
RAPPORT OVER EEN ONDERZOEK NAAR DEN
TOESTAND DER BATAV1ASCHE GROOTE

RIVIER NA DE AARDBEVING VAN
DEN 5°iN JANUARI 1699.

De allerhevigste aardbeving, die in den nacht vanden 4n op
den 5" Januari 1699 Batavia teisterde, bracht zeer nadeelige
gevolgen in den stand der rivier — waaraan deze stad gelegen
is — te weeg. Wel werden er onmiddellijk na deze noodlottige
gebeurtenis duizende arbeiders en verder alle beschikbare mid-
delen in het werk gesteld om daarin verbetering te brengen;
ma ir mocht dit ook al gelukken, voor zoover het de rivier, boven
de stad gelegen, betrof, om die van het zwaar geboomte en
nnder houtwerk, waarin deze op verschillende plaatsen verstopt
was, te zuiveren, minder gelukkig was men ten aanzien van
den toestand der grachten en vaarwaters, die met modder en
slik opgevuld bleven, en groot gebrek aan drinkwater deed
ontstaan, waarvan men zich van elders moest voorzien.

Maar wat vooral bekommering en zorg baarde, was de toe-
stand van den mond der rivier en de daarvoor gelegen zand-
bank , »die met de killen zoowel aan de Oost- als Westzijde
//zoo ver zijn gevuld en verdroogd, dat geen geladene vaartuigen
«buiten den tijd van het hoogste water, die konden passeren,
//en bij het laagste water voor gewone scheepsbooten onbruik-
//baar was. (*)

Niet onbelangrijk zou het zijn een overzicht te geven van al
wat men in de 18de eeuw verricht heeft,, om daarin verbetering
te brengen ; aan gegevens hiervoor ontbreekt het waarlijk niet.
Zoo vindt men o. a. op het Rijksarchief, onder de belangrijke
verzameling Zee-, Kust-, Rivier- en Landkaarten, een aantal
kaarten van de zandbank voor de groote rivier van Batavia

(*) Missive van Gouvern. Generaal en liaden van Indië van 20 Januari
1699 aan de Verg. van Zevcntieuen.
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gelegen , met aanwijzing der daarop gedane peilingen , die meestal
tweemaal 's jaars, in den goeden erv kwaden moesson , plaats hadden.
Bij deze gelegenheid meenen wij die niet voorbij te moeten
laten gaan ten einde daarop de aandacht te vestigen.

Het was om den toestand der Bataviasche Groote rivier te
onderzoeken, dat in het jaar 1701 de Lmddrost Michiel Ram
eu de Opperstuurman Covuelis Coops door de Hooge Regee
ring gecommitteerd werden, met last daarover een rapport uit
te brengen. Zij voldeden hieraan en deden het rapport verge-
zeld gaan van eene kaart, waarop zoowel hun vertrek als terug-
komst is aaugeteekend, verder de loop der rivieren eu spruiten,
in het rapport vermeld, alsmede eene afteekening van de bergen
Snlak en Pangerango, welke laatste door hen werd beklommen,
ofschoon zooals ze schrijven met veel moeite; eu hoewel ze den
top niet konden bereiken, behooren ze waarschijnlijk toch wel
onder de eerste Nederlanders die den Pangerango hebbeu be-
klommen.

In het onlangs uitgekomen werk van Dr. C. Swaving (*)
vinden wij onder het opschrift: //De Invloed van de aardbeving
//van 5 January 1699 op Jacatra en hare Hoofdplaats// (f) ver-
vermeld wat er door hem, bij de verschillende schrijvers, over
deze aardbeving en hare gevolgen, is aangetroffen. Tot onze
verwondering maakt Dr. Swaving geen gewag van het Rapport
noch van de daarbij behoorende kaart (§), die hem ongetwijfeld
onbekend zijn gebleven. Toch zijn beide — naar onze bescheiden
ineening — niet onbelangrijk, dewijl het o. i. veel licht bijzet
aan hetgeen Dr. Swaving hierover heeft te boek gesteld.

Op de terugreis van de gecommitteerden werden door hen
ook de ruïnen bezocht van een vroegere stad, ééns de verblijf-
plaats van een der .Tavaansche vorsten van Padjadjaran, en de
daarvan nog aanwezende oude overblijfselen beschreven. Van die
overblijfselen vinden wij reeds gewag gemaakt in een rapport
van den sergeant Sipion, die in het jaar 1687, met deu luite-

(*) Bativia's sanitaire geschiedenis onder het bestuur van de Oost-
Indische Maatschappij.

(t) Bladz. 78—82 on seq.
(§) No. 1108 van den inventaris der verzameling kaarten op het Rijks

archief. (Eerste gedeelte.) Schaal van C000 Roeden, gioot 0.415—0.63 M.
Twee bladen.
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nant der Ambonnezen Patingi, een reis over land van Batavia
naar het Zuiderstrand heeft gedaan. "Wat hij daarvan opteekende
deelen wij als bijlage mede; zoo mede met een enkel woord,
wat de opperkoopman en gecommitteerde tot de zaken van den
inlander, David Andreas Stier, die in 1730 deze rnïnen be-
zocht , hiervan zegt.

Het zal wel onnoodig zijn onze lezers te herinneren, dat er
in de laatste jaren in verschillende werken over Tndië min of
meer uitvoerige berichten over deze oudheden worden gevonden;
ze hier op te noemen zal wel overbodig kunnen worden geacht.
Wij vertrouwen evenwel, dat de mededeeling dezer oorspron-
kelijke stukken, die men ongetwijfeld onder de oudste berichten ,
die men over deze overblijfselen eener vroegere beschaving op
Java heeft, kunnen gerekend worden, niet onwelkom zullen
wezen aan hen die daarin belang stellen.

LEOPE.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:19AM
via free access



EDELE HOOG AGTBARE HEEK MR. WILLEM VAN

OUTUOORN , GOUVERNEUR-GENERAAL VAN

NEDERLANDS INDIA.

In voldoening van Uw HoogEd. geëerde ordre om te ver-
nemen den toestand der Bataviase groote rivier, zijn de onder-
geteekenden ten dien eiude op :

Zaturdag den 23" der gepasseerde maand Juli j , 's morgens
ten 6 uren van hier vertrokken, en 's Comps bezetting op Mr.
Cornelis gepasseerd zijnde, omtrent 11 uren in 't negorijtje
Combot, gelegen aan de oostzijde der groote rivier, regt tegen-
over 't land van den heer Cornelis Chastelein, geuaamt Sering-
sing ») aangekomen; van waar 's namiddags ten 8 uren onze
reis verder voortzetten den, doorrijdende de drie spruites Soeka-
tamoe, Siekompayt en Noessa-Cambangan, tot aan 't uegorijtje
Pondok Radjak, alwaar we ongeveer ten 7 uren aankwamen,
en dien nagt verbleven.

Den 24" des morgens omtrent 6 uren, verlieten wij deze
plaats en kwamen ten 10 uren in 't negorijtje Kodong-Alaug,
gelegen aan 't spruitje Silimoth, gehooreude onder Kiey Maas
Argadita, en rusteden aldaar tot 's namiddags 4 uren, als
wanneer wij voortmarcheerden tot ongeveer 5 uren, komende
in de negorij Cainpon baroe, zijnde de woonplaats van den
Javaan Tanoe Sieuwa, Hoofd van deze en verder naar boven
liggende negorijtjes, daar wij des nagts ons verblijf hielden.

Den 25" dito 's morgens ten 6 uren van hier scheidende,
passeerden de negorijtjes B.antar-jaty , Babackan, Ponilok Saru-
por, Barnjng Siangh, Sankorjang en Parang Bantingh; van
welke laatstgenoemde plaats, wij de Bataviase groote rivier
doorreden, en aan de westkant onze reis vervolgden door de
negorijtjes Katoe Lainpa en Tadjoeragon, loopende van hier
de spruit van Sigoudang N.-W. waarts tot in de rivier van

•) Dr. Swaving zegt blz. 419 noot 5, dat de Directeur-Generaal Frangois
Chastelein hot landgoed Tjilingsi bewoonde, dat op de kaart, bij Valontijn
onder den naam van Tjilintit en bij Huoyman Siringsing weid genoemd .
doch dat dit een druklont is.
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Tangorang; een weinig verder opwaarts passeerde't riviertje
Jamboelowok en arriveerden omtrent 10 uren in 't negorijtje
Tserang, zijnde de laatste en hoogste plaats in dit gebergte,
daar wij ons 't resterende vau den dag en des nagts uitrusteden.

Den 26n dito des morgens peilden wij de bergen Pangorango
Z. O. ^ Z, en Goenoeng Stilak W. Z. W. van ons, en ver-
trokken omtrent 7 uien (onze paarden nevens de meeste
bagagie, door de onbruikbare wegen niet langer kunnende mede
voeren, hier latende) over steil en hoog gebergte te voet, tot
aan de Batariase groote rivier Tsiliwoug, daar 't riviertje Tsi-esse
in dezelve uitstroomt; verder door en langs de kant van voorn.
Bataviase groote rivier, omtrent -J. uurs voortgeraarcheerd
zijnde, kwamen ter plaats daat de spruit Soekabires mede in
voorn, groote rivier uitloopt. Nog omtrent 1̂ - uurs met veel
moeite langs en door deze spruit geavanceerd zijnde, kwamen
omtrent ten 3 uren tot digt aan den voet van den berg Pan-
gorango op een vlakte, bij ons den naam gegeven van Pondok
alon-alon : moesten doordien wij geheel vermoeit waren aldaar
onze nagtrust houden, hebbende ruim 6 uren ver gemarcheert
en de bovengenoemde rivieren en spruiten alle ganseh zuiver
en klaar zonder de minste troebelheid bevonden.

Den 27a dito met het limieren van den dag, lieten wij onze
bamboezen met water vullen, alzoo 't selve op de aanstaande
passagie niet te bekomen was, eu zonden eenige Javanen
uit om de wegen .te kappen, die door ons ten 7 uren gevolgt
wierden. Langs en op een hooge steilte tot op den rug gekomen
zijnde, bevonden dezelve 18 , 12 en op vele plaatsen maar 4 a 5
voeten breed, door de aardbeving langs heen zwaar gebroken,
met groote kloven gescheurt en van malkanderen geborsten;
leggende de aarde, die alhier rood van couleur is , nevens eenige
zware steenen langs de steilte nederwaarts; zoomede eenige groote
boomen, met haar wortels dwars over den smallen rug dezer
hoogte; zijnde alhier oogenschijnlijk de grootste en meeste in-
storting met de aardbeving geschiet.

Deze plaats werd door ons genaamt Pondok-Kidang; aan de
oostkant dezer berg ziet men omtrent 50 u 60 roeden steil
nederwaarts de spruit Soekabires, en aan de westkant dein de
Taugerangse rivier uitloopeude spruit Tsiekartak. Alhier lieten
wij onze provisie en verdere bagagie; zonden de Javanen , terwijl
wij wat neder/.aten, om een passagie hooger op te kappen, dat
bijua door de steilte onmogelijk was; klommen echter omtrent

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:19AM
via free access



499

4 uren zeer moeijelijk, één uur verder opwaarts, tot de drie
waterloopjes daar de spruit Soekabires zijn oorsprong neemt;
vallende als uit een bamboes van 't steile en hooge gebergte
nederwaarts. Peilden alhier den berg Salak W. ten N. van ons,
.en dewijl de onmogelijkheid van ons verhinderde verder te
komen, zijn wij, alles klaar en wel bezigtigd hebbende, langs
den voorn, passagie weer terug gekeert naar Pondok Kidaug,
alwaar wij omtrent 6 uren aankwamen en dieii nagt ons ver-
blijf' hielden.

Den 28n dito 's morgens ten 6 uren langs de gekapte weg
den rug dezer berg verlatende, kwamen omtrent ten 10 uren
weder op Pondok alon-alon, alwanr wij door 't afgaan afge-
mat zijnde, stil bleven tot ongever een uur, als wanneer onze
reis vervolgden over hoog land. Langs en omtrent de rivier
Soekabires tot de Bataviasche groote rivier Tsiliwong en de
mond van 't riviertje Tsie-esse, zagen verscheiden teekens aan
eeuige groote in de laagte staande boomen, van 't hooge water
ten tijde der aardbeving; zijnde de bast door 't aanstroomen
der zware boomen en houten beschadigt, zittende de toemnaals
afgekomen modder omtrent drie roeden boven de voornoemde
rivieren ; kwamen eindelijk omtrent b uren in 't uegonjtje Tseraug ,
daar wij dien nagt verbleven.

Den 29" dito 's morgens ongeveer 6 uren verlieten wij met
de paarden en bagagie van Tserang om de spruit Tsikartak te
bezigtigen ; passeerden de spruitjes Tsipako en Randsiamaija door
het negorijtje Randsiamaija, alwaar 5 huisjes staan; kwamen
na 't afgaan van een steile hoogte ten 8 uren tot aan voorn,
rivier Tsikartak; peilden alhier den top des bergs Pangoiango
Z. O. en Goenoeng Salak W. Z. W. van ous. In deze spruit
vernamen wij eeuig houdt en troebel water, ontstaande door de
waterloopjes van het ruwe aarde 't gebergte afkomende; zijnde
dit bergje van deze kant met de aardbeving bijzonder veel ge-
scheurt en van malkanderen geborsten; bevonden aan verscheide
geboomtens en wallen dat het water 6 è 5J roeden ten tijde
der schuddinge hoog moet geweest zijn. Naar deze bezigting
keerden wij weder terug door de Raudsjamaija oostwaards naar
't negorijtje Tadjoeragon, kwamen aldaar ten 4 uren. Alhier
heeft men een lijnregte laan of passagie omtrent 10 voeten
breed en een kwart mijl lang, aan wederzijden beplant met
zware drioensbooinen, alwaar (naar 't zeggen der Javanen) den
gewezen koning van Padjajaran genaamd Pakkowangh zich gingDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:19AM
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verlustigen. • Des naarmiddags ten een uren verlieten wij deze
negorij e?i passeerden de Bütaviase groote rivier bij de nego-
rijtjes Katoe Lampa en Parang Banting, liggende aan de
beide zijden dezer rivier; marcheerden vervolgens langs de oostwal
tot de negorij Gampon Baroe, alwaar wij ten 4 uren arri-.
veerden en onze nagtrust hielden.

Den 30" dito 's morgens ten 6 uren scheiden wij van Kam-
pon Baroe en namen onze weg naar Padjajaran, » passeerden
omtrent 't negorijtje Bantar Kambang de groote rivier, en
kwamen omtrent 7 uren op Padjajarang voornoemd; zijnde
eertijts de Hofhoudingplaats van den koning Pukkowangh, ge-
legen op een tamelijke hoogte tusschen de rivieren Tsiliwong
en Tungeraug, hebbende de breedte ongeveer van 250 roeden;
bevonden in deze verwoeste landstreken verscheiden onde reli-
quien, als: een platte steen omtrent 6£ a 7 voeten hoog en
8^ breed, rond en met eenige groote keisteenen belegd, en op
dezelve 6 regels met carakters die door de oudheid, ten meren-
deele versleten en onleesbaar waren.

Nabij deze heeft men nog 6 opstaande, omtrent ronde steenen ,
gelijk stompen van boomen van 2 , 8, 4 en 5 voeten hoog,
zijnde de grootste, die drie voeten van de platte beschreven
steen heeft gestaan . met. de zware aardschudding omver gevallen.
Zes i zeven roeden van de voornoemde platte steen , staan nog
drie beelden yan 2J en l f voet hoog, willende naar meuschen
gelijkenissen zijn, doch zeer plomp en onbesnoeijt; vernamen
verders niets noteren^waardig, als eenige hoogtens en laagtens,
nevens twee groote oude boomen aan den uitgang, zijnde naar
't zeggen der Javanen de wallen en gragten, en de boomen de
poort dezer geruïneerde vastigheid geweest. Verlieten dierhalven
dit verwoeste en bijna onbekende koninkshof, en gingen een
weinig benedenwanrds aan den oorsprong der riviertjes Passan-
gran en Ankee, die beide uit de grond —zijnde roode aarde —
kwamen uitloopen; welke riviertjes doorgepasseerd zijnde, arri-
veerden omtrent 11 uren in 't negorijtje Kobong-dallam, van
waar ten één uur weder vertrokken en kwamen ongeveer drie
uren op Pagger Wessy in 't negorijtje Kadong Wiringin, daar
wij des nagts verbleven.

Den 31n dito 's morgens teu 6 uren deze negorij verlatende

' Zie de Hijlage.
* Zie d<' Bijlige. Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:19AM
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kwamen omtrent 11 uren weder op 't land van den hoer Cor-
nelis Chastelein, Seringsing; lieten 's naariniddags onze bagagie
met de Javanen voortrl ragen, en bleven alhier uitrusten tot:

Maandag den 1" Augustus 's morgens ten half zessen, als
wanneer wij verder de reis vervolgden langs de oostzijde der
Bataviase rivier tot 9 uren, dat wij , God lof. zonder schade aan
meuschen of vee geleden te hebben, deze stad zijn binnen-
gekomen.

Hebbende de Bataviase groot* rivier, mitsgaders alle de
riviertjes en spruitjes daarin ui'loo|jende, tot aan "t land van den
heer Chastelein voornoemd, zuiver en klaar als voor de aardbe-
ving bevonden, zonder de minste onzuiverheid in 't afkomend
water te bespeuren; maar ter contrarie de rivier Tangeraug en
de spruit T*ikartak in dezelve uitkomende, geheel troebel,
dat, mits de losse aarde wallen, voonmmentlijk in de regentijd
niet staat te verminderen. — Dit dan alles naar ons beste
kennis en ware ondervinding, breeder bij de hier nevensgevoegde
kaart blijkende, opgesteld zijnde, /.uilen wij in hoop van Uw
Hoog Edelhts. voldaan, en ons in Uw WelEdelhts. veel ver-
mogende gunst gerecommaudeeit te hebben, met diep respect
blijven

(onderstond) Edele Hoog Agtb. Heer
Uw HoogEdelhts. onderdanige en

en gehoorzame dienaren
In Margine (was get.) MICIIIEL RAM en

Batavia, den 6» Augustus 1701. CORNEMS COOPS.
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UITTREKSEL M»/ Aei r«p/?or< waw «few sergreantf Z^

i>a« Oos/ewde, aara den ffe/Ede/era

ren ifarfew i>a

1687. Dingsdag den 29n Julij.

's Morgens omtrent zeven uren begaven wij ons weder op

weg en marcheerde tusschen het zuiden en zuiden ten oosten,

al digt langs de rivierkant; wij passeerden drie spruiten als

Karet, üjawaij en Kali Menting en gingen al oostelijk aan,

tot dat wij de rivier Tsiliwong ' in het zuiden passeerden,

2} mijl van Parang-Angsana. Doen zakte onze weg al weder

naar het zuiden en zuiden ten westen, passeerden twee lanen

met vruchtboomen, die lijnregt stonden en drie vervallen

gragten. * De Javanen zeiden ons dat de koning van Padjajaran

die had laten maken en dat daar een van zijn groote negorijen

' Behalve dit rapport van den sergeant Sipion, wen) er door den
Ambonneeschen luitenant Patingi mede een rapport in het Maleisch over
deze reis aan de Hooge regeering ingediend. Dit rapport werd door Her-
bert de Jager (*) in het Hollandsen vertaald onder den volgenden titel:
«Dagelijksche aaiiteekening van een Ambonneesch luitenant Patingi,
«wegens zijne voyagie van Bativia over land naar de Zuiderzee gedaan,
«beginnende Oen 21n Julij 1687 en eindigende den 3n September daar-
»naast volgende; zoodanig als het zelve aan Haar Hoog Eüele in 't Ma-
sleis overgeleverd heeft gehad; met eenige aanteekeningen tot nadere
lelueidatie of begrip in margine gesteld door Herbert de Jager.»

* Op de Maleische vertaling van den luitenant Patingi heeft de Jager
op dezen dag aangeteekend: »In de Nederlandsche aaiiteekening (van den
«sergeant) wordt aangehaald, dat voor het traverseren van de rivier
«Tsiliwong, hetwelk de Bataviasche rivier is, de spruiten Karet, Dzjawaij,
«in het Maleis geschrift Sad'zjawaij genoemt, 't geen eigenlijk Tsjidzjawaij
»zal moeten wezen, en de Kalirninting, dat is de rivier Minting, gelijk
«het woord Kali in 't Javaans een rivier beteekend, gepasseerd hebben,
»en de andere twee rivieren die Kalilo, dat is de rivier Ló en Tsipakoe,
»dat is de rivier Pakoe noemen, na liet doorwaden van de Bataviase
«rivier eerst doorgegaan zijn.»

' Bij den luit. Patingi Lalarongs of graijen genoemd.
(*) Zie over hem deze Bijdragen, 4 deel (Nieuwe volgreeks) bl. 17.
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was geweest, en paeseerden nog twee spruiten als Kaliloe en
en Tsipako, daar onze pondokken stonden, daar wij aan over-
nagten.

De weg van Parang-Angsana tot de spruit Tsipako is schoon
land en overal vol vruchtboomen.

Donderdag den 28" Augustus.
Bleven in de negorij Parang-Angsana stil liggen.
De luitenant Patingi had werks genoeg om de Javanen te

bewegen eer dat zij ons het fort Padjajaran wijzen wilden.
Zondag den 8In Augustus.
Kwamen onze Javanen weder die naar het fort Padjajaran

waren geweest, maar niet zeer wel te vreden, dat wij daar naar
toe zouden gaan, omdat wij Christenen waren, zeiden zij, maar
voor die niet van haar geloof waren, was daar weinig aangelegen.

Maandag Primo September.
's Morgens namen wij met malkanderen den weg naar het

fort Padjajnran; het legt tusschen de rivieren Tsiliwong en
Soda"i ' ) een paar uurtje-» van de negorij Parang-Angsana,
een pistoolschoot van de rivier Tsiliwong.

Vooreerst gaat men tusschen twee hoogtens van een voet of
vier, dan komt men aan den ingang daar de steenen nog een
voet of zes hoog staat, daar leggen de steenen nog een vaam
aan weerszijden iu orde. Gij kunt even bekennen dat het, door
menschen handen is gemaakt; een stap of acht van daar komt
gij weder aan een muur, daar hier en daar nog steenen op
malkanderen liggen; dan treed men een stap of twee op (dan)
komt men aan een vierkante, plaats, zoo groot als een royale zaal,
daar leggen aan den kant ook nog eenige steenen in orde; aan
de eene kant staan twee keisteenen, den eenen van vier en
den anderen van twee voeten hoog, de kleinste staat heel
schuinder als de groote; dit heeft de koning van Padjajarans
troon geweest, zoo de Javanen meenden. Het is gemaakt —
zoo 't een fort geweest is — van keisteenen uit, de rivier,
alle ongelijk groot en van aarde op malkandereu gelegt; daar
staan tegenwoordig van alderhande bosch- en vruchtboomen en
het is een puinhoop, alhoewel de Javanen daar zoo bang voor
zijn, want zij gingen op de vierkante hoogte nederzitten en
dorsten hun pas roeren. Zij gingen met de Amboine/.en een
gebed doen met eenig reukwerk dat zij bronden, alle op de

') Tsi Sidauie.
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:19AM

via free access



504

Turksche manier en doeu (toen) naar gelukwenschingen keerdeu
weder naar de negcrij Parang-angsana.

Van de beelden maakt de sergeant geen melding. In den
Algemeenen Brief van Gouverneur Generaal en Raden aan de
vergadering van 17™n, schrijven zij over dezen tocht het volgende :

«Tot nader of verder ontdekking van de Jaccatrase landen,
//gehoreTide onder liet gebied van d'E. Cornp", hebben den
//Amboneesche luitenant Patingi en een Nederlands sergeant
«Pieter Si pion van Oostende, verzelt met twee Europeesche
//militairen en een goede troep inlanders, een togt gedaan,
wdwars door het land en over het hooge gebergte tot-aan de
//Zuidzee, alwaar zij vonden een groote baaij of inham bij de
//Javanen Moeara Rato genaamd, doch door gebrek aau vaar-
//tuig liadden zij geen onderzoek kunnen doen na de gelegenheid
*van den grond, en of ze bekwaam was om schepen en mindere
«vaartuigen, met verzekering, daar binnen te doen ankeren,
ernaar wel dat de zee aldaar op verscheiden rotsen en reven
//zeer sterk en geweldig aanbrandde, en het land rondom steen-
achtig en uitermate hoog was.

//Veele rivieren en spruiten alsmede vrugl.bare en goede
//landerijen waren zij gepasseerd, doch hadden geen bosschen
//gevonden van djati of ander bekwaam timmerhont, maar wel
#een groote menigte bnmbnesen en wilde rotti'.g.

////Op hare terugkomst vau de gemelde Zuidzee naar deze
»//stad, waren zij ook geweest aan o ('omtrent de beroemde doch
w/nu bijua 't eenemaal onkenbare, en ganscii vervallen vesting
»//of het Javaans paleis Padzjadziaren, hoedanige naam ook
*//was gevoerd bij zekeren Koning die aldaar zijn hof en zetel
//'/gehouden had, en daar de Javanen veel fabuleuze wonderen
»»vau weten te vertellen; genoegzaam vaststellende dat het zelve
«//paleis , eu speciaal de verheven zitplaats van den voornoemden
#//Javaanschen koning Padzjadziaren nu nog gedurende door
«"/een groot getal tijgers bewaakt en bewaard wordt.

//Gaande de twee dagregisters door den voorn, luitenant en
«sergeant gehoudeu en aan ons overgelevert, tot U Ed. speculatie
"en copie hier benevens, als mede een kaartje door den laatst-
genoemde na zijn beste kenmsse opgemaakt en alhier wat
«verbeterd zijnde.//»
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BIJLAGE I I .

De opperkoopman Stier beschrijft zijn bezoek aan de ruinen

van Padjadjaran aldus:
Den 3n September 's morgens vroeg begaven ons op reis (van

Kampong baroe) naitr de rivier van Tangerang; bij de inlanders
genaamt Soengu Tjidanie, om de daaromtrent overgeblevene
rudera van eene daar eertijds gelegene residentiestad van een
Javaans koning te bezigtigen; bestaande in eenige voor een
gedeelte gedemolieerde aarde wallen, en twee ingangen binnen
dezelve: te weten de eene aan de zuid- en de andere aan de
noordzijde. Binnen en niet ver van gemelde rivier Tangerang was
te zifn een platte overeind staande steen, zijnde daarin uitge-
kapt zeven en een halve regel letters, die door niemand van
de inlanders kouden gelezen worden, en zoo het scheen was
hier en daar wel een Grieksche letter daaronder. Eenige voeten
van deze steen stonden drie in steen uitgekapte beelden, waar-
van twee de bovenlijven van vrouwen verbeelden en het derde
een aap; verders nog eenige antiquiteiten , die van geen belang
zijnde, zal stilzwijgende passereu, mnar in (de) tegenwoordige tijd
is deze oude stad in padi-velden getransformeerd.

Deze antiquiteiten verlatende zijn naar hel, hoofd of oorsprong
der rivier Passangrang gegaan om die te bezigtigeu en naar
dien wederom naar Kampong baroe terug gekeerd.

BIJLAGE III.

Vergelijking der namen op de kaart voorkomende, en zooals
ze worden beschreven in het Aardhjksuundig woordenboek van
Nederlandsch-Indië.

Van het Noorden naar het Zuiden.
Hier wnrdi abusivelijk vermeld eene

uilbarsling van de Salak in Januari 1699.
Rivier Siliwong, Tjiliwoug
Kadong Wiringin
R. Passangran, Passanggrahan.
Kabong Dallam, Kabong? Dorp Adsist. en Distr. Bui-

ten zorg. •
R. Auckee, Angké of Anké.
Kampon Baroe, Kampong Baroe.
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Babnckan, Bakakan.
Pondock Samper.
Barn ing Siang.
Bantar Cainbaiiig, Bantar Karnbing.
SankoTJang.
Parong Banting, Parang Banting.
Padjajaran.
K. Tangeran, Tangerang.
Katoe Lampa.
Tsigoudang.
Tadjoeraugon.
Drioensboomen. Zie Doerian.
Jarnhoelowok.
Randsjamaija.
'T Serang, Serang.
Spruijt Serang.
Tsipako (spruit).
Spruijt Randsjiamaija.
Spruijt Tsikartaek.
Spruijt Tsi Esse.
Spruijt Oudjong Toubo.
Spruijt Sikabires.
Pondock Alon-Alon.
Pondock Kidang.
Gounong Pangorango, Pangerango.
üounong Sallack. Salak.
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