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EEN KAART VAN BATAVIA VAN
OMSTREEKS 1680

|oor den Heer F. J. Hoogeveen, oud-hoofdcommies van de
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, werd onze secretaris

opmerkzaam gemaakt op de hierbij gereproduceerde kaart van ,,De Stad
Batavia", welke zich onder nummer 86 N 10 bevindt in de kaartenver-
zameling van genoemde bibliotheek1).

Het is een getekende, door kleuren verlevendigde plattegrond van
de stad, die zich thans Djakatra noemt. In de linkerbovenhoek treft men
een schets aan van een sierkabinet uit de tweede helft der 17e eeuw
(vgl.: V. I. van de Wall, Het Hollandsche koloniale Barokmeubel fig. 88
en F. de Haan, Oud Batavia, Platen Album C2) , welke afbeelding
dienst doet als cartouche voor ,,De Naemen der Punten", n.l. de bol-
werken der stad. Ook het schrift wijst op de laatste 50 jaren der
gouden eeuw.

Een nadere" datering is op de gegevens der kaart zelve te gronden.
Als nieuwste gebouw vindt men er in blok F de Portugese Binnen-

kerk, die op 1 Jan. 1673 voor de dienst werd opengesteld (F. de Haan,
Oud. Batavia, par. 557).

Daarentegen mist men er nog de verhuizing van de z.g. Vierkants-
poort bij de punt Cuylenburch, welke eind 1685 plaats vond (H. J. de
Graaf, De gezichten op oud Batavia vanuit zee. T.B.G. LXIX 1930
p. 253). Deze lag eerst aan de Oostzijde van genoemde punt, doch toen
dit bolwerk vergroot werd, verplaatste men haar naar de Noord-West-
zijde. Op de kaart ligt de poort nog aan de Oostkant.

De Rotterdamse kaart van Batavia stelt dus de toestand voor tussen
1673 en 1685 en zal dus owstreeks 1680 vervaardigd zijn.

Dit is zeer verheugend, orndat wij geen betfouwbare kaarten van
Batayia bezitten tussen ± 1650, toen de z.g. kaart van Clemendt tot
stand kwam, en 1780, welk jaartal de kaart van Van der Parr a draagt.

•Laten wij thans zien, of de datering der kaart met de overige daarop
aan te treffen gegevens overeenstemt.

*) Gaarne betuigt de redactie-commissie dank aan de Directeur van de Biblio-
theek der Gemeente Rotterdam voor de verleende' toestemming tot reproductie
van de kaart.
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EEN KAART VAN BATAVIA VAN OMSTREEKS 1680. i l l

Wat de binnenstad, d.w.z. binnen de muren, betreft, vinden wij er
de Westzijdse pakhuizen (tussen Zeeburg en Kuilenburg), die bij
Clemendt nog ontbreken, omdat zij in 1652 gebouwd werden.

Verder treft men.er her. ,,Nieuwe Kriiijthuijs" (bij blok K) , dat
volgens de Haan pas in 1705 daarheen werd verplaatst (par. 433). Doch
dit'moet wel een latere toevoeging zijn (of de Haan is fout). Immers,
de Portugese Buitenkerk (gebouwd 1692—'95) schittert nog door
afwezigheid.

Belangrijker zijn de verschillen buiten de inuren.
Vooreerst blijkt de zee, vergeleken met de kaart van Clemendt, een

goed eind te zijn teruggeweken. Hierdoor kwam er ten Noorden van
het Kasteel een flinke ruimte vrij voor ,,De Hout Plaets", die De Haan
voor het eerst in 1682 vermekl vond. Als dit inderdaad de stichtings-
datum van deze houtstapel is, zouden wij de kaart nog nauwkeuriger
kunnen dateren, n.l. tussen 1682 en 1685.

Daarnaast, aan de "Westzijde, wordt blijkbaar een rij huisjes aange-
geven, die wel het Javaanse kwartier moeten voorstellen. Dit ontstond
in 1656, toen alle Javaanse mahnen de stad werden uitgezet (par. 880).

De sprekendste verschillen leveren de Zuider-, O.oste'f- en- Westef-
voorsteden op. Terwijl deze bij Clemendt nog vrij schematisch .zijn be-
handeld en iedere naamsaanduiding missen-, lopen de wegen en grachten
op de Rotterdamse kaart ongeveer net zo, als op de kaart van Van der
Parra uit 1780. Zelfs de bijgeschreven namen verschillen niet veel, zij
het dat de ,,Utregtse Straat" nog maar ,,Uijterse "wegh" heet.

Dit wegen- en kanalenstelsel is ongeveer tussen de jaren 1650 en
1680 ontstaan en hierop wijzen bok sommige namen, b.v. ,,De Weijnand
gracht". (Deze was in 1676 cornet en drie jaar later ritmeester der
burgercavalerie), ,,De Speelmansgracht".

Deze stadsuitbreiding was vooreerst noodzakelijk door de komst van
vele nieiiwe bewoners, o.a. de talrijke Mardijkers uit de veroverde
Portugese bezittingen, en pas mogelijk, door het veiliger worden van
Batavia's omgeving, dank zij een kring van beschermende f orten.

Uiteraard komt geen dezer versterkingen op de kaart. voor, doch
twee opschriften verwijzen er naar, n.l. de ,,Heerwegh na Jackattra",
d.i. het in 1656 bij Gunung Sari gebouwde fort, en de ,,Wegh naer de
Vijfhoeck"t d.i. de een jaar later bij de ,,Bacharaghsgracht" gestichte
versterking. . .

Zo werd het mogelijk de ,,Bingamsgracht" te gaan gebruiken voor het
drijven van watermolens. Vandaar dat dit water tot 1950 zinvol
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Molenvliet kon heten. Men ziet dan ook op de kaart aangegeven de
,,B. Comp. kruijtmoolens", welke daar omstreeks 1660 gebouwd werden.

Wij zien dus, dat de overige gegevens op de kaart onze datering niet
tegenspreken, eerder bevestigen.

De Rotterdamse kaart van Batavia stelt dus deze stad voor, zoals zij,
bevrijd van de vrees voor de moeskoppende Bantammers, zich buiten
haar grachten naar de vier windstreken begon .uit te breiden, en wel in
het derde kwart der 17e eeuw.

Bij deze kaart worden onder no. 62 nog aangetroffen twee soorten
lijsten van Bataviase grondeigenaren. De eerste categorie bevat de
namen, gerangschikt naar de blokken, waarin de stad verdeeld was
(men zie de kaart van Van der Parra). Zelfs wordt nog vermeld, aan
welke zijde van het blok het perceel gelegen was. De tweede categorie
bevat de namen der eigenaars, met daarachter de omvang van hun bezit.

Zo komen wij te weten dat de burger Abel Janszoon Tasman een
grondbezit het zijne mocht noemen van 282 morgen en 30 roeden, ter-
wijl althans een deel daarvan gelegen was aan de Westzijde van blok Q,
d.w.z. aan de Oostzijde van de'vermaarde Tijgersgracht. Denkelijk
woonde hij daar ook. Aldus zouden wij met behulp van deze lijsten
de vermoedelijke adressen van vele grote mahnen uit de tijd der Com-
pagnie kunnen vaststellen.

Ofschoon deze lijsten stellig wel naast de Rotterdamse kaart van
Batavia gebruikt zijn, maken zij toch een ietwat oudere indruk dan de
kaart. Zelfs een oppervlakkige kennismaking met de namen der eige-
naars stuit op verschillenden, die in 1680 zeker niet meer in het land der
levenden werden aangetroffen, met name de reeds vermelde Abel Tas-
man, die in 1659 overleed. Ook het schrift lijkt wat ouderwetser. Een
nader en uitvoeriger onderzoek zou deze voorlopige conclusie kunnen
verifieren en preciseren.

Ten slotte wordt in de Rotterdamse bibliotheek nog een kaart van
het Bataviase kasteel aangetroffen, die om twee redenen een bijzondere
belangstelling verdient. Vooreerst omdat er tot dusver volgens F. de
Haan een goede en betrouwbare kaart van het Kasteel zou hebben ont-
broken, en vervolgens, omdat deze plattegrond het Kasteel weergeeft
voor de ingrijpende wijzigingen, welke op last van de G. G. Durven
(1729—'32) daarin werden aangebracht.

Belangstellenden voor deze documenten zij medegedeeld, dat ten
behoeve der verzamelingen van het Kon. Instituut foto-kopieen zijn
vervaardigd.

H. J. DE GRAAF.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:27PM
via free access



. /

o

g
o

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:27PM
via free access



FOTO I:

,,de stupa", gezien van
het oosten.

FOTO II:

het toegangspoortje.

FOTO III:

details van het reliefwerk.
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