdmoment" was.

plaats was een eerepoort opgericht met aan den
eenen kant het wapen van Nederland en aan den
anderen kant dat van Soerabaia. Een tweede
eerepoort stond bij de residentswoning met het
opschrift ,,Z. E. de Gouverneur-Generaal en mevrouw Van Lansberge, welkom in Soerabaia!"
Alle schepen waren gepavoiseerd en de matrozen
paradeerden in het want.

De dag van den Hden Mei werd besteed aan
het bezichtigen van verschillende instellingen
en het ontvangen van officieele bezoeken en
de dag werd besloten met een diner aangeboden aan genoodigde hoogwaardigheidsbekleeders en een galaconcert van Caecilia in het
Komediegebouw.

De nadering van de Tambora met de hooge
gasten werd aangekondigd door kanonschoten en
na de plechtige ontvangst ving de rit van den
Oedjoeng naar de stad aan. In de Chineesche
kamp was elke woning langs den weg van den
stoet met een vlag of wimpel versierd. Bij de
residentswoning deden gamelan, blaasmuziek en
kanonschoten nu eens om beurten, dan weer tegelijkertijd zich hooren bij de aankomst van de
rijtuigen van den Gouverneur-Generaal en zijn
gevolg.

Woensdag, 15 Mei, had 's morgens om half
negen de opening plaats van het Congres en de
daaraan verbonden tentoonstelling. Z. E. werd
aan het residentiehuis afgehaald door een deputatie uit het Congresbestuur, die hem naar het
feestelijk versierde congresgebouw geleidde. Aan
den ingang van het terrein was de poort versierd
met een allegorische voorstelling van Landbouw,
Nijverheid, Handel en
Poëzie en de poort
van het hoofdgebouw droeg de wapens der verschillende Nederlandsche provincies en van Soerabaia.

In het residentshuis hadden autoriteiten, ambtenaren, officieren, bestuursleden van diverse
colleges en vele notabelen zich vereenigd ter begroeting en om aan Z . E. te worden voorgesteld,
's Middags ging de landvoogd uit rijden buiten en
in de stad en 's avonds was er een receptie, waarop bijna geheel Soerabaia verscheen.

Bij aankomst werd Z . E. door het Congresbestuur ontvangen en naar een troon geleid. Daarna hield de Congresvoorzitter een toespraak, die
door den Gouverneur-Generaal werd beantwoord,
waarna hij Congres en Tentoonstelling voor geopend verklaarde. Na de aanbieding van den
eerewijn werd een ommegang gemaakt over het ten-

acht de plechtige opening van de spoorlijn Soerabaia-Pasoeroean plaats, voorafgegaan door een
bezichtiging van het stationsgebouw.
De eerstaanwezende ingenieur der Staatsspoorwegen verwelkomde Z. E., die daarop den spoorweg voor geopend verklaarde. Kort daarna vertrok
het hooge gezelschap, uitgeleid door de autoriteiten, per trein naar Porrong, waar de ijzeren spoorwegbrug werd bezichtigd, en verder door naar
Pasoeroean.
De beide volgende dagen verbleef de Gouverneur-Generaal te Pasoeroean en te Malang, vergaderden de verschillende secties van het Congres
en vermaakten de inwoners van Soerabaia zich op
het tentoonstellingsterrein.

W . A. Driessen, een van de leden van het bestuur van
het Derde Indische Landbouwcongres, dat in 1878 te Soerabaia werd gehouden.

toonstellingsterrein en werden
inzendingen bezichtigd.

de verschillende

Van bijna eiken tak van industrie of nijverheid
waren proeven tentoongesteld, die het bewijs leverden, dat de Inlandsche ambachtslieden het onder kundige leiding in vele takken tot een flinke
hoogte konden brengen.
Na bezichtiging van de tentoonstelling keerde
Z . E. huiswaarts; om 10 uur verleende hij audiëntie
ten huize van den Resident en 's avonds woonde
hij het galabal in Concordia bij, dat door het
Congresbestuur op touw was gezet en om half
negen aanving.
Den zelfden ochtend nog werd de eerste vergadering van het Congres gehouden, bijgewoond
door ongeveer 200 leden. In zijn openingsrede
wees de president er op, dat het bestuur met dit
Congres een poging wilde wagen den landbouw
in meer wetenschappelijke banen te leiden. Het
verzamelde verschillende scheikundige analyses
van gronden en plantaardige voortbrengselen en
droeg den heer Hekmeyer op speciaal voor dat
doel een 200-tal analyses te doen.
Donderdag,

16 Mei, had 's morgens om half

Zondag, 19 Mei, keerde de Gouverneur-Generaal te Soerabaia terug, bij Porrong door de Soerabaiasche autoriteiten ontvangen, 's Avonds was
er een dansreceptie in de residentswoning, waarop
de dames gelegenheid hadden haar fraaiste toiletten te toonen. Achter het huis van den Resident
hadden de Inlanders en Chineezen een waterfeest gearrangeerd, dat uitstekend slaagde. De
aangebrachte illuminatie op een deel van den weg
van Ketabang en vooral op de brug, maakte een
schitterend effect. De verlichte tempel op de
brug en het vuurwerk trokken zeer de aandacht.
De volgende dagen waren weer gevuld met
bezoeken van Z . E. aan verschillende instellingen,
met diverse feestelijkheden en zittingen van het
Congres. Bij een dier gelegenheden reikte de
Gouverneur-Generaal de zilveren medalje voor
trouw en verdienste uit aan den Inlandschen aannemer-architect Wiriowidjojo, waarop de Algemeene Secretaris tot den begiftigde een toespraak
hield, waarin hij hem wees op de hooge onderscheiding, die hem als particulier te beurt viel en
waarin hij hem den aanwezigen ten voorbeeld
stelde. Bij deze woorden sloot de Regent zich aan
met zijn gelukwenschen voor de ontvangen onderscheiding.
De Regent zelf ontving een gouden medalje
voor zijn verdiensten voor den landbouw, de Majoor der Chineezen een zelfde voor zijn werkzaamheden in het belang der Industrie.
Donderdag, 23 Mei, vertrok de GouverneurGeneraal met zijn familie weer per Tambora; het
was hem gelukt gedurende zijn verblijf aller harten te winnen door zijn groote belangstelling voor
de openbare zaak.

Onmiddellijk na het sluiten van de tentoonstelling op Maandag, 27 Mei, rezen er plannen
om het hoofdgebouw aan te koopen en voor tentoonstellingsdoeleinden en festiviteiten in gebruik
te nemen. De bijgebouwen werden afgebroken,
het terrein aangelegd als tuin, waarin om de
veertien dagen muziekuitvoeringen werden gegeven en aldus werd de basis gelegd voor wat eens
de Stadstuin zou worden.
Ik wil dit hoofdstuk besluiten met weer te geven, hoe in Soerabaia het Sinterklaasfeest werd
gevierd.
Is dit in Holland bij uitstek een feest in den familiekring, hier werd het voor het grootste deel
op straat gevierd, in restaurants en andere openbare gelegenheden.
In den tijd, dat Soerabaia alleen nog bestond
uit de benedenstad van tegenwoordig, toen er
nog geen Goebeng, geen Darmo, geen Koepang
of Ketabang bestond, was het middelpunt van de
feestviering de Stadstuin, waar muziek werd gemaakt. Vandaar tot Grimms taartjespaleis, toen
gevestigd in het pand, waar thans het agentschap
der Dunlopbanden zijn kantoor heeft, was het
den heelen avond een hospartij van belang, die
slechts weinig werd getemperd door de regenbuien, die bij voorkeur op dien avond in groote
stroomen over de stad losbraken als om te voorkomen, dat de gemoederen door de feestvreugde
al te zeer werden verhit.
Behalve Passer Besar, waren Sociëteitstraat
en Heerenstraat brandpunten van gezelligheid
op dien avond. Ieder, die maar een daartoe geschikte lokaliteit bezat, profiteerde van de gelegenheid door een tombola te organiseeren, een
Sinterklaas te huren, of gelegenheid te geven wat
te gebruiken. Aan een en ander werd op zoon
avond goed geld verdiend.
De rustige burgers streken meest neer bij
Grimm op het platje, of bij Hellendoorn. Om zich
een plaats te verzekeren, moest men dagen te voren met de bedienden of met den eigenaar het op
een accoordje weten te gooien, zoo druk was de
vraag. Maar, hoe vol het ook liep, er werd altijd nog wel een plaatsje gevonden, soms ver de
straat op tot waar thans de brievenbus voor Dunlop staat.
Verkeer per as was nauwelijks mogelijk, gesteld al dat het voor dien avond gelukt was een
wagen met twee paarden te krijgen bij bapa Lok
A, die een wagenverhuurderij bezat op Passer Besar W e t a n . Dan werd er maar wat rondgereden

H. Bos Otten, Algemeen Ontvanger te Soerabaia, die op
de tentoonstelling, verbonden aan het Derde Indische Landbouwcongres, een schitterende muntenverzameling inzond.

over Kajoen, •waarna men op den terugweg Aveer
in het gehos raakte op de hoogte van het tegenwoordige Aniem-gebouw.
Ook in de sociëteiten werd het feest gevierd.
Een van de bestuursleden speelde voor Sint-Nicolaas en reikte cadeautjes uit aan de jeugd; de
ouders biechtten tevoren de ondeugendheden op,
die de kinderen op hun geweten hadden en SintNicolaas bracht hun die bij die gelegenheid onder het oog. De kleuters zongen dan hun liedjes;
Zie de maan schijnt door de boomen of Daar
ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
En de volwassenen dansten en dronken en zoo
hadden allen zeer veel pret.
Het was geen zeldzaamheid, dat het vermaak
tot een uur of 5 in den morgen voortduurde.
In den schouwburg werd het feest ook gevierd;
daar was het tot middernacht wel erg deftig,
maar als de bezoekers dan huiswaarts keerden
met hun vrouwen en in de menigte kwamen, dan
werden zelfs de deftigsten door de pret aangestoken. En men moest wel meehossen, want anders was het niet mogelijk om in korten tijd van
Hellendoorn naar de kamp te komen.

Een groot evenement was het als het Inlandsche muziekcorps een wandeling ging maken. Dan
hing daar achter aan een klomp van hossende
en dansende menschen.
De surprises werden rondgebracht in den loop
van den avond; men vond ze echter in den regel
eerst laat in den nacht bij thuiskomst, want iedereen was dien avond op straat.
Hoe en waar er St.-Nicolaas werd gevierd, beschreef ,,Rudolph" op bizonder aardige wijze
in het 5oer. Handelsblad van 6 Dec. 1879. Dit
verslag had den vorm van een gedicht, want —
zoo vond ,,Rudolph":
Men ziet verslagen bij de vleet.
Maar op rijm ziet men ze toch zelden,
't Is een variatie op iets ouderwetsch
En kan zij de redactie bekoren.
Zij plaatse deez' farce in haar Handelsblad,
W a a r i n ik mij wel méér deed hooren.

Een paar toelichtingen op den inhoud dier rijmkroniek, lijkt mij niet overbodig. Allereerst iets
over de destijds zoo bekende zaak van Grimm.
C. H. Grimm vestigde zich in Juni 1859 als koken banketbakker in de Boomdwarsstraat, achter
de toko van de gebroeders Grimberg en Co. in de
Heerenstraat, en beval zich daar aan voor de levering van warme en koude schotels, taarten enz.
In 1869 vestigde hij zich op het genoemde
drukke punt, waarlangs de hoofdverbindingsweg
van de stad Soerabaia naar haar voorsteden liep.
Op die plek lag een onoogelijke passer, waar
vooral bloemen werden verkocht. De grond werd
hem voor het bedrag van ƒ 16.000 afgestaan.
Grimm liet den ouden rommel afbreken en er een
nieuw huis plaatsen, dat later nog ettelijke malen zou worden verbouwd.
Bij Grimm werkte als opperkok een zekere
Hellendoorn. Deze kreeg eens woorden met zijn
baas, nam ontslag en begon, aan de overzijde
der straat, een eigen banketbakkers- en koksaffaire. Hij werd een geduchte concurrent van zijn
vroegeren patroon.
Op 1 Maart 1876 deed Grimm zijn zaak over
aan J. G. H. Gerhards, die haar onder den zelfden
naam voortzette
Op 1 Aug. 1879 sloten J. G. H. Gerhards en
Ch. Gerhards een vennootschap tot het drijven
van de inmiddels in verval geraakte banketbakkerij
van Grimm. Na hen is de zaak nog in verschillende andere handen geweest, o.a. in die van
Stam en W e y n s .
Deze achtten het raadzaam, om, daar de stad
zich steeds meer in zuidwaartsche richting uitbreidde, het taartjespaleis naar de bovenstad te
verplaatsen. Vooral in den oorlogstijd hebben zij
goed geld verdiend.
Tenslotte ging het restaurant van Stam en
W e y n s — Inlanders spraken nog steeds van
,,toko Grimm" — in eigendom over aan den bekenden Britsch-Indischen suikerspeculant Gani
Achmad, die ook het Simpang-Hotel kocht. Beide firma's werden toen tot één bedrijf samengesmolten. Toen ook voor Gani Achmad de
,,krach" kwam, kwamen gebouwen en bedrijf in
handen der Ned. Indische Handelsbank.

Dr. H. P. Bernelot Moens, die diverse kinasoorten inzond
naar het Derde Indische Landbouwcongres.

Behalve Hellendoorn. hebben ook andere koks
bij Grimm gewerkt en zijn later, met meer of minder geluk, eigen zaken gaan drijven. De bekendste zijn Smabers, De Boer en Rups.

Drie oud-Soerabaianen, die in menig feestcomité hebben gezeten. Links- notaris
H. Calicher. in het midden: mr. C. G. de Beus, advocaat en rechts notaris H. J. Hartevelt.

Eestgenoemde begon een restauratie-bedrijf
in Semarang, dat toen een dergelijke inrichting
nog niet rijk was, en verdiende er geld als water.
De tweede vestigde zich in het snel groeiende en bloeiende Medan, opende er het „Hotel
De Boer", het meest gerenommeerde van die
plaats, waarvan de hari-besar-iuiYen over den geheelen archipel een zekere bekendheid genoten,
en de derde. Rups, ging naar het toenmaals nog
kleine bergstadje Malang en begon er een brooden banketbakkerij, die eenmaal door geheel den
Oosthoek vermaard zou worden.
Een andere bekende gelegenheid, waar elk
jaar St.-Nicolaas werd gevierd, was die van
Baume, Sisson en Co. Baume en Bournazel, twee
Parijsche kappers, vestigden zich hier in Juli 1876
in de Heerenstraat, naast het bekende warenhuis
van Karthaus en Leuring, en openden er een ,,salon
de coiffures voor dames en heeren". De zaak
droeg den naam ,,Baume en Co." en adverteerde
als specialité de la maison: ,.taille des cheveux les
plus nouvelles; shampooing, système américain."
Op 10 April 1877 trad Bournazel uit de zaak
en Léon Louis Baume associeerde zich toen met
Jean Baptiste Pascal Sisson, tenor bij de Fransche
operette-troep van Berger. Beiden zetten de
kapperszaak voort, die tot op den huldigen
dag bestaat. Aan deze zaak werd een modeatelier verbonden onder leiding van de lieftallige mevrouw Sisson.
De genoemde Karthaus van Karthaus en Leuring — later begon op de zelfde plek Van der

Pol zijn zaak, die nóg bestaat — liet een vermogen na van
2j/^ millioen gulden.
In de toko van mevr. Riemens verkocht men,
evenals bij P. Willems — beide waren in de
Werfstraat gevestigd — speelgoed, keukengerei,
confectie-kleeren, enz. De man van mevr. Riemens was baas bij de fabriek van het Stoomwezen.
Martens en Co. was eveneens een soort van warenhuis, evenals Kiel en Co. in de Roozendoornlaan.
Butteweg in de Boomstraat had een zadelmakerij.
De overige namen van de toko's, die in bedoeld gedicht van ,,Rudolph" voorkomen, waren
van minder beteekenis.
Ik laat thans de kroniekschrijver van het St.Nicolaasfeest van 1879 zélf aan het woord. Hij
rijmde:
Het donderde, bliksemde, 't regende, 't woei.
Als of de wereld vergaan zou.
En 'k dacht bij mij zelven, toen ik dat zag:
W i e of dat weer wel staan zou?
Den dag te voren was 't nog zoo mooi.
En nu zoo m eens ondoorloopbaar.
Kassian! Dat speelgoed en die kwee-kwee,
Dat alles blijft onverkoopbaar.
Maar tegen den avond klaarde het op,
En ik ging in Godsnaam maar wandelen.
't W a s morsig, 't is waar, maar wat geeft men
daarom.

384

S L O T
K ben thans aan het einde van mijn arbeid gekomen, die ik mij lichter had
voorgesteld, dan hij in werkelijkheid was, doch die steeds met groote interesse voor het te behandelen onderwerp werd verricht.
In de voorgaande hoofdstukken heb ik getracht, om den lezer op de
hoogte te brengen met feiten en toestanden uit oud-Soerabaia en met de
levens- en werkwijzen van vroegere stadgenooten, welke zoo zeer verschillen
van die der tegenwoordige Soerabaianen.
Wanneer men een vergelijking maakt tusschen „toen" en „nu", springt
de enorme vooruitgang, die op elk gebied en Ln alle opzichten in onze stad
is waar te nemen, onmiddellijk in het oog.
W a a r d o o r men in het bizonder getroffen wordt, is de snelheid, waarmee
die vooruitgang plaats greep en de groote krachtsinspanning, welke ontwikkeld werd, om Soerabaia, in zoo'n korten tijd — iets langer dan een
eeuw — van een onooglijke Inlandsche negorij in één van de belangrijke
handels- en havensteden in den Oriënt te herscheppen.
Soerabaia i s een jonge stad, jonger dan Batavia en Semarang, maar
één met een schitterende toekomst. Naar gelang het achterland intensiever
in exploitatie wordt gebracht, zal onze stad als centrum van de Provincie
Oost-Java er zijn voordeel van trekken. Ook als doorvoerhaven naar het
in belangrijkheid toenemend Oostelijk deel van den Archipel en in de toekomst wellicht als knooppunt in het internationaal luchtvaartverkeer van
Europa en Azië naar Australië en in omgekeerde richting, zal deze plaats
beteekenis krijgen.
Nu men in het huidige, moderne Soerabaia leeft met zijn snelle verkeersmiddelen, uitstekende straat- en huisverlichting, groote winkelpaleizen,
zijn imposante bank- en kantoorgebouwen, met zijn wcl-geoutilleerd haven
bedrijf, zijn hotels, theaters en bioscopen, mag men wel eens terugdenken
aan den tijd, welke achter ons ligt, waarin — om slechts enkele namen te
noemen — figuren als een Bayer, de stichter van de particuliere ijzer-industrie
op Java, een Cores de Vries, de „vader" van de stoom vaart in de Indische
wateren en een Eschauzier, de grootsuikerfabrikant met durf, kennis van
zaken, doorzettingsvermogen en wilskracht, de fundamenten hebben gelegd
in o u d-Soerabaia, voor wat wijlen burgemeester Dijkerman bij de openstelling van de „hoogebaan" over Passer Besar de G r o s z t a d t Soerabaia
noemde.
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48 Inlandsch soldaat met vrouw en kmd
omstreeks 1870
49 Officieren van de Soerabaiasche schutterij

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

G von Bultzingslowen
J W B Wardenaar
Gouv -Gen J J Rochussen
Officier van gezondheid 1853
A J Anemaet
G W J Kooy
Major Matzen
J Lugt
J W Hellendoorn
Ohannes Kurkdjian
W
Henderson
Ch Koeken
E J L Fuhri
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L. L. Baume
Pa Ngaridjo
Charles Etty
F. J. H. Bayer
J. G. Cook
L. H. Olie
G. J. Eschauzier
Groep deelnemers aan het suikercongres in 1905
J. Hageman
Ciseleur
Wajangsnijder
H. G. Derx
Mr. }. W . van Lansberge
Ir. J. A. Stoop
L. C. R. Breeman
W . A. Zilver Rupe
A. J. Snouck Hurgronje
Interieuropname van Hotel des Indes .
Straatbesproeier
Dr. I. de Clercq Zubli
Dr. G. L. Mens Fiers Smeding . . .
Mevr. H. S. W . Gersom-de Vries . .
Ds. Dr. A. H. Chr. van Leeuwen . .
P. Vader
A. Haga
Mej. W . J. Huygens
Versierde feestwagen 1890 . . . .
Mej. J. S. S. Faber
Mej. C. Slingervoet Ramondt . .
Groep H. B. S.-leerHngen

93. Gouv.-Gen. Mr. A. }. Duymaer van
Twist
94. H. G. Bartelds
95. M. van Geuns
96. W . R. van Hoëvell
97. Groep bekeerde Javanen
98. Groep zendelingen in de woning van
Emde
99. Coolen te midden van bekeerde Javanen
100. Mgr. P. M. Vrancken
101. Mgr. E. S. Luypen
102. Pastoor P. J. van Santen met congreganisten
103.
104.
105.
106.

Pastoor M. van den Elzen . . . .
Pastoor J. B. Palinckx
Mère Louise
Groep Ursulinen met leerlingen voor
de Zusterschool in de benedenstad . .
107. Sir Th. S. Raffles (buste)
108. V a n Speijk
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289
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109. Gouv.-Gen. Carel Reiniersz . . . .
110. Chineesche begrafenisstoet . . . .
111. In het wit gekleede Chineezen bij een
begrafenis
112. Jhr. J. C. Reijnst
113. Het muziekcorps van de Jongens-Weezen-Inrichting
114. Groep personen bij de eerstesteenlegging van de Nuts-Spaarbank . . . .
115. Mina Kruseman
116. C. van Hutten
117. C. G. van den Steen
118. ,,Moeder" van den Steen
119. Gouv.-Gen. J. B. van Heutsz . . . .
120. F. d'Arnaud van Boeckholtz in zijn travesti-rol van ..Mevrouw Maalnest" .
121. G. F. A. Galati (buste)
122. Groep orkestleden van St. Caecilia . .
123. F. d'Arnaud van Boeckholtz . . . .
124. A. Resink
125. C. F. T. van Woelderen
126. J. May
127. Het bestuur van de Vereeniging
„Stadstuin Soerabaia" in 1886 . . .
128. H. M. Koningin Wilhelmina (buste) .
129. Een bekend strijkje uit oud-Soerabaia.
130. Groep leerlingen en onderwijskrachten
in feestkleedij
131. Groep deelnemers aan den optocht ter
gelegenheid van de Kroningsfeesten in
1898
132. W . A. Driessen
133. H. Bos Otten
134. Dr. H. P. Bernelot Moens
135. H. Calicher
136. Mr. C. G. de Beus
137. H. J. Hartevelt
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B. Stads-, rivier- en zeegezichten.
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1. De Roode Brug
2. W e g naar het graf van F. J. Rothenbuhler op Goenoeng Sarie
3. Beeld van Soerabaia begin 19e eeuw.
4. Straatje in het Chineesche kamp . .
5. De reede van Soerabaia
6. De Kali Mas en de Kleine Boom . .
7. De mond van de Kali Mas . . . .
8. Havenkantoor
9. De Kali Mas en de weg naar den
Oedjoeng
10. Voormalige uitkijktoren bij voormalig
havenkantoor
11. Panoramafoto van de Kali Mas . . .
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37
45
48
49
50
50
50
50
51
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12. Panoramafoto uit 1890 van de Roode
Brug en omgeving
13. Foto omstreeks 1930 van de Roode
Brug en omgeving
14. De Panggoeng
15. De Chineesche Voorstraat omstreeks
1905
16. De Kali Pegirian met veel water . . .
17. De Kali Pegirian 30 jaar later; een open
riool
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Straat in de Arabische kamp . . . .
Songojoedan
Het Willemsplein vroeger
De Willemskade c a . 1890
De Kali Mas met Grooten Boom . .
De Heerenstraat
Passer Besar omstreeks 1900 . . . .
Passer Besar in 1930
Ophaalbrug bij Bibis c a . 1880 . .
.
De Djotangankazerne
De spoorwegovergang op Passer Besar
Panoramafoto van Passer Besar . .
Passer Besar ter hoogte van het Paleis
van Justitie
Passer Besar ter hoogte van Onderling
Belang
Restaurant Grimm en Co
Scheepmakerspark
Driesprong
Toendjoengan-SimpangEmbong Malang
Driesprong
Toendjoengan-SimpangKaliasin met telefoonkantoortje . . .
Kali Mas ter hoogte van Genteng en
Plampitan

37. Voormalige brug van Simpang naar
Goebeng
38. Simpang onder water na een regenbui
c a . 1900
39. Palmenlaan, vroeger Embong Matjan .
40. Kroesenpark c a . 1900
41. Riviergezicht bij Peneleh
42. De Bankstraat of Politiekantoorstr. .
43. Ingang van een kampong met bewakers
en gardoe
44. Het Marinebassin
45. Elfwoningenweg
46. Reede van Soerabaia in 1863 . . .
47. Marinebassin in 1866
48. Bibis
49. Waterwerken in de Porrongrivier te
Lengkong

52
52
52
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53
53
53
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53
53
54
54
54
54
55
56
56
56
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56
57
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58
58
58
94
95
104
136
137
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196
235

50. Stuw en schutsluis in de Soerabaiarivier te Goenoeng Sarie
51. Stuw en schutsluis in de Kali Mas bij
Goebeng
52. Een kijkje in den voormaligen Simpangschen Tuin
53. Idem
54. Een kijkje in den Stadstuin omstreeks
1890
55. Passer Besar, ter hoogte van den vroegeren spoorwegovergang

236
23^
364
365
368
370

C. Gebouwen, huizen, schepen en voertuigen.
1. Model van een Portugeesch schip begin 16e eeuw
2. ,,Mauritius", admiraalschip van Houtman
3. Tuinhuis in de wijk Simpang, later woning van den Resident van Soerabaia,
thans van den Gouverneur van OostJava
28,
4. Poortje, toegang gevende tot de achterzijde van het oude Gezaghebbershuis
(Residentiekantoor) t.o. Roode Brug .
5. Huizen in de benedenstad
6. Het z.g. Spookhuis a.d. Reinierszboulev.
7. Landhuis op Simo
8. Sociëteit Concordia i.d. Sociëteitstr .
9. Chineesche woning op Sambonganhoek Bongkaran
10. Woonhuis op Kedongdoro . . . .
11. Kleiner woonhuistype op Oendaan .
12. Achterzijde 19e eeuwsche woningen in
de benedenstad
13. De Jongens-Weezen-Inrichting in de
benedenstad
14. Officierswoning a.d. Griseeschenweg .
15. Achtertuin van een groote woning . .
16. Het vroegere zoutpakhuis op Bibis .
17. Residentiehuis op Simpang c a . 1880 .
18. Telefoonkantoortje voor de bovenstad
op Simpang
19. Voormalig wachthuis van de Residentswoning
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38
43
44
44
44
45
45
45
46
46
47
47
55
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20. Voormalig koetshuis van den Resident
21. Voormalige controleurswoning op Simpang
22. Voorerf en woning van een rijken Chinees

57

23. De klenteng of Chineesche tempel . .
24. Lijkkamer van een welgestelden Chinees

78
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78

79

389
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25. De vroegere regentswoning .
26. Pendopo van de regentswoning met ga
melan
27. Het politiekantoor c a 1890 . . .
28. De gevangenis in de Werfstraat
29. Het paleis van justitie
30. De gasfabriek op Gembong in 1880
31. De ruines van de citadel Prms Hendrik
32. Voormalige kolonelswoning aan de
Heerenstraat

91
94
99
100
105
112

33 Militaire cantme op Krembangan
34 De Artillerie Constructie Winkel. De
kantoren der directie
35. De Artillerie Constructie Winkel. De
zadelmakerij en instrumentmakerij .

126

36. De Artillerie Constructie Winkel. De
smederij, gieterij en draaierij . . . .
37 De ingang van den Artillerie Constructie Winkel vóór 1851
38. Het 5000-tons Mannedok
. . . .
39. Voorplein en ziekenzalen van het Militaire Hospitaal 1890
40. Voormalig gebouw van de Javasche
Bank
41. Atelier van O. Kurkdjian
. . . .
42. De Soerabayasche Apotheek . . . .
43. Toko Hoffman
44. Droogdok van de N. V. NederlandschIndische Industrie
45. Verschuifbare brug over de invaart
van het droogdok van de N. V. Nederl.-Indische Industrie
46. Woonhuis van F. J. H. Bayer op Oendaan
47. Monumentale poort \ a n de machinefabriek ,,De Volharding '
48. Ijsfabriek van Olie & Co
49. Woning van G. J. Eschauzier op Oendaan
50. Kossong
51. Station Kotta op Bibis in 1880 . . .
52. Stationsemplacement op Bibis in 1880.
53. Benz-automobiel van Ir. J. A. Stoop
54. Dion Bouton-automobiel van L. C. B.
Breeman
55. Stoomtram van de Oost-Java Stoomtram Maatschappij
56. O. J. S.-station op Bibis
. .
57. Werkplaatsen en remises der O. J. S.
op Groedo
58. Hoofdkantoor der O. J. S te W o n o kromo

118
120

128
129
131
138
140
151
160
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168

168
172
173
176
180
196
198
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204
205
206
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59. Bark op weg naar Ned.-Indië .
. 208
60. Oost-Indie-vaarder ,,Amilia" . . . 208
61. Een der eerste stoomschepen van den
Rotterdamschen Lloyd
209
62. Hut op de „Prms Alexander van de
S. M. „Nederland"
210
63. Eetzaal op de ,,Prins Alexander" van
de S. M. „Nederland"
210
64. Post- en telegraaf kantoor op Bibis . . 212
213
65. Postkantoor aan het Willemsplein .
66. Postkantoor aan de Regentstraat
214
67. Bijpost- en telegraafkantoor aan den
Oedjoeng
214
68 Bijpost- en telegraafkantoor op Simpang
214
69. Gebouw van den pakketpostdienst a.d.
Oude Hospitaalstraat
215
70. Gebouw van den pakketpostdienst op
den hoek van Societeitstraat en Regentstraat
215
71. Hoofdtelegraafkantoor aan den Stationsweg
215
72. Hoofdtelegraafkantoor aan de Societeitstraat
216
217
73 Soerabaia-Hotel
74. Hotel des Indes
218
. 218
75. Hotel Embong Malang . . .
.219
76. RIJ ouderwetsche hotelkamers .
77. Oude hotelkamer
219
78. Oranje-Hotel
220
79. Gebouw van Carl Schlieper . . .
251
80. Broederschool m de benedenstad . . 252
81. School der Zusters Ursulmen . . . 253
82. Gouvernements-meisjesschool op Simpang
255
. . . .
.
. 262
83. Gentengschool
84 Instituut Buys op Aloon-Aloon Tjontong
269
85. Voormalige H. B. S aan de Regentstraat
270
271
86. H. B. S. op Ketabang
. 288
87. Missigit op Ampel
289
88. De moskee op het Missigitplein . .
89. Voormalige Protestantsche kerk (hoek
Willemsplein-Heerenstraat) . . . .
293
90. Ned. Hervormde kerk op Boeboetan . 294
91. Kerkje in de Nieuw-Hollandstraat van
bekeerde Javanen
296
92. Buitenzijde voormalige woning horlogemaker Emde
297
93. Binnenzijde woning van Emde . . . 298
94 Woning Coolen te Ngoro . . . .
299
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95. Eerste R. K. kerk (hoek R. KerkstraatKomedieplein)
96. Tweede R. K. kerk (Tempelstraat) .
97. Interieur 2e R. K. kerk
98. Derde R. K. kerk (Anita-boulevard).
99. Broederschool a.d. Anita-boulevard .
100. Voormalige Broederschool (in de benedenstad) met groep congreganisten.

303

101. Pastorie te Kepandjen
102. Zusterschool in de benedenstad .

306
307

.
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103. Voormalige Broederschool in de benedenstad
104. Voormalige Loge-gebouw op Toendjoengan
105. Huidige Loge-gebouw op Toendjoengan
106. Hoofdingang begraafplaats te Peneleh.
107. Gebouw op Regentenbegraafplaats te
Batoepoetih
108. Lijkwagen van een rijken Chinees . .
109. Het voormalige Protestantsche weeshuis in de Boomstraat
110. Het meisjesweeshuis op Boeboetan . .
111. De voormalige Jongens-Weezen-Inrichting aan de Weezenstraat . . .

300
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303
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307
309
310
315
319
319
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322
324

112. Het huidige gebouw der J. W . I. in
Embong Malang
113. De eerstesteenlegging van de NutsSpaarbank
114. De Nuts-Spaarbank
115. De buitenzijde van den eersten schouwburg in de Werfstraat
116. Interieur van den eersten schouwburg.
117. De tweede schouwburg (hoek Boeboetan-Oude Komedieweg)

335

118. De buitenzijde van den derden schouwburg op het Komedieplein

335

119. Interieur-opname van den derden
schouwburg
120. De „koffiekamer" van den derden
schouwburg
121. Het H. V. A.-gebouw
122. Voormalige sociëteit Concordia in de
Sociëteitstraat
123. De hoofdingang van de voormalige sociëteit Concordia
124. Het tweede gebouw (op Toendjoengan), waarin de Concordia gevestigd
was
125. Sociëteit Concordia op Tegalsari . .

327
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126. Het voormalige gebouw van de sociëteit ,,De Club" op den hoek van Embong Malang en Simpang . . . .
127. Het nieuwe gebouw der Simpangsche
Club
128. Het eerste ,,eigen gebouw" van de
Marine-sociëteit „Modderlust" . . .
129. Het gebouwtje, waarin „Modderlust"
in 1865 en 1866 gevestigd was . . .
130. Het gebouw van „Modderlust", dat op
1 Mei 1867 officieel werd geopend .
131. ,,Modderlust" omstreeks 1890 . . .
132. De Sociëteit ,,Eendracht" aan den Oedjoeng
133. Het clubgebouw in den voormaligen
Simpangschen Tuin
134. De muziektent in den Stadstuin . . .
135. Het ,,taartjespaleis" van Grimm op
Passer Besar
136. Restaurant Hellendoorn op Passer Besar
137. De ,,Kroningswagen" bij de feesten
in 1898
D.

Monumenten, begraafplaatsen,
en gedenkplaten.

359
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360
360
361
362
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grafstcenen

1. Graf van F. J. Rothenbuhler op Goenoeng Sarie
2. Grafsteen van F. J. Rothenbuhler . .
3. Gedenkplaat met inscriptie landhuis
Simo
4. Wilhelminatoren
5. De Engelsche stadsklok
6. Plaat met opschrift stadsklok Priokplein
7. Djogo Dolog
8. Grafmonument van Resident de Perez
op Peneleh
9. Graftombe van Resident Pietermaat op
Peneleh

33
34
44
49
54
54
58
89
89

10. De begraafplaats van de regenten van
Soerabaia op Batoepoetih

91

11. Poortje van de tweede regentenbegraafplaats op Bibis
12. Het Balimonument
13. Voorzijde van het Balimonument . .
14. Monument voor G. von BultzingsHiwen

91
118
119
124

15. Monument ter nagedachtenis van viceadmiraal E. B. van den Bosch . . .
16. Borstbeeld van Ohannes Kurkdjian . .
17. Graf mej. R. J. Almerood op Peneleh.
18. Begraafplaats Soenan Ngampel . . .

135
161
262
288
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19. Grafsteen A. Ch. Coertsz in Protest,
kerk op Boeboetan
20. Graf van J. Emde op Peneleh . . .
21. Grafmonument van M. van den Elzen
op Peneleh
22. Graf van Mere Louise op Peneleh . .
23. Gedenkplaat B. H. J. van Cattenburch.
24. Steen met inscriptie op graf van
B. H. J. van Cattenburch
25. Graf van B. H. J. van Cattenburch . .
26. Verzameling grafsteenen voormaligen
doodenakker Krambangan te Kernbang Koening
27. Begraafplaats te Peneleh (hoofdingang)
28. Graf Gouv.-Gen. Mr. P. Merkus op
Peneleh
29. Plaat op het graf van G. G. Mr. P.
Merkus
30. Grafzerk van Gouv.-Gen. Carel Reiniersz
31. Graf van kapitein Van Daalen op Goenoeng Sarie
32. Grafsteen van kapitein Van Daalen .
33. Graven van de familie Middelkoop .
34. Opschrift op één van de graven der
famihe Middelkoop
35. Een graf in kampong Goebeng Koeboeran
36. Monument voor P. P. C. Q. Ondaatje.
37. Grafsteen P. P. C. Q. Ondaatje . .
38. Bank en urn bij het graf van F. J. Rothenbuhler op Goenoeng Sarie . . .
39. Graven van Soerabaiasche Regenten
te Batoepoetih
40. Gedenkplaten Jongens-Weezen-Inrichting aan de Weezenstraat
41. Gedenkplaat voor den ontwerper van
Soerabaia's eerste soosgebouw . . .

293
298
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311
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314
315
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316
316
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31/
317
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319
325
357

E. Documenten, drukwerk en voorwerpen.
1. Het wapen van Soerabaia (in kleuren). VIII
2. Idem
5
3. Titelpagina van Valentijns ,,Beschrijving van Groot Djawa ofte Java
Major". Vierde deel
16
4. Titelpagina van Thorns ,,Memoir of
the Conquest of Java"
39
5. Programma voor de begrafenis van
P. J. B. de Perez op 29 Maart 1859 .
89
6. Ouderwetsche dievenvanger . . . .
95
7. Houten handboei
96
8. Vuurvliegcndoosje
96

9. Voetangels
10. Volledig stel benoodigdheden van een
opiumschuiver
11. Een gaslantaarn
12. Oude handpomp van de brandweer .
13. Oude stoombrandspuit
14. Titelblad van Dr. W . R. van Hoëvells
,,Reis over Java, Madura en Bali" . .
15. Duelleerpistool uit de 19e eeuw . . .
16. Gedenkpenning, geslagen bij het 50jarig bestaan van den Artillerie Constructie Winkel
17. De eerste pagina van het eerste notulenboek van de Handelsvereeniging.
1851
18. Afbeelding van een 2 cents-stuk . .
19. Voorpagina van het Spoorwegnummer
van de ,,Soerabaia-Courant' . . .
20. Rijbewijs uit 1900 ten name van John
C. Potter
21. Briefomslag uit 1839
22. „Soerabaja's Advertentie-Blad" van 14
Oct. 1843
23. ,,Soerabayasche Courant" van 12 Januari 1858
24. ,,De Nieuwsbode" van 3 Januari 1861 .
25. ,,Thieme's Nieuw Advertentieblad"
van 5 Januari 1886
26. Oude perspenning
27. „De Oostpost" van 18 Januari 1854 .
28. „Soerabaijasch Handelsblad' van 11
Januari 1866
29. Wapenbord van A. Ch. Coertsz in
Ned. Herv. kerk op Boeboetan . . .
30. Zilveren doopbekken met koperen voet
31. Zilveren broodschaal voor viering Heilige Avondmaal
32. Buste van Sir. Th. S. Raffles . . .
33. Menu ,,tafel-loge" ter gelegenheid van
de viering van het 100-jarig bestaan
van „De Vriendschap" (1909) . . .
34. Het proces-verbaal van de eerstesteenlegging der Jongens-Weezen-Inrichting aan de Weezenstraat
35. Titelpagina oudste aanwezige notulenboek van het Dept. Soerabaia van
't Nut
36. De oorkonde ter herinnering aan de
eerstesteenlegging van de Nuts-Spaarbank
37. Titelpagina van het regieboekje van
„Mevrouw Maalnest"
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157
189
200
201
216
276
277
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279
280
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294
295
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313

324

328
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345
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38. De eerste pagina uit het regieboekje
van „Mevrouw Maalnest" . . . .
39. De trouwacte van J. B. van Heutsz
40. Het borstbeeld van G. F. A. Galati . .
41. Zilveren krans van St. Caecilia . .
42. Titelpagina van „Togten van een
Engelschman door den Indischen Archipel"
43. Een lidmaatschapsbewijs van de Vereeniging „Simpangsche Tuin" . . .
44. Het borstbeeld van H. M. Koningin
Wilhelmina in den Stadstuin . . .
45. Het bekende krontjongliedje „Djangan
mandi kali Pesapen"
46. Het programma voor de ontvangst van
Gouv.-Gen. J. J. Rochussen . . . .
47. De frontpagina van het „Soerabaiasch
Handelsblad", uitgegeven ter gelegenheid van de kroning van H. M. Koningin Wilhelmina in 1898

346
347
350
353

355
365
367
371
374
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F. Kaarten, plattegronden en schetsteekeningen.
1. Oudste kaart van Java, waarop de
naam Surabaia voorkomt
2. Schetskaart van Soerabaia en omstreken uit de 17e eeuw
3. Kaart van ,,'t Eyland Madura, 't Prinsdom Soerabaja en Passaroewan" uit
1708
4. Schetskaart van ,,het Fort, Retranchement en omleggende Cituatie van Sou-

10
11

17

rabaya 1719
5. Schetskaart van ,,'s Comps. vastigheit
Providentie tot Sourabaja met kiate
Palissaden Beset' 17e eeuw . . . .
6. Kaarte van de Vesting op Soerabaya
gemeeten den 20. Majus 1708 . . .
7. Kaart van Soerabaia en omgeving, vervaardigd in 1787
8. Detailkaart van Soerabaia, vervaardigd in 1787
9. Oude kaart van een deel van Straat
Madoera en de aangrenzende landen
op den Java- en Madoerawal . . .
10. Schetskaartje van het cavalerie-kampement op Dinojo
11. Schetskaart van den Artillerie Constructie Winkel
12. Schetskaart van de Fabriek voor de
Marine en het Stoomwezen in 1859 .
13. Schetskaart van de Pyrotechnische
Werkplaats
14. Schetskaart van het Marine-Etablissement in 1863
15. Schetskaart van het terrein van de
N. V. Ned.-Indische Industrie 1889 .
16. Schetskaartje van verschillende routes van Europa naar Indië . . . .
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Bovendien zijn achter in dit boek 3 losse gekleurde plattegronden opgenomen, respectievelijk
van Soerabaia in 1825, 1866 en 1905.
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BRONNENOPGAVE.

D,

hoofdbron, waaruit ik mijn feitenmateriaal

putte, bestond uit officieele gegevens, vastgelegd

in documenten van verschillenden aard.
Dit materiaal berust in gouvernementeele en particuliere archieven en bibliotheken, onder meer in
het Algemeen Rijksarchief

te 's Gravenhage, in 's Lands Archief en in de bibliotheek van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia en in de bibliotheek van het Departement van Oorlog te Bandoeng.
Verder werden de gegevens voor menig typeerend feit ontleend aan boeken, kranten, tijdschriften
en interviews met oud-Soerabaianen.
Een lijst van de door mij geraadpleegde literatuur

laat ik hieronder volgen:

Titel van het boek:

Auteursnaam:
Aa, A. J. van der

Ned.-Oost-Indië, of beschrijving der N. O. I. bezittingen (1857).

Bake, Mr. R. W . J.

Een vlugtige blik op Java, Saigon, Zuidel. China en Bombay (1863).

Barrington d'Almeida, W .

Life in Java (1864).

Bickmore, Prof. A.S.

Reizen in den Oost-Indischen Archipel (2 dln. 1873).
Vertaling van Dr. J. J. de Hollander.

Brendonck, A. A.

Mijne reize naar Ned.-Indië.

Chijs, J. van der

Mijne reis naar Java in 1869.

Coeverden, C. C. L. van

Uit de loopbaan van een N. I. ambtenaar (1873).

Coolsma, S.

De zendingseeuw voor Ned.-Oost-Indië (1901).

Crawfurd, J.

De Indische Archipel, in het bijzonder het eiland Java, beschouwd in de
zeden, wetenschappen enz. van derzelver bewoners (3 dln. 1823).

Domis, H. J.

Reis over het eiland Java (1829). (Dit werkje werd door Resident Domis, die te Pasoeroean een eigen drukkerijtje bezat, persoonlijk uitgegeven.)

Gerdesen, L. E.

Vijf jaar gedetacheerd. Ind. schetsen (1873).

Goes, C. L. M. van der

Java, Schetsen en omtrekken (1858).

Greiner, Dr.

Over Land en Zee.

Hageman, J.

Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en

Herinneringen uit mijn verblijf in Indië (1874).

tijdrekenkunde van Java (2 dln.).
Hoëvell, Dr. W . R. van

Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847 (1848).

Joukes, J. Beete

Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel (2 dln. 1853).
Bewerkt door Dr. W . R. van Hoëvell.

Kruyff, Dr. E. F.

';

Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten (1894).

Kussendrager, R. J. L.

Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java (1841).

Lion Cachet, F.

Een jaar op reis in dienst der Zending (1896).

Meeteren Brouwer, N. van

Dagverhaal van eene reis door den Oosthoek van Java in 1825.

Morren, Th.

De Jongens-Weezen-Inrichting te Soerabaia (1918).

Olivier, J.

Land- en Zeetogten in Ned. Indië, enz. (1827).

Pfeiffer. Ida

Meine zweite Weltreise (1856).

Pfijffer de Neueck

Schetsen van het eiland Java en deszelfs onderscheidene bewoners.

Raffles, Sir Th. St.

The History of Java.

Rhijn, L. J. van

Reis door den Indischen Archipel in het belang der Evangelische Zending (1851).

Roorda van Eysinga, P. P.

Handboek der Land- en Volkenkunde, Geschied-, Taal-, Aardrijks- en
Staatkunde van Ned.-Indië (1841-'50).

R(")ttger, E. H.

Berigtcn omtrent Indië. Naar het Hoogduitsch (1846).

Thorn, Major William

Memoir of the conquest of Java (1815).

Tombe, Ch. F.

Voyage aux Indes Orientales (1802-06).

Troost, P.

Aanteekeningen, gehouden op eene reis om de wereld van 1824-26.

Üilkens, J. A.

Mevrouw Maalnest (1874).

Valentijn, Fr.

Oud- en Nieuw Oost-Indiën (tweede uitgave door Mr. S. Keijzer. 1862).

Wijk, J. E. van der

Beknopte aardrijkskundige beschrijving van Java (1861).
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TIJDTAFEL.
I K meen de waarde van dit boek te verhoogen
door er een beknopt tijdrekenkundig overzicht
aan toe te voegen. Beknopt moet het zijn, wil
het overzichtelijk wezen en practische waarde bezitten. Daarom worden hieronder slechts de
voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Soerabaia
meest belangrijke feiten gememoreerd, zoomede
die, welke betrekking hebben op den levensloop
van vroegere, bekende stadgenooten en oud-Soerabaiasche instellingen.
15e eeuw.
1467

Raden Rachmat, de ,,stichter" van Soerabaia, sterft te Ngampel.
17e eeuw.

1612
*1617
1619

1623
1653
1677
1678
1680

H. Brouwer treft hier specerijen opkoopende Portugeezen aan.
ƒ. P. Coen sticht te Soerabaia een factorij.
De opperkoopman W . IHfouten wordt
met een opdracht naar den vorst van
Soerabaia gezonden.
Soerabaia door Sultan Ageng ingenomen.
G. G. Carel Reyniersz overlijdt hier.
De krijgstocht van Speelman tegen Troenodjojo.
Bouw van de eerste versterking, den
,,Pagar.'
Terugkeer te Soerabaia van de expeditie
van Speelman, na de gevangenneming van
Troenodjojo.
18e eeuw.

1706

Ontscheping van een groot leger van de
Compagnie onder Govert Knol met Ds.
Valentijn als predikant. Soerapati sterft.
1707 Vernietiging van het leger van de zonen
van Soerapati.
* 1743 Soerabaia komt formeel aan de Compagnie.
\746 Bezoek van G. G. Van Imhoff aan Soerabaia.
1759 A. C. Coertsz sticht hier de eerste Protestantsche kerk.
1785 Aanstelling van Ds. H. J. Scharff als eerste permanente godsdienstleeraar.

1792
1794
1796

1798
1799

Aanleg van de begraafplaats op Krambangan.
Dirk van Hogendorp wordt gezaghebber.
}. F. van Reede tot de Parkeier stelt zijn
,,Memorie" op voor G. G. Van Overstraten.
Van Hogendorp, wegens vermeende
knoeierijen, gearresteerd.
F. J. Rothenbuhler gezaghebber. Oprichting bedelaarsgesticht te Pegirian.

19e eeuw.
J. F. van Reede tot de Parkeier stelt zijn
,,Memorie" op ,,tot narigt van N. Engelhard. '
1805 Oprichting particuliere Munt van Loriaux.
1807 De fatale geschiedenis met het Engelsche
eskader onder Pellew.
*1808 Onze stad onder het bewind van Daendels, de grondlegger van „grooter Soerabaia". Bouw van de forten Kali Mas en
Lodewijk. Aanleg Grooten Postweg. Oprichting van een constructie-winkel, van de
Djotangan-kazerne en van het hospitaal
op Simpang. Instelling van een Raad van
Justitie. Bouw van een gevangenis.
1809 Oprichting van een W e e s - en Boedelkamer. Aanstelling van een vendumeester
en van den eersten Gouvernements muntmeester. Oprichting van de Loge ,,De
Vriendschap". F. J. Rothenbuhler stelt
zijn ,,Memorie" op. J. A. van Middelkoop
gezaghebber.
1810 Daendels bezoekt Soerabaia. Verkoop
van landerijen aan particulieren. Instelling van het ambt van postmeester.
Het eerste brandweerreglement. Henricus
Waanders, de eerste pastoor van Soerabaia.
1811 Daendels vertrekt uit Soerabaia naar Parijs. Soerabaia onder Engelsch bestuur.
1812 Het eerste boeireglement. Het verslag
van D. Barbier en C. F. Erentreich over
's Landsgebouwen,
1813 Samenstelling van de eerste officieele
naamlijst van Europeesche ingezetenen.
1801

1816
1818
1821
1822
1824
1825
1826
1829
1831

1832
1833

1834
1835

1836

1837

1841
1842
1843

1844
1846

1847

Soerabaia weer onder Nederlandsch bestuur.
Oprichting van een nieuwe muntpletmolen.
Inwijding van het eerste R. K. kerkje op
het Komedieplein.
Bergrafenis van J. A. van Middelkoop,
Gouverneur der Molukken.
Oprichting der Ned. Handel Mij.
Feitelijke oprichting der Schutterij.
Buitenwerkingstelling der Munt.
Opening agentschap Javasche Bank.
Oprichting eerste Gouv. lagere school.
Oprichting van het corps pradjoerits. De
eerste veemarkt.
Invoering Cultuurstelsel.
De Munt weer in gebruik genomen. Oprichting van den muntpletmolen te Tawangsari. Oprichting van een afdeeling
der Nederlandsche Mij. tot Nut van het
Algemeen.
Oprichting van het Protestantsche W e e s huis.
Kampongs worden met den grond gelijk
gemaakt ten behoeve van Van den Bosch'
defensieplan. Oprichting van de firma
Fraser Eaton en Co. Oprichting van de
School voor de Zeevaartkunde. Het eerste
weeshuis in de Boomstraat wordt betrokken.
Oprichting van het Soerabajasch
Advertentieblad. Oprichting van het corps djajang sekars.
Prins Hendrik, de broeder van Koning
Willem III, geeft den eersten heislag op
de fundeering van het in aanbouw zijnde fort. Opheffing W e e s - en Boedelkamer.
Oprichting van de machinefabriek ,,De
Phoenix".
Opheffing van de School voor de Zeevaartkunde.
Definitieve opheffing van de Munt. De
eerste doopplechtigheid van bekeerde Javanen. Oprichting van de Sociëteit ,,Concordia".
Oprichting houtstapelplaats. Begrafenis
van G. G. Mr. P. Merkus.
G. G. Rochussen te Soerabaia. Goedkeuring van het plan voor den bouw van het
Marine-Etablissement. Voltooiing van den
bouw van de schutsluis, tevens overlaat te
Melirip in de Soerabaia-rivier.
Oprichting van den eersten particulieren

1848

1849

1850

1851
1852

1853

1854

1855

1856

1857

diligence-dienst
Soerabaia-PasoeroeanProbolinggo-Malang.
De begraafplaats
op Peneleh in gebruik genomen. Voltooiing van den bouw van de missigit op de
kleine Passeerbaan.
Heroprichting W e e s - en Boedelkamer.
Oprichting van het muziekgenootschap
,,St-Caecilia." Begrafenis van Resident
Mr. D. F. W . Pietermaat.
Het Gouvernement koopt de machinefabriek ,,De Phoenix" aan. Oprichting van
een pyrotechnische werkplaats. Het eerste stoomschip in het Marine-dok. Oprichting der tweede Gouvernements lagere school.
Verplaatsing van den Constructie-Winkel van de Werfstraat naar de Constructiestraat. De nieuwe gevangenis voltooid.
Oprichting van den schouwburg op het
Komedieplein. Stichting van de sociëteit
,,De Club." Aanschaffing van het eerste
orgel voor de Protestantsche kerk.
Oprichting Soerabaiasche Handelsvereeniging.
Cores de Vries richt zijn stoomvaartmaatschappij op. Opheffing bazaarbelasting.
De prostitutie gereglementeerd. Stichting
van het ,,Fonds des Vredes". Oprichting van de Volksbibliotheek van 't Nut.
Het fort Kali Mas geslecht.
Oprichting particuliere ambachtsschool.
Oprichting Javaansche school van 't Nut.
Oprichting Oostpost (krant).
Invoering van de Muntwet. Begin aanleg grooten militairen weg. Voltooiing
van het schouwburggebouw op het Komedieplein.
Opening militaire cantine op Krambangan. Aankomst van de eerste lading
ijs uit Boston.
Het Wonokromo-kanaal gegraven. Oprichting van de machinefabriek ,,De Volharding". Invoering van het drukpersreglement. Oprichting Nieuwsbode (krant).
Oprichting der derde Gouvernements lagere school. Oprichting van het Protestantsche (begrafenis-) ,.Fonds der Liefde". Oprichting sociëteit ,,Modderlust "
aan den Oedjoeng.
Voltooiing van den bouw van de stuw
nabij Lengkong in de Porrongrivier. De
telegrafische verbinding Soerabaia-Batavia komt tot stand. Benoeming van de
eerste consuls te Soerabaia. De eerste

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865
1866

1867
1868

dokter djawa vestigt zich hier. Slechting
fort Lodewijk.
De Soerabaiasche
Handelsvereeniging
richt hier een prauwenveer op. De nieuwe
pyrotechnische werkplaats in gebruik genomen. Stichting van de Jongens-Weezen-Inrichting. Opheffing der particuliere
ambachtsschool.
W . F. A. Cores de Vries richt een droogdok op. A. Ledeboer opent een omnibusdienst. Oprichting der vierde Gouvernements lagere school aan den Oedjoeng.
Oprichting der Nutsspaarbank. Het regentschap Soerabaia wordt in tweeën gesplitst. Vice-president van den Raad van
Indië P. J. B. de Perez wordt met pracht
en praal begraven.
Afschaffing der Slavernij. Oprichting
eener Dokmaatschappij. Opening diligencedienst naar Grisee. Opening van een
veeartsenschool. Opheffing der Javaansche school van het ,,Nut".
Intrekking rentelooze voorschotten aan
suikerfabrikanten. Oprichting productenpakhuizen. Voor het eerst worden in de
dagbladen de ..officieele berichten" uit
Buitenzorg opgenomen.
Geldschaarschte. Oprichting der Gouvernements-ambachtsschool. Oprichting eerste Broederschool. De eerste steenlegging van het Jongensweeshuis in de W e e zenstraat.
Oprichting der eerste Ursulinenschool.
Het Semaroeng-gesticht voor melaatschen voltooid. Proef met de ,,tractionengine" van Cores de Vries.
Invoering van de eerste postzegels. De
eerste brievenbussen. Oprichting der vijfde Gouvernements lagere school. Aanstelling eersten gevangenis-directeur. Prostituees moeten in bepaalde wijken w^onen.
Opheffing der Volksbibliotheek van 't
Nut. Oprichting eerste „Soerabayasche
Ijsfabriek" door G. Kuneman. Cholera.
Oprichting Ned. Indische Stoomvaart Mij.
Cholera.
De Oostpost voortgezet als Soerabaiasch
Handelsblad.
Inwijding van het nieuwe
steenen gebouw der militaire cantine op
Krambangan. Afschaffing rottanstraf. Opheffing houtstapelplaats. Cholera.
Uitreiking schuttersvaandel. Cholera.
Het jaar van faillissementen en moeilijkheden voor de Industrie. Feestelijke ont-

1869

1870
1871

1872

1873
1874

1875

1877

1878

1879

vangst van de terugkeerende troepen der
Bali-expeditie. Het jaar der persdelicten.
Het nieuwe Pegirian-gesticht voor prostituees in gebruik genomen. Cholera.
Opening van het Suez-kanaal. Onthulling Bali-monument. Persdelicten, De
Nieuwsbode wordt opgeheven. Cholera.
Eerste steenlegging van de missigit op
Ngampel.
Oprichting
scherpschuttersgenootschap
,,Kroonprins der Nederlanden". Begin van
de slechting der vestingwerken. Opheffing der Gouvernementsambachtsschool.
Cholera.
Oprichting der Particuliere Meisjesschool.
Voltooiing van den bouw van de nieuwe
missigit op Ngampel. Het eerste s.s. van
de Mij. ,,Nederland" te Soerabaia. Het
laatste gevecht hier tusschen een tijger
en een buffel. De eerste epidemie van
knokkelkoorts. Cholera.
De Aloon-Aloon geaplaneerd. Cholera.
Invoering van den postwissel. De eerste
sado's. Oprichting van een afdeeling van
het Roode Kruis. J. A. Uilkens treedt
op als hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad. De eerste „kinderkerk".
Oprichting
tooneelvereeniging
..Constantia ". De eerste paardenwedloopen te Soerabaia. Huldiging Atjeh-strijders en van G. von Bultzingslöwen. Viering van het 25-jarig jubileumfeest van
Koning Willem III. Bezoek van den Sultan van Koetei. Cholera.
Opening der H. B. S. Oprichting der
Particuliere Jongensschool (later Buysschool). Opheffing der Veeartsenschool.
Het eerste stoomschip van den Rotterdamschen Lloyd te Soerabaia. De tooneelvereeniging ,,Apollo" opgericht. De
uittocht der beter-gesitueerden naar de
„bovenstad".
Aan de Ned. Indische Gas Mij. wordt
concessie verleend. Oprichting B. A. S.
Simpang verbreed. De eerste opvoering
van ,,Moeder Maalnest".
G, G. Van Lansberge te Soerabaia. Officieele opening eerste S. S.-lijn: Soerabaia-Pasoeroean. Het derde Landbouwcongres. Oprichting Stadstuin. Besluit tot
den bouw van een nieuw postkantoor.
Oprichting N. V. Ned.-Indische Industrie.
Invoering patentbelasting. Demping van

1880

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

1889
1890
1891

1892
1893

1894
1895
1897
1898

het Balkenkanaal. Oprichting Volksbibliotheek. Mina Kruseman richt hier een
zang-en tooneelschool op. Begrafenis
van den machinefabrikant Bayer.
Het einde der „vesting" Soerabaia. T e waterlating van het 5000-tons dok.
Aanschaffing van het tweede kerkorgel.
Feestviering bij de geboorte van H. M. de
Koningin.
Inrichting ,,Generaalswoning" tot quarantaine-station. De eerste gaslantaarns.
Afschaffing pantjendiensten.
Dichting van de Kali Mati.
Suikercrisis. Opening eerste telefoonkantoor op het Willemsplein. Cholera.
Cholera.
Cholera.
Cholera.
Oprichting O. J. S. Overbrenging Marine-Etablissement van Onrust naar den
Oedjoeng. Tewaterlating van het 1400tons dok. Uilkens treedt als hoofdredacteur van het Soerabaiasch
Handelsblad
af en wordt opgevolgd door S. Kalff.
Cholera.
Demping van poelen en plassen, wegens
cholera-epidemie.
De eerste auto te Soerabaia. Cholera.
Oprichting K. P. M. Meisjes tot de
H. B. S. toegelaten. Oprichting eerste komedie-stamboel. Cholera.
Cholera.
Verschijning van het eerste nummer van
het Suikerarchief. H. G. Bartelds, hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad. Cholera.
De Soerabaja Courant wordt omgedoopt
in Nieuwe Soerabaja Courant. Cholera.
Oprichting Suikersyndicaat. Fort Prins
Hendrik ontmanteld. Cholera.
De eerste interlocale telefonische verbinding: Soerabaia-Batavia.
Voltooiing Porrongwerken, bouw stuw te

Goenoengsari en van de normaliseering
der Soerabaia-rivier. Kroningsfeest van
H. M. de Koningin. Oprichting Wilhelmina-toren.
1899 Voltooiing bouw stuw Goebeng.
1900 De eerste systematische stadsuitbreiding.
Plechtige inzegening van het nieuwe R. K.
kerkgebouw in de Tempelstraat. Invoering
van het rijbewijs voor auto-eigenaren.
H. G. Bartelds treedt als hoofdredacteur
van het Soerabaiasch Handelsblad af en
wordt opgevolgd door M. van Geuns.

1903
1905
1906

1911
1912

1913
1916

1918
1919
1920

20e eeuw.
Opening waterleiding.
Opening eerste Soerabaiasche jaarmarkt.
Instelling Gemeente Soerabaia. Het Gouvernement neemt het werk der Ned.-Ind.
Telefoon Mij. over.
Afschaffing medisch onderzoek der prostituees.
De Jongens-Weezen-Inrichting
wordt
naar Embong Malang verplaatst. Oprichting van het Weeshuis op Boeboetan.
Invoering zedelijkheidswetten. Electrificatie Marine-Etablissement.
De begraafplaats Kembang Koening in
gebruik genomen. Opening gebouw Nutsspaarbank.
Verplaatsing van den A. C. W . van Soerabaia naar Bandoeng.
De H. V. A. koopt den schouwburg.
Vaststelling gemeentelijk wapen.

Een bepaalde stichtingsdatum bezit Soerabaia
niet. Naar mijn meening komen echter de drie volgende feiten (in de jaartallen-lijst met een sterretje gemerkt) voor een eventueele herdenking
in aanmerking:
Ie 1617: J. P. Coen sticht hier een factorij.
2e 1743: Soerabaia komt formeel aan de Compagnie en
3e 1808: Daendels legt de grondslagen voor
een „grooter Soerabaia".

BIJLAGEN

III
I.

DE GEZAGHEBBERS EN RESIDENTEN lllllli

IL

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN

||il|||

III. DE OUDSTE SOERABAIASCHE NAAMLIJST
IV. EEN ONDERWIJS-DOCUMENT

illi

mSm

402

I

BIJLAGE NO. 1.

DE GEZAGHEBBERS EN RESIDENTEN.
TITEL.

NAAM.
A.

Onder het bestuur der V . O. C. (1743-'99).

G. Keijser
R. de Klerck

D. W . van der Brugghen
Mr. P. Schik
Ch. B. Rhener
A. Ch. Coertsz

H. Breton

Mr. J. E. Coop a Groen
Mr. P. Lusac
R. F. van der Niepoort
B. W . Fockens
A. Barkeij
D. van Hogendorp
W . H. van IJsseldijk
B.

Ridder J. A. van Middelkoop
P. A. Goldbach
C.

W . Ainslie

Opperhoofd
6 Aug.
Koopman
1 Aug.
Opperkoopman, opperhoofd over den
1 Juni
Oosthoek
Secunde van Java
24 Maart
Gouverneur van Banda
30 Dec.
Koopman m.d. rang van Opperkoopman, Opperhoofd van Soerabaia
31 Dec.
Opperhoofd
29 Juni
Majoor, later Opperkoopman, Gezag13 Sept.
hebber te Soerabaia
27 Juni
Opperhoofd
Opperkoopman en Gezaghebber i.d.
2 Sept.
Oostkust
Gezaghebber in den Oosthoek en Secunde v.h. Gvt. van Java's Noord1 Febr.
Oosthoek
Opperkoopman, Gezagh. i.d. Oost30 Juli
hoek
Opperhoofd van Soerabaia, Gezagh.
15 Sept.
i.d. Oosthoek
Opperkoopman, Gezaghebber i.d. Oost15 Dec.
hoek
Gezaghebber van Java's Noord-Oost20 April
hoek (en te Soerabaia overleden)
Opperkoopman. Gezagh. i.d. Oost18 Juni
hoek
Opperkoopman, Gezagh. i.d. Oost12 Febr.
hoek
1 Jan.
Commissaris over Java's Oosthoek

1743
1743
1746
1747
1748
1748
1751
1754
1755
1756

1763
1765
1769
1775
1784
1784
1794
1798

Onder het bestuur der Bataafsche Republiek (1799-1811).

F. J. Rothenbuhler

Gibbs
A. Adams
J. Crawfurd

DAT. V.
AANSTELLING.

Opperkoopman, Gezaghebber van den
Oosthoek
Gezaghebber, later Prefect en Landdrost V. Java's Oosthoek
Landdrost

6 Sept.

1799

18 April
Najaar

1809
1810

25 Juli

1811
1812

27 Oct.

1814

19 Aug.

1815

Onder het Engelsche Tusschenbestuur (1811-'16).
Colonel
idem
Resident van Soerabaia en Bangkalan
Resident van Soerabaia en Bangkalan

No

TITEL

NAAM.
D.

DAT. V.
AANSTELLING.

Onder Staatsbestuur (sedert 1816).

In 1816 namen de commissarissen P. Overbeck en C. Rauws het bestuur over Soerabaia uit handen
van de Engelschen over, waarna de volgende Residenten, waarnemend-Residenten en Gouverneurs er
het bewind voerden:

2
3
4
5
6
7
8
9

Ph. H. baron van Lawick van
Pabst
Jhr. A. M. Th. baron de Salis
P. van de Poel
Mr. B. H. A. Besier
H. Mac Gillavry
B. W . Pinket van Haak
Jhr. A. M. Th. baron de Salis
H. J. Domis
C. J. Riesz

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mr. D. F. W . Pietermaat
P. J. B. de Perez
H. F. Buschkens
G. C. Schonck
P. Vreede Bik
J. J. Modderman
Jhr. mr. H. C. van der Wijck
O. van Rees
C. Ph. C. Steinmetz
H. M. Andrée Wiltens
S. van Deventer
Ph. W . A. van Spall
F. Beijerinck
Jhr. C. H. A. van der Wijck
J. C. Th. Kroesen
H. W . van Ravenswaay
E. C. A. F. Lange
R. H. Ebbink
J. Einthoven
J. van Aalst
E. J. Schippers
F. E. Broekveldt
E. J. Schippers
Mr. S. Cohen, Fzn.
W . P. Hillen
J. M. Jordaan
W . Ch. Hardeman

37

G. H. de Man

1

Fungeerend-Resident
Resident
idem
idem
idem
idem
Waarnemend-Resident
Resident
Generaal-majoor titulair en waarnemend-Resident
Resident (f Soerabaia, 30 Nov. 1848)
Resident
Waarnemend- Resident
idem
Resident
Waarnemend- Resident
Resident
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Waarnemend- Resident
Resident
idem
idem
idem
idem
idem
Gouverneur
idem

12 Nov.
Maart
Jan.

1817
1817
1822
1824
7

Sept.
8 April
5 Maart

1827
1830
1831

Jan.
9 Maart
8 Dec.

1834
1839
1848
P
1853
1853
1857
1858
1860
1864
1865
1868
1873
1876
1884
1888
1896
1901
1905
1908
1913
1918
1919
1919
1920
1922
1924
1926
1928
1931

5
4
1
4
14
18
28
20
3
11
29
18
20

Jan.
April
Dec.
Febr.
Mei
Maart
Dec.
April
Aug.
Dec.
Mei
Mei
Juli

BIJL.AGE: N o . 2 .

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN.
Hieronder volgen de namen van de Predikanten, die sedert 1785 een vaste standplaats te
Soerabaia hebben gehad. Het teeken f achter enkele namen beduidt, dat deze personen hier
overleden zijn.
Vóór 1785 werd Soerabaia slechts soms op dienstreis uit Semarang bezocht.
NAAM.

DIENSTTIJD.

1. H. J. Scharff
1785-1786
2. J. Addens
1788
3. B. J. A. Coenders van Helpen 1790— 1791
4. Ph. L. Muller
1795—1802
5. D. Meijer
1807-18151
6. J. Kam
1814
7. A. Everaars
1817—1818t
8. H. Potter
1820—18241
9. G. van den Bijllaardt
1821
10. G. de Serière
1825—1828
11. H. J. Ruempol
1827—1842t
12. C. P. Lammers van Toorenburg
1831 — 1832
13. A. Westenbrink Meijer L.
Azn
1837—1839
14. J. H. van Rossum
1842— 1847
15. J. Scheuer W z n
1847—1849
16. H. H. Schiff
1847—1849
17. F. U. van Hengel
1849—1850
18. A. Westenbrink Meijer L.
Azn
1849—1851
19. J. F. G. Brumund
1851 — 1854
20. J. Scheuer W z n
1851 — 1 8 5 4 t
21. A. van Davelaar
1854—1858
22. H. H. Schiff
1854 — 1859
23. A. A. T . Mounier
1858—1880
24. J. W . Ch. van Steeden
1859—1862
25. J. G. G. Bierhaus G. Gzn. ... 1862
26. H. H. Schiff
1862 — 1870
27. J. K. Kam
1863 — 1864
28. F. C. van der Meer van
Kuffeler
1865-1868 1
29. J. K. Kam
1869—1874
30. F. J. N . Brouwer J. Hzn. ... 1870—1871
31. Dr. A. H. Chr. van Leeuwen
1871 — 1874
32. H. S. Balsem
1874—1877
33. J. C. Schagen van Soelen ... 1874—1885
34. Dr. A. H. Chr. van Leeuwen
1876—1899
35. C. A. L. van Troostenburg
de Bruijn
1878—1881
36. B. Th. W . van Hasselt
1881 — 1885

NAAM.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
n.
78.

DIENSTTIJD.

F. J. N. Brouwer J. Hzn. ... 1885—1888
J. F. Thieme
1885—1887
B. Th. W . van Hasselt
1887—1889 f
C. W . Schoorel
1889—1890
}. de Jong
1890—1891
J. H . Klomp
1890—1892
Dr. H. J. Offerhaus Lzn. ... 1891 — 1893
P. Th. Wielandt
1892—1894
Dr. J. C. Pool
1893—1895
Dr. H. J. Offerhaus Lzn
1894—1903
P. T h . Wielandt
1895—1902
C. J. Mulder
1899—1904
P. Nieuwenhuis
1902—1908
J. C. Y. Bussingh de Vries ... 1903 — 1908
J. F. Verhoeff. J. Gzn
1904— 1905
R. W . F. Kijftenbelt
1906—1907
Chr. Hengeveld
1908—1911
D. J. Leepel
1908—1910
J. F. Meijer
1908—1910
J. F. Verhoeff. J. Gzn
1910—1911
W . van Griethuijsen
1910—1912
J. Mooij
1911 — 1912
D. J. Leepel
1912 — 1919
J. F. Verhoeff J. Gzn
1912—1915
P. Nieuwenhuis
1912—1917
J. M. Goops
1915—1920
J. A. Broers
1917—1922
J. N . Drost
1920—1922
H. J. van Rooijen
1922—1925
W . J. Boelman
1922—1924
E. J. B. Janzen
1922
J. F. Verhoeff J. Gzn
1924—1925
Dr. H. Jansen
1925—1927
R. W . F. Kijftenbelt
1926—1927
B. Keers
1927
J. L. Brinkerink
1927—1928
J. M. Goops
1928—1929t
B. Keers
1928—1929
E. J. B. Janzen
1928—1929
K. Kostelijk
1929 —
P. A. Tichelaar
1929 —
J. A. R. Terlet
1929 —

B I J L A G E NO. 3 .

DE OUDSTE SOERABAIASCHE
NAAMLIJST.
I I I E R O N D E R volgt de lijst van namen
van de Europeanen, of afstammelingen van Europeanen in Soerabaia, welke lijst op last van Raffles op 1 November 1813 werd opgemaakt.
De lijst bevat in totaal 307 namen van manlijke
ingezetenen van onze stad, van wie er 154
( ± 509^) in Indië (58, of bijna 19% te Soerabaia), 64 ( ± 2 1 % ) in Nederland en 86 ( ± 28%)
in het buitenland werden geboren, terwijl van
3 personen (=fc 1%) de geboorteplaats niet bekend was.
O p de oorspronkelijke lijst, waarvan de rubriek ,,beroep" in het Engelsch was ingevuld,
kwamen de namen niet in alphabetische-lexicographische volgorde voor, welke regelmaat in
de opeenvolging ik voor een goed overzicht echter wel wenschelijk acht.
Voor wie de dorre opsomming van namen,
beroepen en data van vestiging in haar samenhang weet te ,,lezen", houdt de lijst veel wetenswaardigs in.
Zoo blijkt er o.m. uit, dat vele namen hier
na een eeuw nèg voorkomen, bijvoorbeeld die
van de families: Abels, Beemer, Berkholst.
Bouwman, Van den Broek, De Bruijn, Burgemeestre, Cramer, Damwijk, Davidsz, De Graaff,
De Haan, De Haas, Hagenstein, Jacob, De Jager
Jansen, Janssen, Jansz, Jonker, Kolmus. Koster,
Manuel, Meelhuysen, Neijman, Neijendorff, Reijneke, Scheepe. Schrijn, Smith, Snel, Turpijn, Vermeulen, De Vries, Vijsma en Wetzel, terwijl andere namen zelfs niet meer in een adresboek voor
Indië zijn te vinden.
Ook de samenstelling van de, op eenvoudige
leest geschoeide Europeesche maatschappij uit die
dagen kan uit die lijst worden opgemaakt.
Een landdrost stond aan het hoofd van de samenleving, terwijl de leden van het Hof van Justitie, de assistent-resident, de schout met zijn
,,rakkers" en de gevangenbewaarder voor de
handhaving van het recht zorgden.
Tegen een binnenlandschen of buitenlandschen

vijand was men beveiligd door militairen en door
een burgerwacht.
Verder was er hier in Raffles' tijd een Arsenaal met verschillende afdcelingen als smederij,
zadelmakerij, enz., aan het hoofd waarvan een
baas-smid en een baas-zadelmaker stonden.
In de Munt werden de bonken en stuivers
voor heel Indië geslagen en in het Hospitaal de
zieken door heelmeesters gecureerd, terwijl een
apotheker voor de bereiding van de recepten
zorgde.
Voorts waren hier tolkantoren, een zoutpakhuis en een houtstapelplaats. Een havenmeester
hield toezicht op de in- en uitgaande schepen, een
schoolmeester leerde de jeugd de beginselen van
lezen en schrijven, een notaris, (tevens belast
met het ambt van postmeester) zorgde voor het
opmaken van acten en de W e e s - en Boedelkamer voor de ,,nagelaten betrekkingen" van de
overledenen, een inspecteur hield toezicht op
bruggen en waterwerken en een landmeter was
er voor de kaarteering van Soerabaia.
Ook aan het geestelijk leven der toenmalige
Europeesche samenleving ter plaatse was gedacht. Een doodgraver verrichtte zijn luguberen
arbeid en zelfs een
omroeper ontbrak niet.
Een paar landeigenaren vertegenwoordigden
den geldadel uit dien tijd, terwijl het maatschappijtje volledig werd door een handjevol handelaren in alles- en- nog- wat, kleermakers, schoenmakers, horlogemakers en vooral niet te vergeten door het uitgebreide klerken- en schrijverspersoneel der verschillende ,,comptoiren".
Uit de laatste kolom valt op te maken, dat er
op het tijdstip van de samenstelling van de lijst
(1813) hier twee personen woonden, namelijk
de beide heeren Boermeester, die zich bijna een
halve eeuw geleden (in 1764) op Java kwamen
vestigen en wellicht tot de oudste ingezetenen
der stad mochten worden gerekend.
Hier volgt tenslotte de lijst zélf, waarop echter verschillende gegevens ontbreken.

NAAM.

No.

GEBOORTEPLAATS.

BEROEP.

Dat. van
vestiging
op Java

A.
1 Abels, G.
2
„ w.
3 Anthonij. Th. E.
4 Antrag, G.
., , G. Th.
5
„ , J. F.
6

—

Soemenep
,,

Klerk
—

Semarang
Semarang
Semarang

—
Klerk b. h. Hof. v. Justitie
Burger
Burger

—
—
1809
1798
1798

B.
Bagger, J.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Bouwman, G. C.
Broek, H. A. van den
Brown, S.
Bruninck, J. H.
Brusz, F. L.
Bruyn, J. de
Burgemeestre, P.
Buijs, H.
Buijten, J. J.

39
40

C.
Cappel, J. G.
Colbek, L.

Baptist, J.
Baptista, J.
Beekhuijsen, A.
Beemer, J. F.
Belders, R.
Benjamin, P.
Berkholst, W . E.
Bernard, S.
Beuker, J. L.
Beurlin, W . L.

Bholl, J. J.
Bink, A. J.
Blank, C.
Blockland, J.

Blondel. J.
Boermeester, J. F.

I. J.
Borghart,
Bosch, J.
Botje, N.
Bouberg,

G.
van der
F.
S. J.

Bout, J. N.

41 1 Colmus, F. C.
42
43
44

Coolen, C.
Coolmeyer, J. B.
Cornells, P.

Gouda
Madras
Manilla
Rotterdam
Soerabaia
Amsterdam
Menado
Soerabaia
Amboina
Salatiga
Stuttgart (Württemb.)
Wolfenbüttel
Harlingen
Amsterdam
Binkelen
Brussel
Soerabaia
Hamburg
Amsterdam
Delft
Grissee
Amsterdam
Djokja
Rothenburg
Maastricht
Schotland
Quakenbrück
Semarang
Amsterdam
Djokja
Heusden
Veendam

Schoolmeester
Schout V. Soerabaia
Havenmeester
Boomwachter
Grondeigenaar
Lid. v.h. Hof v. Justitie
Burger
Boekhouder
Burger

1803
1784
1801
1779

Olmütz
Bij 't Zwaart
Soerabaia
Soerakarta
Hannover
Menado

Burger
Boekh. b.d. Munt
Burger
Teekenmeester
Burger
Burger

1802
^
1780
—
—
1790

Burger
Schrijver b. d. Douane
Kleermaker
Handelaar
Kleermaker
Handelaar
Burger
Secr. W e e s - en Boedelk.
Burger
—
Luit.-kolonel
Cmdt. burgercorps
Secr. b.d. Munt
Opzichter b.d. Munt
Burger
Gepens. sergeant
Burger
Burger
Schoolmeester
Apoth. b.h. Hospitaal
Handelaar
Landeigenaar

1803
1811
1809
1789
1780
1805
1809
1791
1764
1803
1809
1794
1785
1764
1764
1787

1787
—
1803
1803
1811
1813

No.

NAAM.

GEBOORTEPLAATS.

BEROEP.

Dat. van
vestiging
op Java

Soerabaia
Soerabaia
Soerabaia

Burger
Smid
Burger

Duyff, F.

St.-Pierre
Semarang
Soerabaia
Osnabrück
Frankenberg (in Hessen)
Soerabaia
Riga
Rotterdam
Amboina
Amboina
Amsterdam
Stralsund
Soerakarta
Soerabaia
Soerabaia
Semarang
Cheribon
Cheribon
Brussel
Soerabaia
Negapatam

Burger
Klerk b.h. Hof. V. Appèl.
Burger
Burger
Gepens. Luiten.
Handelaar
Kleermaker
Boekh. b.h. zoutpakhuis
—
Burger
Burger
Seer, houtstapelplaats
—
Schoenmaker
—
Burger
Burger
Burger
Sergeant
Schrijver
Burger

69
70
71

E.
Eberts, F.
Emde, J.
Eschke, J. A.

Pasoeroean
Arolsen
Amsterdam

Burger
Horlogemaker
Landmeter

1802
1803

72
73
74
75
76

F.
Fisser, Ch.
„
L.
Frederik, }.
Frolick, J. G.
Fusser, Ch. F.

Soerabaia
Soerabaia
Ingstberg (Duitschl.)
Soerabaia
Djoana

Burger
Handelaar
Luitenant
Burger
Hfd. v.d. houtsk. aanm.

—
1788
—
—

Calo (in Hongarije)
Charlesis
Honhardt
Heerlijkheid Maurik in Gelderland.
Soerabaia
's Hage
Pintzen (in Hongarije)
Bangkalan

Gep. sergeant
Gep. luitenant
Zadelm. b.h. Arsenaal

1802
1789
1786

Landdrost
Burger
Gepens. serg. en doodgr.
Burger
Burger

1787
—
1801
1802
—

45
46
47

Cramer, C. B.
„ . H. Ch.

..

. J.

1809

D.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

77
78
79
80
81
82
83
84

Daiscart, L.

Damwijk, J. W .
Davidsz. J.

Deppe, Ch.
Deurveld, A.
Diedrich, A.

Diedrik. J.
Dingsbach, J.

Dobber, F.
„ , J.
Doeley, J.
Dols, J.
Don, J. Ph.
Dreger, D. H.
Dreier, A. F.
Driessen, C.
Drijman, C. M.
„
, J. M.
Dublonk, J.
During, F. B, van

G.
Gabor, M.
Gantier, P. J.
Geswind, J.

Goldbach, P. A.
Goldman, Ch. H.
Graaff, De A. A.
Gregoor, M.
Groes, De J.

1809
—
—
1784
1792
1806
1803
1780
—
1808
1786
1803

1793
_
1787

No.

85
86
87

NAAM.

Grijner, J. H.
„ , J. V.
Gunsch, J. Ch.

GEBOORTEPLAATS.

Bangkalan
Soerabaia
Steinsch

BEROEP.

Wapensmid b.h. Arsen.
Burger
Burger

Dat. van
vestiging
op Java

—
1807

H
—

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Haan, J. P. de
Haas, P.
Hagenstein, C. G.
Halewijn, M.
Halter, J. J.
Hart, P. G.
Heckers, A.
Hek, Z . van
Heldernisse, J. Ch.
Herket, A.
Herrenau, J.
Hertveld, A. J.
Herweg, F. L. M.
Heijneman, F. W .
Heijnis, K.
Hoefnagel, J. H.
Hoek, J. van der
Hof, H. C. van der
Homo, J. J.
Hornhoff, Ch. F.
Horst, J.
Huber, L. A.

Heinsdorf
Soerabaia
Amsterdam
Anspach
Negapatam
Banda
Amsterdam
Soerabaia
Amsterdam
Pasoeroean
Den Haag
Brunswijk
Soerabaia
Haarlem
Munster
Soerabaia
Colombo
Soerabaia
Breslau
Soerabaia
Essegg

110
111
112

Hubert, C. L.
Hulst van Hoorn, J. P.
Hutting, C. H.

Soerabaia
Amsterdam
Soerabaia

Handelaar
Tolbeambte
Burger
Burger
Gepens. 2e luit.
Translateur
Stuurman
Landeigenaar
Kleermaker
Teekenaar
Schrijver b.d. fiscaal
Portier b.h. Hof v. Justitie
Gepens. boekhouder
Burger
Aannemer
Handelaar
—
Handelaar
Burger
Burger
Burger
Laatste superintend, v.d. salpeterfabriek
Burger
Lid v.h. Hof V. Appèl
Burger

Jever (in Oost-Friesl.)
Semarang

Landbouwer
Burger

1793
—

Banda
Amboina
Soerabaia
Ternate
Soemenep
Colombo
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Edinburgh
Sluis
Manilla

Burger
Burger
Burger
Kleermaker
Burger
Burger
Burger
Burger
Klerk b. 's Landskas
Klerk
Burger
—

—
—
1795
—
1807
—
—
—
—
1811
1807
—

1802
-1804
1789
1802
_
1791
.
1802
__
1812
1776
„

1809
1803
1778
_
1788

1787
—
1804
—

I.
113 Isel, C. W .
114 Isel, J. Ch.

J.
115 Jacob, J.
116
s.
117 Jager, J. de
118 Jansen, A.
H.
119
120 Janssen, P.
121 Jansz, C. E.
„ , C. E.
122
„ , I.
123
124
„ , J. G.
125 Johnston, F. J.
126 Jonker, J. H.
127 Joris, De J.

NAAM.

No.

BEROEP.

GEBOORTEPLAATS.

Dat. van
vestiging
op Java

K.
128 Kady, S.
129 Kaufman, A.
130 Kentsius, P.
131 Kervliet, S.
132 Keijser, J. de
133 Kiene, J. Th.
134 Kiep, J.
135 Kintsen, F. Ph. C.
136 Kissing, F. C.
137 Klerk, J. J. de
138 Kloch, W.
139 Knipping, A.

Ceilon
Herhsheim
Makasser
Makasser
Amsterdam
Eisleben
Stuttgart
Waldeck
Erwitte
Semarang
Amsterdam
Amsterdam

140
141
142
143
144
145
146
147

Soerabaia
Soerabaia
Pest (in Hongarije)
Amsterdam
's Gravenhagp
Pasoeroean
Manilla
Soerabaia

Kolmus, C.
„ . G.
Konta, S. S.
Koster, J.

„ , w.
Kouthoofd, Ph. ].
Kroes, J. de.
Krijgsman, W .

Burger
Burger
—
Kuiper b.h. Arsenaal
Magazijnm. b.h. Hostpitaa]
Oud meester-smid
Handelaar
Burger
Oud-boekverkoopcr
Kleermaker.
Horlogemaker
Proc. en klerk b.d W e e s en Boedelkamer
Schrijver
—
Burger
Burger
Burger
Hoofdoppasser
—
Burger

1807
1803
1809
1809
—
1767
1803
1802
1778
1811
1811
-—
1802
1793
1780
—
—
—

L.
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Lambregt, J. H.
Lanoy, H. de

Lemgo
Amsterdam

Lapré, J.

Tegal

Laudenslager, }. G.
Leclerc, J. C.

Opernau (in Duitschl.)
Nancy

„

. J. N.

Lediidska. }.
Leeuwen, C. van
„ , W . Th.
Lentziel, F.
Lepsie, A.
Liedelmeijer, J.
Loedin, S.
Loontjes, A.
Loose, L.
Lufting, H. Ch.
Lugt, G. van der

Lupke, H. J.

Nancy
Zezimirs
Soerabaia
Amsterdam
Sluis
Hongarije
Litjenbron
Abo (in Zwitserland)
Semarang
Punte Gale
Djapara
Amsterdam
Amsterdam

_
Collector
Lid v.d. W e e s - en Boedelk.
—
Beheerder van het land v.
Middelkoop
Gep. sergeant
Burger
Magazijnmeester
Ass.-muntmeester
—
—
Nachtwaker
Burger
—
Burger
Tolbeambte
Oppergeweermaker

^
1807
—
1791
1786
1786
1802
—
1803
1803
1802
1803
1793
—
1799
1802
1799

M.
166
167
168
169
170

Maader, J. F.
Maas, C.
Manuel. A.
„ , B. Ch.
„ , J. E.

Polingen( in Wiirttemb.)
Gent
Semarang
Soerabaia
Soerabaia

Burger
Burger
Burger
Kleermaker
Schrijver b.h. Hof v. Just.

1787
—
—
~—

No.

NAAM.

BEROEP.

GEBOORTEPLAATS.

Burger
Burger
Concierge v.d. Loge
Burger
Burger
Stadsgeneesheer
Burger
Schoenmaker
Volontair b.d. Munt
Kapitein der Burgerwacht.
Schrijver
Schr. b.h. Hof v. Justitie
Burger
Inspect, v. bruggen en waterwerken.
Tolk Jav. taal, vicepres.
W e e s - en Boedelkamer,
schrijver b.d. Landraad,
afslager, tolk b.h. Hof v.
Just., koster v.d. Kerk en
betaalmeester
Handelaar
Burger
Klerk b.h. Prov. Dep.

_

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Manuel, J. M.
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EEN ONDERWIJS-DOCUMENT.
| _ ^ E T E R vond ik het den inhoud van het
eerste „Reglement van orde, tucht en beheer voor
de Gouvernements lagere school te Soerabaya",
dat in 1833 — dus ongeveer een eeuw geleden —
te Batavia werd opgesteld, in zijn geheel en in de
toenmalige spelling als bijlage in dit werk op te
nemen, dan er een kort overzicht van te geven.
Bijna uit elk artikel spreekt ,,de geest des tijds"
en het reglement zelf kan als een bijdrage beschouwd worden tot de geschiedenis van het
lager onderwijs in Indië in het algemeen en tot
die van bedoeld onderwijs te Soerabaia in het
bijzonder.
Hier volgt het:
I.

Doel en vakken van het onderwijs.

Art. 1. Het onderwijs in bovengenoemde school
zal zoodanig moeten worden ingerigt, dat door
hetzelve de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij met nuttige kundigheden
toegerust worden, ten einde alzoo, tot de behoorlijke vervulling van alle zedelijke en maatschappelijke pligten, trapsgewijze opgeleid te worden.
Art. 2. Als hoofdvakken van onderwijs voor
deze school worden beschouwd;
a. het lezen.
b.
,, schrijven.
c.
,, gewone rekenen.
d. de Nederduitsche taal.
e.
,, aardrijkskunde.
f.
,, Nederlandsche geschiedenis.
g.
,, Nederlandsch-Indische geschiedenis.
h.
„ beginselen der Algemeene geschiedenis.
i.
het zingen.
Art. 3. Boven en behalve opgenoemde vakken,
waarvan het onderwijs volstrekt vereischi wordt,
zal hetzelve zich ook nog kunnen uitstrekken ter
mededeeling aan zoodanig vlijtige en schrandere
leerlingen, als daartoe door den onderwijzer geschikt worden geacht, tot
k. de stelkunst.
/.
,, meetkunde.
m. ,, natuurkunde,
n.
,, natuurlijke historie.

Art. 4. De lighamelijke gesteldheid en houding
der leerlingen in een naauw verband staande met
derzelver gezondheid, zoo zullen dezen door de
onderwijzers, met opmerkzaamheid en naauwkeurigheid worden gadegeslagen.
Art. 5. De zedelijke opvoeding der leerlingen
behoort den onderwijzers naauw ter harte te
gaan, en wordt hun mitsdien ten ernstigste aanbevolen, om de kinderen gedurende den schooltijd nooit zonder een behoorlijk opzigt te laten.
Art. 6. In het algemeen behooren de onderwijzers, zoo veel mogelijk, den aanleg der onderscheiden leerlingen gade te slaan, ten einde dien door
alle gepaste middelen bij het te geven onderwijs
te doen ontwikkelen of te verbeteren.
Art. 7. T e n einde in de jeugdige harten der
leerlingen godsdienstige gevoelens op te wekken
en levendig te houden, zullen de onderwijzers het
zich ten pligt maken, hun bij alle voegzame gelegenheden, met de teederste zorgvuldigheid, eerbied voor en dankbaarheid aan het opperwezen
in te boezemen.
II.

Wijze en verdeeling van het onderwijs.

Art. 8. De leerlingen zullen, zoo als thans,
steeds verdeeld zijn in drie klassen, en deze klassen in zoo veel onderafdeelingen of ordes als
de omstandigheden en de meerdere of mindere
gelijkstandige bekwaamheden of vorderingen der
leerlingen dit zullen vereischen.
Art. 9. De drie klassen zullen zoo veel mogelijk van elkander afgezonderd geplaatst worden,
in iedere klasse zullen alsmede de jongens van de
meisjes altijd afgescheiden en alle zitplaatsen genummerd zijn.
Art. 10. De onderscheiden klassen worden in
de verschillende gedeelten van het onderwijs zoo
mogelijk op het bord onderwezen.
Art. 11. De overgang van eene klasse tot eene
hoogere, zal niet dan met voorkennis van de subkommissie van onderwijs elk half jaar, na den afloop van het examen, plaats vinden, behoudens

de faculteit van den eersten onderwijzer om, hetzij bij gebrek aan leerlingen in de eene of andere klasse, of uit aanmerking van uitstekende verdiensten daartoe tusschentijds een voorstel aan
de subkommissie te doen.
De overgang van eene orde tot de andere zal
echter tusschentijds door de onderwijzers kunnen
geschieden.
Art. 12. De tijd en wijze, waarop de overgang
in het vorig art. bedoeld, en de rangschikking der
leerlingen in iedere klasse zullen plaats hebben,
worden bij het hier navolgende art. 39 geregeld.
Art. 13. De eerste onderwijzer zal met overleg
van de subkomissie van onderwijs de lessen behoorlijk regelen en voorts gehouden zijn te zorgen, dat het voor iedere klasse bepaalde onderwijs aan de leerlingen ordelijk, onafgebroken en
met oplettendheid medegedeeld worde.
Hij zal het onderwijs zoodanig inrigten, dat
er eene behoorlijke opklimming, in de onderscheidene deelen van hetzelve naar gelang der klasse
en van de onderdeden van iedere klasse, in acht
worde genomen.
Het onderwijs zal gegeven worden, volgens
eene door den eersten onderwijzer te maken tafel van werkzaamheden en tijdverdeeling goed te
keuren door de subkommissie van onderwijs.
Art. 14. De eerste onderwijzer zal ter aanmoediging en opwekking van ijver, eens of twee malen ter weke op zoodanig een uur en zoodanigen tijd als hem het doelmatigst zal voorkomen,
de leerlingen van de lagere afdeeling van iedere
klasse, doen tegenwoordig zijn bij en aandachtig
zijn op het onderwijs door den onderwijzer van
die klasse aan eene hoogere afdeeling, in dezelfde klasse gegeven wordende, zullende echter de
leerlingen der lagere afdeelingen daaraan geen
werkend deel mogen nemen, en ook daarbij niet
worden geëxamineerd, behoudens de bewijzen van
tevredenheid, die zij zullen kunnen verdienen,
wanneer zij naderhand mogten doen blijken van
het nuttig en doelmatig gebruik, hetwelk zij van
het bijwonen van dit onderwijs hebben gemaakt.
Art. 15. Al de leerlingen van dezelfde orde
zullen steeds gezamenlijk op den zelfden tijd en
uit hetzelfde boek onderwezen worden.
Art. 16. De verdere regeling, leiding en schikking van al wat het onderwijs betreft, blijft aan
den eersten onderwijzer overgelaten, mits op zij-

ne verrigtingen ten deze goedkeuring der subkommissie van onderwijs verzoekende.
Art. 17. De ten dienste der school benoodigde
boeken en behoeften zullen uit het schoolboekenfonds onder de administratie der Hoofdkommissie van onderwijs worden verstrekt, overeenkomstig de reeds deswege gemaakte of nader vast te
stellen bepalingen en zullen op die school geene
andere leerboeken mogen worden gebezigd, dan
die, welke door de Hoofdkommissie van onderwijs daartoe zullen worden bestemd en van harent wege uit het schoolboekcnfonds onder hare
administratie uitgereikt, volgens eene daarvan
aan de subkommissie en door deze, aan den eersten onderwijzer, medetedeelen lijst.
Art. 18. De bovenvermelde boeken zullen aan
de leerlingen tegen de vastgestelde prijzen uit
het schoolboekenfonds (op aanvrage van den
onderwijzer, door tusschenkomst van de subkommissie) in eigendom afgegeven worden, de leerlingen, die het onderwijs gratis genieten, zullen
kosteloos van de benoodigde schoolboeken voorzien worden.
Art. 19. Ingeval van ziekte of andere wettige
verhindering, waardoor in het een of ander vak,
vermeld in de genoemde aanwijzing van tijdsverdeeling, het bepaalde onderwijs niet kan gegeven worden, voorziet de subkommissie daar in
op de best mogelijk wijze.
Art. 20. De eerste onderwijzer bepaalt met
overleg van de subkommissie, onder goedkeuring
der Hoofdkommissie, de leerwijze, welke op de
school zal worden ingevoerd en zal mitsdien
gehouden zijn die leerwijze te volgen, ten einde
het onderwijs, in alle klassen, op eenen eenparigen voet worde gegeven.
Art. 21. De eerste onderwijzer zal steeds voornamelijk onderwijs geven in de hoogste klasse, de
tweede onderwijzer in de middelste, en zoo er
geen derde onderwijzer bij de school mogt geplaatst zijn, zal de laagste klasse, onder het opzigt
van een der onderwijzers, aan den oudsten kweekeling worden toebetrouwd.
Het zal evenwel den Isten onderwijzer vrijstaan, om ook zelf onderwijs in de twee laatstgenoemde klassen te geven, of wel, den 2den of
3den onderwijzer tijdelijk het onderwijs, in eene
andere klasse, dan hun hier boven bepaaldelijk is
aangewezen, optedragen.
Art. 22. In de middelste klasse zal aan den

2den onderwijzer een ondermeester of kweeke^
ling worden toegevoegd, terwijl ingeval een 3de
onderwijzer aanwezend is, deze in de laagste klasse, door een of twee kweekelingen zal worden
bijgestaan.
Art. 23. Indien er meer dan drie kweekelingen
bij de school zijn, zullen zij elkander naar goedvinden van den Isten onderwijzer m het geven
van onderwijs afwisselen, terwijl de overigen, voor
den tijd gedurende welken men niet m de gelegenheid is hen met een gedeelte van het onderwijs te belasten, als leerlingen in de hoogste klasse zullen intreden
Art. 24. Wanneer er onverhoopt geen drie
kweekelingen bij de school mogten geplaatst zijn,
zal de 1ste onderwijzer een of meerdere vlijtige
en bekwame leerlingen begunstigen met het voorregt, om gedurende zekeren tijd, den onderwijzer
der laagste klasse behulpzaam te zijn
Art. 25. De kweekelingen mogen niet bij voortduring onderwijs geven aan de leerlingen van dezelfde orde of onderafdeehng, maar zullen, door
den onderwijzer der klasse, waartoe zij behooren, van tijd tot tijd afgewisseld worden.
III.

Over de schooltijden.

Art. 26. Ter bewaring van orde en vooral ter
bevordering van een geregeld klassikaal onderwijs zullen de lessen juist ten acht ure des morgens een aanvang nemen en ten 1 ure eindigen.
Behalve op Zon- en feestdagen zal er op alle dagen der week onderwijs worden gegeven.
Des Zaturdags zal het m den loop der week
geleerde, in zijn geheel worden herhaald.
Art. 27. De kinderen, die te laat ter schole komen, zullen hier over ernstighjk onderhouden worden, buiten de straf nader hieronder bij art. 36
omschreven, waaraan zij zich wegens deze overtreding zullen bloot stellen.
Art. 28. Leerlingen, die meer dan vijf malen,
gedurende den loop van een half jaar, zonder
wettige redenen, het dagehjksch onderwijs hebben verzuimd, zullen m het zoogenaamde zwartboek opgeteekend worden en bij het examen van
dat half jaar verstoken zijn van eenige belooning
of prijs, wordende mitsdien den ouders of voogden, m het belang hunner kinderen of pupillen
dringend aanbevolen, om aan de voorschrevene
bepaling, door het behoorlijk ter schole zenden der
leerlingen, de hand te willen houden.

Art. 29. Geene kinderen zullen, om welke redenen ook, des morgens na half negen ure in de
school toegelaten worden, maar zullen later ter
school komende zonder eenige consideratie weder
huiswaarts gezonden en dit hun als eene absentie aangerekend worden; voor een ure des middags mag geen kind de school verlaten dan m
zeer dringende gevallen, en na verkregen toestemming van den eersten onderwijzer
Art. 30. Gedurende den schooltijd zullen ei
onder welk voorwendsel ook geene bedienden m
de school worden toegelaten, blijvende het nuttigen van eenige spijs of drank, door de leerlingen, insgelijks, ten eene male verboden
Art. 31 Ter gelegenheid van het Pinksterfeest zal er eene week, en bij gelegenheid van
het jaarlijksch examen veertien dagen vacantie
zijn.

IV.

Over straffen en belooningen.

Art 32 Aan de onderwijzers wordt aanbevolen en des noods gelast, om door een standig,
billijk en liefderijk gedrag, de achting, dankbaarheid en liefde der kinderen te winnen, om alzoo
met eerbied voor hunne leermeesters te bezielen,
en op die wijze op de jeugdige gemoederen dien
diepen indruk te maken, welke noodig is om hen
geleidelijk tot hunne phgt te houden.
Art. 33. Alle mishandelingen aan leerlingen,
blijven verboden, zullende hij die zich onverhoopt
daar aan schuldig maakt voor de eerste maal,
met eene ernstige mondelinge correctie voor de
geheele vergadering der subkomissie en waarvan als dan aan de Hoofdkommissie zal worden
kennis gegeven, voor de tweede maal, met inhouding van een gedeelte van zijn tractement op
voordragt van de subkommissie door de Hoofdkommissie te bepalen, en bij herhaling met ontslag
uit zijne betrekking, gestraft worden
Art. 34. Onder de straffen, welke aan de leerlingen door de onderwijzers zullen kunnen worden opgelegd, behooren:
a Het aanteekenen in een zoogenaamd zwartof schandeboek.
b. Het voorloopig terug zetten uit eene hoogere klasse of orde naar eene lagere, ingeval van
betoonde traagheid en onverschilligheid m het
leeren, of aan den dag gelegde luiheid of onbedachtzaamheid, wanneer deze terugzetting bepaaldelijk of voor langen tijd behoort te geschie-

den zal de onderwijzer hierop het goed vinden
van het hd der subkommissie belast met het tijdelijk toezigt der school inroepen.
c Het te pronk staan; ingeval van zware overtreding met een bord boven het hoofd of op de
borst.
De bovenvermelde straffen zullen nimmer door
een ondermeester of kweekelmg mogen worden
opgelegd en die onder sub c , niet dan met voorkennis van den eersten onderwijzer
Art. 35. Des Zaturdags van elke week zal aan
lederen leerling worden uitgereikt een wit kaartje enkel beschreven met zijn naam en de klasse
waartoe hij behoort en geteekend door den onderwijzer zullende de leerlingen verpligt zijn het
kaartje van iedere voorgaande week steeds mede
te brengen, ten einde hetzelve altijd aan het hd der
subkommissie, die de school komt bezoeken te
kunnen vertoonen Van dit kaartje zal bij aldien de leerling m den loop dier week rede tot
ongenoegen of bestraffing heeft gegeven, zoo
uithoofde van onbehoorlijk gedrag als van luiheid, onverschilligheid onoplettendheid of het
slecht bewerken eener opgegeven taak, dan v.el
wegens eenig ander phgtverzuim, een of meer
hoekjes worden afgesneden
V a n deze kaartjes zal een register bij den onderwijzer berusten, welk register tot een controle
van dezelve zal strekken
De voorschre\en kaartjes zullen ieder half jaar
voor het privaat of openbaar examen door de
leerlingen teruggegeven worden en zal als dan
het gezamenlijk getal hoekjes van deze kaartjes
in berekening komen, ten aanzien der toekenning
der prijzen bij het examen uittedeelen, bij welke
gelegenheid aan de subkommissie van onderwijs
eene lijst zal worden ter hand gesteld houdende
den naam van lederen leerling en naast denzelven het getal gave hoekjes door hem behouden.
In enkele gevallen echter zal hiervan ten behoeve van schrandere, verdienstelijke of bijzonder naarstige leerlingen eene afwijking plaats
kunnen vinden en de toekenning eener prijs aan
zoodanigen leerling, ofschoon dan ook minder gave hoekjes behouden hebbende, kunnen geschieden
Art. 36. Leerlingen, die zich bij voortduring,
onverschillig voor eer of schande betoonen, zullen op gegronde klagten van den Isten onderwijzer door de subkommissie, na voorafgaand onderzoek, van de school verwijderd kunnen wor-

den en zal daarvan aan de Hoofdkommissie worden kennis gegeven
Art. 37. Ter opwekking van gepasten naijver,
zal er eenmaal 's jaars, in het laatst van Augustus een openbaar examen gehouden worden, bij
welke gelegenheid, tevens de leerlingen, die door
vlijt en gedrag gedurende het laatst verloopen
half schooljaar het meest zullen hebben uitgemunt met eere en aanmoedigingsprijzen of getuigschriften zullen worden begiftigd
Behalve
dit openbaar examen zal er nog een besloten examen worden gehouden, ten overstaan van de subkommissie van onderwijs, m het laatst \ a n de
maand Februari van het jaar
Art 38 BIJ het jaarlijksch besloten examen
zullen insgelijks prijzen kunnen worden uitgedeeld, echter zullen daarmede slechts worden begiftigd de twee leerlingen van iedere klasse, welke
gedurende het afgeloopen halfjaar het meest hebben uitgemunt of zich verdienstelijkst hebben gemaakt
Art. 39 Met den aanvang van elke maand zal
door de onderwijzers de rang geregeld worden,
welke iedere leerling in iedere afdeelmg gedurende die maand zal bekleeden.
Het getal gave hoekjes van de \erloopen weken zal daarbij m aanmerking komen
Wanneer
een leerling m rang zal worden teruggezet, zal
hem daarvan door den eersten onderwijzer de
reden kennelijk worden gemaakt.
De 1ste onderwijzer zal aan de subkommissie
van onderwijs de lijst der bepaalde rangen voor
iedere klasse maandelijks inzenden
Art 40. Onverminderd de belooningen, bij de
voorgaande artikelen omschreven zal aan zoodanige leerlingen welke zich bij uitstek door
hunne vaardigheid, hunne vorderingen of bekwaamheden zullen hebben onderscheiden tusschentijds, een schriftelijk bewijs van bijzondere
tevredenheid door den Isten onderwijzer kunnen
worden gegeven en van die zoodanige loffelijke
melding in een daartoe aanteleggen boek worden
gemaakt.
De schriftelijke bewijzen zullen zij bij het teruggeven van hunne kaartjes mede in verrekening
en vergoeding mogen brengen met het getal afgeknipte hoekjes, dewelke zij geleden hebben, namelijk voor ieder zoodanig bewijs, de terugbekommg van vier gave hoekjes mogen berekenen,
zullende van deze afgegeven bewijzen melding
worden gemaakt in het register bij art 35 bedoeld.

Art. 41. De bij art. 18 der algemeene schoolwetten voor de lagere school vastgestelde schoolwetten zullen duidelijk geschreven en op een bord
geplakt in de school opgehangen worden en bij
gepaste gelegenheid aan de kinderen ter opvolging en nakoming voorgelezen en uitgelegd worden.
V.

Van den Isten onderwijzer.

Art. 42. De 1ste onderwijzer is belast met algemeen toevoorzigt over het onderwijs en de administratie der school.
Art. 43. De 1ste onderwijzer zal aan de subkommissie van onderwijs, van tijd tot tijd uit
zichzelven, of anders zoo dikwijls de subkommissie
zulks zal verlangen, verslag doen van den staat der
school, het gedrag en de vorderingen der leerlingen, van de maatregelen door hem, tot verbetering van het onderwijs, aangewend en voorts
aan dezelve zoodanige voorstellen doen als hij
ten nutte en ter verbetering der schoolinrigting,
zal dienstig oordeelen. De verdere onderwijzers
zullen den Isten onderwijzer, hierin de behulpzame hand bieden en hem, de daartoe benoodigde opgaven der klassen, waarover zij gesteld zijn,
moeten mededeelen.
Art. 44. De andere onderwijzers, ondermeester
en kweekelingen zijn aan den Isten onderwijzer
ondergeschikt, en zullen gehouden zijn, zijne bevelen optevolgen; de 1ste onderwijzer zorgt dat
alle onderwijzers en kweekelingen stiptelijk aan
hunne pligt voldoen.
Art. 45. Indien onverhoopt de leden der subkommissie, dan wel de ouders of voogden of te
wel de 1ste onderwijzer zich op eeniger handelwijze mogten hebben te beklagen over eenen der mede-onderwijzers, den ondermeester of de kweekelingen, zal van die klagten dadelijk kennis worden gegeven aan de kommissarissen der school,
welke alsdan naar bevind van zaken zullen handelen, zullende kommissarissen, ingeval die klagten van eenen ernstigen aard zijn, zoo dat dezelve grootere voorziening vorderen dezelve brengen ter kennis van de subkommissie van onderwijs, welke de bevoegdheid zal hebben om aan
den schuldigen buiten bemoeienis van het Gouvernement, eene inhouding van tractement opteleggen ten hoogste voor eene maand, mits daarvan kennis gevende aan de Hoofdkommissie.
Dezelfde straf zal den eersten onderwijzer kunnen worden opgelegd, indien die klagten ten zij-

nen aanzien worden ingebragt en gegrond bevonden worden.
Art. 46. De 1ste onderwijzer zal buiten de vacantie-tijden, altijd in de school aanwezig moeten zijn en dezelve niet, dan bij volstrekte noodzakelijkheid en met voorkennis van den president
der subkommissie van onderwijs, mogen verlaten.
Art. 47. Ingeval er dringende omstandigheden
mogten voorkomen, welke den Isten onderwijzer noodzaakten de school plotseling te verlaten, zal hij verpligt zijn hiervan zoo spoedig mogelijk, althans in den loop van denzelfden dag,
aan den president der subkommissie van onderwijs kennis te geven.
Art. 48. Hiertoe zal de 1ste onderwijzer zelfs
verpligt zijn, wanneer hij diensthalve, zoo als bij
voorbeeld bij het storten der schoolpenningen en
bij het ontvangen der tractementen enz. het onderwijs moet verzuimen.
Art. 49. De 1ste onderwijzer zal zijnen medeonderwijzers nimmer toestaan de school gedurende den schooltijd te verlaten, dan om hoogst gewigtige redenen.
Art. 50. Wanneer de 1ste onderwijzer zijnen
mede-onderwijzers, om welke redenen ook vrijheid geeft het onderwijs te verzuimen, moet hij
hiervan dadelijk kennis geven aan den president
der subkommissie van onderwijs.
Art. 51. De 1ste onderwijzer zal de namen van
alle kinderen die als leerlingen in de school worden opgenomen, alsmede de namen van hunne
ouders of voogden, benevens derzelver woonplaatsen, in een behoorlijk register inschrijven.
Art. 52. De 1ste onderwijzer zorgt en is verantwoordelijk voor de irming en geregelde storting der schoolgelden.
*
Art. 53. Daartoe wordt hem aanbevolen op
den eersten dag van elke maand de rekeningen,
welke onvoldaan zijn gebleven door eenen geldophaler, aan de respectieve debiteuren te doen
uitreiken.
Art. 54. De 1ste onderwijzer is alsmede op zijne persoonlijke verantwoordelijkheid verpligt, om
de achterstallige schoolgelden door overledenen
verschuldigd gebleven op derzelve boedels te
vervolgen, daartoe van dezelve opgave doende
aan de executeuren of boedel-redderaars, en vooi
zoo veel insolvente boedels betreft die opgave inzonderheid te herhalen ter rolle van den Raad

van Justitie bij de oproeping van crediteuren en
de betaling daarvan ten behoeve van den lande
daar waar zulks behoort te reclameren, zullende hl] van zijne verrigtmg ten deze aan de subkommissie van onderwijs berigt geven
Art. 55. De onderwijzer zal het zuiver bedragen der ontvangen schoolpennmgen maandelijks
en wel uiterlijk voor of op den 25sten der maand
volgende op die, waarover dezelve loopen, bij
den plaatselijken ontvanger storten en daarvoor
van denzelven een bewijs van m kas-storting in
duplo en met uitdrukking der geldspecien aanvragen, zullende voorts dit bewijs verzeld van eenen
verantwoordings-staat en van de maandelijksche
rollen der leerlingen alsmede van de kwitantien
der door hem gedane en geautoriseerde uitgaven, allen in duplo, aan de subkommissie inzenden om door deze na exammatie en accoord bevinding drie maandelijksch aan de Hoofdkommissie van onderwijs te worden aangeboden.
Art 56 Alle maanden zal de 1ste onderwijzer
de subkommissie van onderwijs bekend maken
met de zoodanige debiteuren der school, die m de
betaling van schoolgeld een of meer maanden ten
achteren zijn.
Art 57 De 1ste onderwijzer zal tot waarboig
van de schoolgelden, onder zijne administratie,
eenen reeelen borgtogt stellen van ƒ 1000.—.
Art 58 De 1ste onderwijzer is belast met het
speciaal toevoorzigt over het schoolgebouw en
zal behoorlijk waken, \oor de rem- en zindelijkheid van hetzelve, en eindelijk ook nog verantwoordelijk zijn voor al de schoolmeubelen en dezelve behoorlijk onderhouden, zullende de voor
dit laatste benoodigde penningen, door de subkommissie van onderwijs, worden te goedgedaan, uit
de som van een honderd guldens koper, welke
bij deze jaarhjksch uit het geldelijk schoolfonds
ten behoeve der subkommissie wordt disponibel
gesteld, ter bestrijding van kleine dagelijksche uitgaven.
Art. 59. Zoo voor het schoon en zindelijk houden van het schoolgebouw en erf als voor het
ophalen der schoolgelden, worden aan den Isten
onderwijzer te goed gedaan, twee bedienden a
ƒ 6 ieder 's maands.
Art. 60. Als eene tegemoetkoming m de kosten voor schrijfbehoeften, ten dienste der leerlingen, zal de 1ste onderwijzer van eiken leerling
(de gratis onderwijs genietenden uitgezonderd)
50 centen 's maands mogen vorderen.

Art. 61. Elke maand zal de 1ste onderwijzer
aan de subkommissie van onderwijs inzenden,
eene lijst van de gratis onderwijs genietende leerlingen, en zorgdragen, dat het daarvoor bepaalde getal, hetwelk bij deze op 25 vastgesteld
wordt, niet worde overschreden.
Art. 62. Uit het schoolboekenfonds zullen aan
den Isten onderwijzer op deszelfs aanvrage, zoo
tot eigen gebruik, als ten dienste der overige onderwijzers, den ondermeester en de kweekelmgen,
tegen het inkoopskostende, m eigendom worden
afgestaan, de in hetzelve voorhanden zijnde boeken en werken over de opvoeding en het onderwijs handelende
VI.

Van de verdere onderwijzers.

Art. 63. De verdere onderwijzers zullen elk
voor zich alles aanwenden, om met den Isten onderwijzer mede te werken ter behoorlijke mededeehng van het onderwijs en tot het handhaven
der tucht en orde.
Art. 64 Zi] zullen volgens de inlichtingen en
aanwijzingen, welke de 1ste onderwijzer verphgt
is hun te geven, te werk gaan, m geenen deele
daarvan mogen afwijken en zich stiptelijk moeten
gedragen naar de bepalingen m het tegenwoordig
reglement omschreven.
Art. 65. Indien zij onverhoopt eenige klagten
tegen den Isten onderwijzer mogten vermeenen te
hebben, zullen zij dezelve bij de subkommissie van
onderwijs indienen, welke als dan, naar bevind
van zaken zal handelen en desnoods op den
schuldige zal toepassen de bepaling bij art. 45
gemaakt.
Art. 66 ZIJ zullen den Isten onderwijzer moeten behulpzaam zijn m het opmaken der verantwoordingstaten of andere stukken, tot de administratie der school behoorende
Art. 67. Zi] zullen de school niet mogen verlaten
dan met toestemming van den Isten onderwijzer.
BIJ ziekte of wettige afwezigheid van den Isten
onderwijzer, is de tweede onderwijzer verphgt
zich met het onderwijs der kweekelmgen te belasten en ook het toevoorzigt en het onderwijs
der hoogste klasse op zich te nemen.
De oudste kweekeling neemt alsdan de tweede klasse waar, terwijl het toevoorzigt over de
laagste klasse, als dan wordt opgedragen aan
een der andere kweekelmgen.

Art. 68. De onderwijzers zullen boven en behalve hunne vaste bezoldiging genieten, ieder
een tiende gedeelte van de zuivere opbrengst der
bij de school ontvangen wordende schoolgelden,
hetwelk zij maandelijks op de stortingstaten in
mindering opbrengen.
Art. 69. De onderwijzers zullen van Gouvernements wege van vrije woningen worden voorzien of wel eene toereikende toelage daarvoor
erlangen.
Elk der onderwijzers is verpligt de hem aangewezene woning zindelijk te bewonen en zooveel in zijn vermogen is te zorgen, dat dezelve
niet worde verwaarloosd en m eenen goeden
staat gehouden.
VII.

Van de kweekelingen.

Art. 70. De kweekelingen zullen al het mogelijke aanwenden om, door vlijtige oefeningen vooral in de wijze van mededeeling van het onderwijs
aan anderen, te trachten eenmaal verdienstelijke
onderwijzers te worden.
Art. 71. Daartoe zullen zij vooral van de lessen, welke de onderwijzers hun buiten den schooltijd, alle dagen, ten minste gedurende een uur
zullen behooren te geven, een nuttig en naarstig
gebruik moeten maken en zich zelven meer en
meer bekwamen.
Art. 72. De 1ste onderwijzer zal zorgdragen,
dat aan zoodanige jongelingen, die als kweekelingen bij de school zullen worden aangenomen, een
voldoend onderwijs worde gegeven om hen aan
hunne bestemming te doen beantwoorden.
Art. 73. De kweekelingen zijn in alles ondergeschikt aan den Isten onderwijzer en voorts
aan de verdere onderwijzers der school, aan welke zij door den Isten onderwijzer zullen worden
toegevoegd.
VIII.

Van de leerlingen.

Art. 74. Alle kinderen boven de zes jaren oud,
die gevaccineerd zijn of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben (waarvan behoorlijk zal moeten blijken), zullen op de school toegelaten kunnen worden.
Art. 75. Het schoolgeld voor Soerabaya blijft
bepaald:
Voor een kind 's maands

ƒ

6.00

Voor twee kinderen tot een gezin behoorende

10.00

Voor drie kinderen tot een gezin behoorende

13.00

En voor elk kind uit het zelfde gezin
's maands meer

3.00

Art. 76. Het voorregt om gratis op school te
mogen worden onderwezen, wordt door de subkommissie van onderwijs toegestaan volgens
eene te formeeren rooster van inschrijving aan
de kinderen van zoodanige ouders of voogden,
welke geoordeeld worden geheel en al onvermogend te zijn, om de bepaalde schoolgelden te betalen.
Art. 77. Alle kinderen zullen zindelijk gekleed
en rein gewasschen ter school komen; die hieraan
niet voldoen worden dadelijk van de school naar
huis gezonden.
Art. 78. De oudere leerlingen behooren de jongere, in naarstigheid, gehoorzaamheid en vriendelijkheid voortegaan.
IX.

Van ouders en voogden.

Art. 79. Ouders of voogden, die hunne kinderen of pupillen op school wenschen te plaatsen,
zullen zich tot dat einde adresseeren aan de subkommissie van onderwijs.
Art. 80. Geene kinderen zullen op de school
worden aangenomen dan met het begin van elke
maand.
Art. 81. De ouders of voogden, die hunne kinderen ter school zenden, zullen verpligt zijn het
schoolgeld te betalen voor of op den 15den der
maand volgende op die, in welke het onderwijs is
genoten.
Art. 82. De kinderen of pupillen van ouders
of voogden, die meer dan twee maanden in het
betalen van het verschuldigde schoolgeld ten achter zijn, zullen op last der subkommissie van onderwijs, niet meer ter school worden toegelaten,
terwijl bovendien de ouders of voogden geregtelijk tot de voldoening der achterstallige schoolgelden, zullen worden aangesproken.
Art. 83. Al ware een kind slechts een dag van
eene maand ter school geweest, zal het volle
schoolgeld moeten betaald worden.
Art. 84. Een kind, dat buiten wettige verhindering, ter beoordeling der subkommissie van onder-

wijs bij voortduring van de school blijft, zal beschouwd worden van dezelve te zijn afgegaan.
Art. 85. Een kind de school verlatende en binnen drie maanden weder op dezelve wenschende
toegelaten te worden, zal niet worden geadmiteerd dan, nadat ten behoeve van hetzelve het
schoolgeld over de drie volle maanden is voldaan geworden.
Art. 86. De ouders of voogden, die hunne kinderen of pupillen van de school wenschen te
nemen, zullen daarvan voor het einde der loopende maand schriftelijke kennis moeten geven
aan den Isten onderwijzer; die zulks verzuimen
zullen geacht worden hunne kinders of pupillen
bij voortduring ter school te doen gaan, en verpligt zijn het volle schoolgeld te voldoen, tot zoo
lang dat zij de voorschreven kennisgave zullen
hebben gedaan.

Art. 87. De ouders of voogden, wier kinderen
in de school zullen worden opgenomen, zullen geacht worden hunne volkomen toestemming te hebben gegeven en zich te zullen onderwerpen aan
alle de bepalingen, die zoo wel bij het tegenwoordige Reglement zijn, als nader worden vast gesteld.
Aldus, krachtens de daartoe verleende autorisatie bij Resolutie van Zijne Excellentie
den Gouverneur-Generaal in Rade, dd. 24
September 1832 No. 25, gearresteerd en in
werking gebragt door de Hoofdkommissie
van Onderwijs bij Besluit van den 15 October 1832 No. 1.
De Secretaris der Hoofdkommissie
voornoemd.
Hora Siccama.
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Inzake nadruk, bewerking en vertaling staat
dit werk onder de bescherming der Wet,
terwijl het voorts verboden
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Dit werk werd geheel vervaardigd in de ateliers van de
N . V . KON. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJEN G. K O L F F & CO.
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