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Bandung 5  Pasirkaliki – Pandoe  
De totale afstand van de wandeling is ruim 10 km., dat is een afstand die te lopen is, maar het is wijs 
om vooraf te bedenken of het verstandig is om bij een bepaald gedeelte van een becak of taxi gebruik 
te maken.  
Afstand tot ingang van begraafplaats Pandu 4.750 m. 
• naar ereveld en tot Ambachtsschool 1.900 m. 
• langs vliegveld en naar zuidpunt complex Rama  1.900 m. 
• ambachtsschool – zuidpunt     600 m. 
• zuidpunt Rama naar Klooster Sterre der Zee 1.600 m. 
Het traject na het complex Rama gaat gedeeltelijk over een aardige markt. 
 
Op de hoek van Jl Pasirkaliki en Jl Pasteur ligt het restaurant ‘Sunda Kelapa’. 
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Begin van de wandeling Jl Wastukencana, hoek Jl Aceh. 
Ga de Jl Wastukencana in noordelijke richting. (Logeweg). 
Rechts: nr. 2, hoek Jl Purnawarman (hoek Burgemeester Kührweg – Praktijk Tandarts Bruyn.) 
 

 

De Indo-Europese tandarts Buin is als `vijandelijk agent' door 
de Japanners gearresteerd omdat hij tijdens de recente 
luchtbeschermingsoefeningen in de laatste dagen van het 
vorige jaar ondanks verduistering op zijn voorgalerij een 
sigaret had zitten roken. [Bouwer] 
Voor het eerst heb ik Japanse vrouwen in kimono voorbij zien 
komen, erg opgemaakt. De Japanse 'lichte cavalerie' is dus 
blijkbaar ook gearriveerd. Er is nog geen ‘yoshiwara' (rode 
lantaarnbuurt) in Bandoeng. De bordelen liggen overal in de  

stad verspreid, midden tussen de Europese huizen in. Het plan is om een wijk te ontruimen 
in de buurt van de Burgemeester Kuehrweg, die zal worden omheind en alleen toegankelijk 
zal zijn voor Japanse officieren en minderen. [Bouwer] 

 

Rechts: Jl Purnawarman (Burgemeester Kührweg). 
 

Links: Burgemeester Kührweg nr. 5, Pension Welgelegen. 
Ook Pension Welgelegen, gelegen aan de Burgemeester Kührweg in Bandoeng, was een 
berucht Japans bordeel. Het werd beheerd door een kennis van mijn ouders, mevrouw Stam, 
wier man vóór de oorlog dienst deed bij het gevangeniswezen. Na de internering van haar 
echtgenoot leefde zij in concubinaat met een Japanner. [Schomper] 
 
Links: Burgemeester Kührweg nr. 7, Het Bijbelhuis, Agentschap Br. & Buitenl. en Ned. 
Bijbelgenootschap. 
[Ik] kreeg verder privaatlessen in frans, engels en boekhouden. Het frans en boekhouden 
kreeg ik weer van de nonnen; het engels daarentegen eerst van een engelse koopman, die 
toevallig mijn vader kende en die duidelijk veel overeenkomst vertoonde met Mr Micawber, 
later van de vertegenwoordiger van de British and Foreign Bible-Society, een vader van veel 
kinderen, een stil man met rood haar en vlammende snorren. [Du Perron] 

 

Rechts: Panglima Komondo (militair) – (Woonhuis burgemeester). 
 

 

Een burgemeester in Indië is een man van veel beperkter 
invloed dan zijn ambtgenoot in Holland. In elke stad is ook nog 
een resident (die o.a. den burgerlijken stand, de politie, tot zijn 
ambt heeft en die eigenlijk representant is van het 
Nederlandsche gezag ter plaatse). Dan is er de Regent, die de 
Inlandsche aangelegenheden regelt en door de Inlandsche 
bevolking ook als hun hoofd wordt beschouwd, ook al zitten er 
in alle gemeenteraden Inlanders en in alle regentschapsraden 
Europeanen, want deze raden zijn kiescolleges voor den  

Volksraad (getrapte verkiezingen). Zoodat een burgemeester zich alleen bemoeit met 
waterleiding en verlichting, stratenaanleg, bouwaangelegenheden enz. [Walraven] 

 

Ga schuin rechts: Jl Wastukencana (Engelbert van Bevervoordeweg). 
Links: Monumen Persahabatan Bandung – Braunschweig. 
 

 

Het Oostduitse Braunschweig schijnt Bandung geadopteerd te 
hebben; wij spraken telkens jongeren, die studiebeurzen 
gekregen hadden – of hoopten te krijgen – voor universiteiten 
in Duitsland. [Haasse] 
 
Donderdag 25 Januari j.l. [1923] bereikte ons het ontstellend bericht 
dat Giel op Kali Djati met een Vickersmachine doodgevallen was; ’s 
middags kwam de bevestiging en volgde nadere bijzonderheden. 
Bandoeng is de laatste jaren wel gewend geraakt aan dergelijke 
catastrofen: na Engelbert van Bevervoorde, Sim de Ruyter, van 
Houten; maar nu Giel viel, trof dit bericht ons wel bijzonder, Giel de 
rustige, bekwame vlieger verongelukt!  
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Ga rechtsaf Jl Martadinata (Sim de Ruyterlaan). 
 

   
De begrafenis van Luitenant vlieger De Ruyter op 26 februari 1921 

 

Links: Jl Gajahlumantung (Bruno Groeneveldweg 3). 
 

Herinnert U zich R.Th. Slop van den Handelsbond? Die is twee dagen na zijn ontslag uit 
Soekamiskin gestorven aan amoebendysenterie. Op Zondagmorgen 15 dezer kreeg zijn 
vrouw hem thuis, als een geraamte. Ze schrijft: ‘Hij was bij kennis en heeft geweten, dat hij 
vrij was en thuis en ons herkend’. In wat voor toestand moet hij zijn geweest, als zij zoo 
schrijft ! Toen de dokter kwam, moest hij dadelijk in een ziekenhuis. [Walraven] 

 

Ga terug en rechtsaf: Jl Wastukencana. 
 

De driesprong met (rechts) de Jl Tamansari (Van Houtenweg): was de plaats waar het borstbeeld 
stond van de kapitein-vlieger Johan Engelbert van Bevervoorde. 

 

 
Op 31 Maart j.l. [1924] werd te Bandoeng, onder enorme belangstelling, vooral van militaire zijde, 
het borstbeeld onthuld van den op 11 September 1918 bij een vlieg-ongeluk om het leven gekomen 
kapitein-vlieger J. Engelbert van Bevervoorde.  

 

Vervolg de Jl Wastukencana. 
Rechts: 30. 
 

Ik kreeg een brief van een zekere mejuffrouw M. Nieuwland, Engelbert van Bevervoordeweg 
30, Bandoeng, die een Flakkeesche is en ‘met zeer veel genoegen’ mijn artikel had gelezen 
over dien Flakkeeschen roman, en of ze die zou kunnen koopen in Indië. Ik heb dat mensch 
geschreven wat uitvoeriger te zijn over haarzelf, want ik ken menschen van dien naam in wie 
ik belangstel. Wat ze is, en hoe ze in Indië komt verzeild, ik weet het niet. [Walraven] 
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Rechts: 34 (Driessen, Inrichting voor Zweedsche gymnastiek, heigymnastiek en massage). 
 

Maar dan zijn er nog de pauzes, en dán komt het fatale, het met geen mensenmogelijkheid 
onder gecultiveerde dames, die op haar tijd van concerten genieten en zelf toneelspelen, ook 
maar enigszins te vermijdene. De vrouw van de stationschef komt snikkend de 
gymnastieklerares vragen om in godsnaam bij een andere groep te worden ingedeeld, want 
onder de pauze hebben de, drie echte dames haar ongenadig laten voelen dat zij er niet bij 
hoorde. [Du Perron] 
De Japanners hebben spoedcursussen geopend voor gymnastiek-onderwijzers. De 
leerlingen worden gekeurd en in een internaat opgeleid. Ze leeren ook Japansch en blijven 3 
maanden practisch opgesloten. Ze worden ook geestelijk getraind en dat schijnt veel indruk 
te maken. De geest van judo spreekt tot de Indonesische jongens. Ze probeeren zich 
Japanner te voelen. Ze leeren zelfbewustzijn, mens sane in corpore sano. Bepaalde 
Japansche kringen doen dit opvoedingswerk met animo en 't is m. i. goed werk. Wij hebben 
't verwaarloosd, omdat we er geen belang bij hadden en omdat we voor politieke 
bewustwording speciaal door massasport van de jeugd ook wel wat bang waren. Er worden 
nu voor 't eerst voor de Inlandsche jeugd zwemwedstrijden gehouden. [Jansen] 

 

Ga linksaf: Jl Cihampelas (Lembangweg). 
Links: lag op nr. 12 een postkantoor en daarnaast op nr. 14, de Afdeeling Politieke Inlichtingsdienst 
en Immigratieaangelegenheden van Politie Bandoeng. 
 

De PID zorgde niet alleen voor de verzameling van alle politiek belangrijke gegevens over 
personen, verenigingen, bewegingen, enz. enz., maar hield ook het dagelijks toezicht op het gedrag 
van politiek-actieve personen en organisaties alsmede op de vergaderingen en andere publieke 
uitingen. Wanneer de grenzen van het wettelijk veroorloofde werden overschreden, moest deze 
politiedienst optreden, meestal waarschuwend maar eventueel ook verdergaand. De meeste 
actieve Indonesische politici leerden de PID dan ook kennen als een dagelijks begeleider van hun 
politiek optreden.  
De regering was de propaganda van Soekarno en diens PNI als een gevaar gaan zien. De 
procureur-generaal gelastte huiszoekingen bij honderdtallen voormannen, en deze werden in 
de nacht van 29 op 30 December 1929 uitgevoerd. In De Preangerbode verschenen twee 
uitvoerige verslagen daarvan, onder grote sensationele koppen als ‘De Regering slaat toe’ 
en ‘De Nacht van Moskou’. [Koch] 

 

Links: Jl Pajajaran (Merdika Lio). 
 

Merdika Lio 26, Soeria Soemantri, Ind. tandarts. 
Buitenlands nieuws horen de geïnterneerden bij de Indonesische tandarts Soemantri, die 
met de behandeling van de geïnterneerden is belast. Zij worden onder politie-geleide naar de 
dokter gebracht en zitten daar een paar uur. Dit biedt ook gelegenheid tot klandestien 
contact met familieleden, die dan als patiënten in de wachtkamer gaan zitten en het er vaak 
voor over hebben om maar een kies te laten trekken om man, vader, verloofde, vriend of 
broer even te kunnen spreken. [Bouwer] 

 

Links en rechts, op het kruispunt: Pabrik Kina (Bandoengsche Kininefabriek: BKF.) 
De fabrieken op de z.o. en de z.w.-hoek zijn de oudste. 
 

 

Junghuhn was door de regering benoemd tot inspecteur van 
het natuurkundig onderzoek, wat in dit geval zeggen wilde dat 
hij met Hasskarl moest zorg dragen voor de invoering van de 
kina op Java. Hasskarl was naar Peru gezonden om de 
kinacultuur daar te bestuderen; was in 1854 te Batavia 
gekomen en had te Tjipanas en elders gecontroleerd wat er 
van de zaden terecht was gekomen, die hij uit Peru 
vooruitgezonden had. Junghuhn nam andere planten mee, die 
Hasskarl naar de Hortus Botanicus te Amsterdam gestuurd  

had, en nam met deze een proef in een koeler klimaat dan het eerder gekozene. In 1856 
moest Hasskarl om gezondheidsredenen Java weer verlaten; Junghuhn werd nu met het 
hele werk belast en vestigde zich in 1857 te Lembang boven Bandoeng, in de Preanger. Daar 
werd in hetzelfde jaar zijn enige zoon geboren; daar wijdde hij zich geheel aan de 
kinacultuur, tot zijn dood in April 1864. [Du Perron] 
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Steek de Jl Pajajaran over. 
 

In Bandoeng is op 30 januari j.l. [1934] op het kruispunt bij de Kininefabriek 
een volautomatisch verkeerssignaal in werking gesteld, dat door het 
electriciteitsbedrijf, de N.V.G.E.B.E.O., in overleg met den 
Hoofdcommissaris van Politie en den Hoofdingenieur der Nederl. Ind. 
Wegenvereniging is geconstrueerd. Reeds eerder is een proef genomen 
met een signaal, waarbij een claxon als waarschuwingsteeken vóór de 
omschakeling van veilig op onveilig en omgekeerd werd toegepast. Daar de 
omgeving echter zeer gehinderd werd door het geluid, moest die proef als 
mislukt worden beschouwd. Thans is een nieuw signaal ontworpen, waarbij 
geel licht als waarschuwingsteeken is gebruikt.  

 
 
Van hieruit te zien: rechtdoor de Jl Cicendo (Tjitjendoweg). 
Links lag op nr. 4, Rumah Sakit Mata Cicendo, het Ooglijders Gasthuis Koningin Wilhelmina. 
 

Zooals bekend, werd op uitdrukkelijk verlangen van H.M. de koningin, het saldo, ad f 40.000, der 
gelden, bijeengebracht voor het huldeblijk van Nederlandsch-Indië aan Hare Majesteit bestemd 
voor de oprichting van een gasthuis voor ooglijders te Bandoeng en tot dat doel afgedragen aan de 
aldaar gevestigde Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederlandsch-Indië, 
waarvan de gouverneur-generaal het beschermheerschap aanvaard heeft. Nadat in 
tegenwoordigheid van den heer Van Heutsz dat gasthuis, waaraan met instemming van de koningin 
de naam Koningin Wilhelmina-gasthuis voor ooglijders werd gegeven, op den 3en Januari van het 
vorig jaar [1908] plechtig was geopend, werd onmiddellijk ten behoeve daarvan eene 
maandelijksche subsidie van f 1170 verleend tot dekking van de vaste uitgaven, zoomede f 1 per 
dag voor elken Europeeschen en 0.25 per dag voor elken Inlandschen lijder. 

 
Rechts lag, op de hoek van de huidige Gang Polisi, het Hoofdbureau van Politie. 
 

Wet, politie en justitie, geschenken van het Westen aan het Oosten, spelen in het leven van 
de echte Indische mens een grote rol. Duizenden gewone mensen in Nederland worden 
geboren en sterven op hoge leeftijd zonder ooit de noodzakelijkheid te voelen de politie in 
hun leven te betrekken. Een groot deel der bevolking van Nederland heeft daartegen zelfs 
ernstige gemoedsbezwaren. Doch hier in Indië, waar men leeft onder een geïmporteerd 
recht, betrekt men dat recht elk ogenblik in het dagelijks bestaan. Men haalt er dingen uit, die 
men er in het land van herkomst nooit in heeft vermoed. Men gebruikt het als wapen in de 
strijd met vijanden; men gebruikt de rechter als instrument om een vijand te treffen; men 
zoekt geen recht, doch men zoekt wraak, bevrediging van eigen machtswellust. Want men 
heeft slechts op de knop te drukken en de machine komt aan ’t rollen. [Walraven] 

 
Ga rechtsaf: Jl Pajajaran (Nieuwe Kerkhofweg). 
Links: Stadion Padjadjaran. (Oude Europese begraafplaats). 
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Maar zij stierf: ‘zij, de schoonste bloem der aarde, pronkjuweel in Java’s gaarde, die mij 
liefhad, is niet meer!’. – en zij werd bij Bandoeng begraven: ‘druk gij Bandongs vruchtbre 
vlakte, waar haar lijk in nederzakte, druk gij zacht haar overschot ?’ zegt de dichter nogal 
realistisch. Hij brengt daarna een tijd van ‘zielswee’ door, maar troost zich met vrome 
gedachten: ‘Het graf is de wieg voor den hemel’ ... Deze geliefde was een mej. Bastiaanse, 
dochter van een suikerfabrikant, en na haar dood zwoer hij nooit meer suiker te zullen 
gebruiken. [Du Perron] 

 
Steek de Jl Pajajaran over via de loopbrug (voor de blinden). 
Rechts: no. 52, Wyata Guna Panti Sosial Bina Netra (Blindeninstituut). 
 

 

[1919] De ‘Vereeniging tot verbetering van het lot 
der blinden in Nederlandsch Oost-Indië te 
Bandoeng’ heeft te Bandoeng een blinden-
Instituut geopend, waar blinde kinderen – 
voorloopig slechts van Europeeschen landaard – 
worden verpleegd en onderwezen, benevens 
eene werkinrichting, waaraan blinde Inlanders en 
Vreemde Oosterlingen gelegenheid wordt 
gegeven om voor hen geschikte ambachten te 
leeren en te beoefenen.  

Ter nagedachtenis van Dr C.H.A. Westhoff – der blinden vriend en helper.   ↑      

 
Ga rechtsaf: Jl Dr. Cipto (Roemer Visscherweg). 
Links: 7 Gereja Bala Keselamatan – Maranatha. (Roemer Visschervereniging). 
 

 

Het doel der Vereeniging is om de minvermogende Indische 
meisjes en vrouwen den strijd om ’t bestaan te verlichten door haar 
meer te ontwikkelen, haar werk te verschaffen en hierbij als 
bemiddelaarster op te treden tusschen werkgevers (-geefsters) en 
werkzoekenden. Haar werkkring strekt zich dus over geheel Ned.-
Indië uit en daarom roepen wij dringend den steun in van allen in 
ons Indië, die wat voelen voor gezonde philantropie. 

 
Ga op het kruispunt schuin-links: Jl Gunawan (Vosmaerweg). 
Links: Kantor Pendidikan Jabar (Plaats van de ‘Concordante’ HBS). 
 

Want toen 5 jaar geleden de H.B.S. geopend werd, verdween bij velen de tegenzin tegen een 
plaatsing in de ‘kou’, begon integendeel de ‘groote trek’ naar ‘boven’, naar het verrukkelijke klimaat, 
naar het Indische Nijmegen, Nijmegen dan zonder mist, regen wind en al die narigheden, welke nu 
eenmaal bij ons Nederland behoren. Klein begonnen, was welhaast een filiaalinrichting der H.B.S. 
in West-Bandoeng noodig; ruim 500 leerlingen herbergen thans deze inrichtingen van middelbaar 
onderwijs. Verwonderd vragen we ons af, hoe de kortzichtigheid is te verklaren van hen, die zich 
nog geen 10 jaren geleden tegen de Bandoengsche H.B.S. met hand en tand verzetten.  

 
Ga links om het plein heen. 
Passeer links: Jl Dr. Otten (Rotgansweg). 
 

 

Een Inlander sterft liever in zijn kampong, dan naar een 
Europeeschen dokter te gaan, en meestal moet het bestuur 
hun dwingen, of opvoeden. Overigens leeren zij veel, want zij 
zien voor hun oogen de wonderen van de Westersche 
wetenschap. Zooiets als de uitvinding van het pest-vaccin door 
dr. Otten is een enorme reclame voor de Westersche 
geneeskunde. Dat zien zij voor hun oogen. Misschien heb je 
daar wel eens wat van gelezen. [Walraven] 
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Ga rechtdoor: Jl Nyland (Leeuwenhoekstraat). 
Ga schuin links: Jl Cipaganti / Wiranata Kusumah (Nijlandweg). 
 

 

[1923] Behoorende tot de geneeskundige verzorging der bevolking 
van Indië, maar een geheel eigen veld van werkzaamheid 
beslaande, zijn het reeds vroeger opgerichte Parc vaccinogène en 
Instituut Pasteur te Weltevreden voortgeschreden in ontwikkeling 
op eene wijze, die bij den tot oordeel bevoegden landgenoot en 
vreemdeling de grootste bewondering wekt. Hun even energieken 
als talentvollen directeur Dr. A.H. Nijland heeft de werkwijzen aldaar 
geheel weten aan te passen aan de eischen van het tropisch 
klimaat en van de vijftig millioen bevolking van het uitgestrekte 
eilandenrijk.  

 
Ga onder het viaduct door en linksaf: Jl Pasteur (Pasteurweg). 
Rechts: Biofarma (Instituut Pasteur – Wolff Schoemaker). 
 

 

Het was van wezenlijk belang, ook voor de gestage 
bevolkingsgroei, dat volksziekten die de eeuwen door de inheemse 
bevolking hadden geteisterd, effectief bestreden werden: pokken, 
cholera, typhus, dysenterie, mijnwormziekte, lepra, framboesia, 
pest. Onderzoek van de beri-beri leidde tot de ontdekking van de 
vitale rol van de vitaminen – het waren Nederlandse medici die in 
Indië bij hun onderzoek naar de gevolgen van het eten van 
geslepen rijst de grondslag legden voor de vitamine-leer. De 
medische voorzieningen, bevorderd door twee wetenschappelijke  

instituten, een in Batavia, een in Bandoeng, stonden onder controle van de Dienst der 
volksgezondheid die tot in verafgelegen streken zijn waarnemers en helpers had. 

 
Rechts: R.S. Dr. Hassan Sadikin (Gemeente-ziekenhuis Juliana – 1919-’21). 
 

 

Binnen de kortst mogelijke tijd lag Koetis in het ziekenhuis 
Rantjabadak, het vroegere Julianaziekenhuis aan de 
Pasteurweg. Soe en de kinderen in paniek erheen. Koetis lag in 
een ziekenzaaltje en zag er best uit. Ze vond het belachelijk dat 
ze in het ziekenhuis moest. Opgelucht ging de familie naar 
huis. Ze zeiden tegen Koetis dat dit nu de waarschuwing was 
om zich in acht te nemen. Geen zout en geen spek eten. ‘Nou 
moet je op dieet, geloof je het nu?’ Koetis mokte en mopperde. 
[Scholte] 

 
Ga linksaf: Jl Pasirkaliki (Pasirkalikiweg). 
Rechts: R.M. Sunda Kelapa. 
 

‘Zeg Pèng, jullie hadden daar op Pasir Kaliki toch ook een tuin? Zat daar nog wat in?’ Ik 
begon eerst verlegen en aarzelend op te sommen, maar werd gaandeweg steeds 
enthousiaster. Dat was maar een gewone tuin van een gewoon huis in de stad en toch: 
djamboe kloetoek, djamboe bol, djamboe aer, klapper, papaja, pisang, kortom vruchten het 
hele jaar door. Dan groenten, ketella, een kippenhok en er was zelfs een sloot met lillih. ‘En,’ 
besloot ik mijn relaas, ‘we hadden daar een weesee voor twee personen!’ Ik was de held van 
de avond en oom Davids varkensoogjes knipperden van de pret. [Mahieu] 

 
Ga rechtsaf: Jl Dursasana (Doersasanaweg). 
Ga 2

de
 weg linksaf: Jl Astina (Astinaweg). 

Ga 2
de

 weg rechtsaf: Jl Pamoyanan (Gang Pamojanan). 
Vervolgens: 
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Rechts en links een dwarsweg Jl Pamoyanan (Gang Soekasari). 
 

 

[Tekst van Multatuli:] Het stukje grond waarop het huis en de 
[rijstpel]molens staan heet Soeka Sarie. Het terrein is niet groot 
maar lief gelegen. Het huis is ook niet groot maar perfect 
ingerigt. Ik geloof dat het wat ligt en digt gebouwd is, maar het 
is zeer net en zindelijk. In huis is een stortbad. En op het erf is 
nog een ander bad, keuken, stallen, twee pakhuizen (één rijst, 
één padie) en voorts een beetje verder de molens. Achter loopt 
de rivier [Ci Kakak] , die echter doorwaadbaar is. Het water dat 
de molens doet loopen stort zich daarin uit. Er zijn twee  

gegraven vijvertjes, die echter niet goed vol water staan, omdat het terrein hooger is dan de 
slokkan die het water op het erf brengt, maar dat is te verbeteren. Bloemen groeien hier 
goed. Er zijn veel rozen en mooie dahlia's. [Du Perron] 

 

Vervolg de Jl Pamoyanan, volg de bocht naar links. 
Ga de brug over de Ci Kakak over en ga rechtsaf: Jl Pasantren Dalam. 
Ga rechtsaf Jl TPU Pandu (Pandoeweg). 
 

Pemakaman Pandu (Nieuwe Europeesche Begraafplaats). 
 

 

De weg die begint bij de hoofdingang is 
georiënteerd op het midden van de Tangkoeban 
Prahoe. De weg wordt bij de hoofdingang 
geflankeerd door twee pylonen met in top een 
lantaarn.  
Meteen na de ingang, even het pad rechts volgen: 
zicht op galerijgraven, ingegraven in de taluds van 
het oostelijk ravijn en op het voormalig 
kinderkerkhof voor kinderen beneden de 12 jaar.  

 

Ga linksaf: de oprijlaan naar Ereveld Pandu.   
 

 

Het ereveld Pandu telt 3896 graven en het is in de periode 1947-
1951 aangelegd naar ontwerp van architect Gmelig Meyling, Het 
werd op 7 maart 1948 onder grote belangstelling ingewijd. 
Het monument (twee sarcofagen) voor ‘de Onbekende Soldaat en 
de Onbekende Burger’ bevindt zich aan het einde van de oprijlaan. 
Op initiatief van onze ambassadeur in Jakarta en in samenwerking 
met de besturen van de Stichting Herdenking KNIL en de 
Oorlogsgravenstichting, is in Indonesië een standbeeld opgericht  

 

voor het voormalige Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dit 
monument ter nagedachtenis van KNIL-militairen die om het leven 
zijn gekomen in het vroegere Nederlands-Indië en op onze 
erevelden in Indonesië een laatste rustplaats vonden, werd op het 
ereveld Pandu geplaatst in een omgeving waarmee de 
geschiedenis van dit leger zo bij uitstek is verbonden. 
Op dit ereveld liggen de militairen van het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger begraven, die het leven lieten bij de verdediging van  

 

het laatste bolwerk vóór Bandung, de Ciater-stelling. Onder hen zijn 
ook militairen, die door de Japanners werden vermoord, nadat zij 
zich hadden overgegeven. 
Aan de voet van de vlaggenmast: de symbolen van de vier grote 
godsdiensten en tekens van de dierenriem. 
Rond vlaggenmast de namen van de gevallenen van de 
Tjiaterstelling, Soebang en Kalidjati. 
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In februari 1948 werd in Bandoeng met militaire eer een groepje 
klassieke musici en voordrachtskunstenaars (Francien Gerrese, 
Liesje Evers, Rudi Broer van Dijk en Joh. Gütlich) begraven, die in 
een vliegtuigje tegen de bergen waren geslagen. De Spelbrekers, 
wier engagement wegens groot succes met drie maanden was 
verlengd, waren erbij. ‘Het is moeilijk onder woorden te brengen 
hoe diep dit ons heeft getroffen’, schreven ze aan Muziek. 

Reeds geruime tijd geleden werd het 
Padalarang Monument in ere hersteld, waarbij 
niet alleen het monument zelf werd vernieuwd 
maar tevens de bronzen plaat met inscriptie 
welke in de loop der jaren op onverklaarbare 
wijze bleek te zijn verdwenen, nu werd 
vervangen door een stenen plaat in dezelfde 
vorm als het voormalige bronzen exemplaar.  

 

 

W. Holleman - * 26.3.32 † 13.8.44. 
Drie huizen verwijderd van de familie Schneider op de Frans 
Halslaan woont de familie Holleman. Schneiders leeftijdgenoot 
Wouter Holleman wordt later met hem in het Tjihapitkamp 
geïnterneerd. Hij sterft in 1944, twaalf jaar oud, en ligt begraven op 
het ereveld Pandu in Bandung. Springer heeft hem als ‘Wouter 
Speelman’ in zijn roman Tabee, New York herdacht.  

Ook Wouter Speelman (zijn vader was directeur van een kininefabriek geweest) sjouwde in 
het begin met ons mee. Hij was de eerste die doodging in het kamp. Hij kwam na een paar 
weken niet meer in de gaarkeuken opdagen en wij riepen dat hij een `vuile lijntrekker' was, 
maar we hoorden al gauw dat hij kanker in zijn been had en drie dagen na zijn verjaardag 
overleed hij. [Springer] 

 

    
Er is één transport van ca. driehonderd vrouwen en kinderen naar Soerabaja geweest van wie meer 
dan honderd omkwamen doordat de vrachtauto’s die hen vervoerden, ondanks het verzet van de 
begeleidende Brits-Indische militairen (zij werden allen gedood) door pemoeda’s in brand werden 
gestoken, en in het gedeelte van Bandoeng dat buiten de Britse enclave viel, werden in één 
detentieoord (‘Huize Bronbeek’) minstens tachtig Nederlanders en Indische Nederlanders, onder 
hen kinderen, vermoord en in een massagraf gestopt.  
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Ga terug naar de ingang van de begraafplaats. 
Ga rechtdoor: Jl Pandu. 
Links: Gereja Katolik (Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten – 1935, Nix). 
 

 

[1921] Meer naar het Westen 
vindt men aan de andere 
zijde van de Tjikapoendoeng, 
welke op vier plaatsen 
overbrugd zal worden, 
nieuwe bedrijvigheid. Het 
Instituut Pasteur en het 
Gemeentelijk Ziekenhuis zijn 
bijna klaar, de wegaanleg is   

hier echter nog lang niet gereed; […] in het terrein Westelijk van Pasirkaliki, de toekomstige buurt 
der kleine luiden, waar zich ook de Gemeentelijke Ambachtsschool bevindt, is de dienst van 
Gemeentewerken onder leiding van den Ingenieur A. Poldervaart te nauwernood begonnen met de 
opruiming, de egaliseering, den wegaanleg en alles wat verder noodig is om van een heuvelige 
wildernis een behoorlijk bouwterrein te maken.  

 
Ga rechtsaf: Jl Pajajaran (Burgemeester Coopsweg). 
Rechts: 92, SMK (Gemeentelijke Ambachtsschool – 1920, De Roo). 
 

 

De Gemeenteraad keurde alles, met eenige geringe wijzigingen of 
aanvullingen, goed, en gaf daarmede een duidelijk bewijs van de 
groote waarde, die hij aan het ambachts-onderwijs hechtte niet 
alleen, maar ook van de onbekrompen wijze, waarop hij dat 
onderwijs wenschte te bevorderen. De uitvoering dier plannen 
ondervond door de ongunstige tijdsomstandigheden ernstige 
vertraging. Ondanks die bezwaren is men, dank zij de 
voortvarendheid van den Directeur van het Bouwbedrijf, den heer 
Glors en diens staf, zoover gekomen dat men de school op 1 
September [1920] feestelijk kon openen. 

Wenscht men aan den eenen kant geen teekenaars en bureau-klerken te kweeken, en bepaalt men 
zich tot de vorming van handwerkslieden in den waren zin van het woord, aan den anderen kant wil 
men het z.g. ‘prutsen’ tegengaan, het geknoei met slechte en ondoelmatige gereedschappen, 
waardoor de Indische toekang, gisteren misschien nog sado-koetsier of kebon, zich van den 
Europeeschen vakman onderscheidt. Men wil daarom de leerlingen met de meest moderne 
gereedschappen en hulpmiddelen vertrouwd maken. Men wil een goed timmerman, metselaar, 
smid of bankwerker afleveren.  

 

Vervolg de Jl Pajajaran in westelijke richting. 
Passeer twee zijstraten rechts, een brug en links Hotel Pajajaran. 
Ga op de kruising: schuin rechts, Jl Pajajaran (Farmanweg). 
Ga rechtsaf: Jl Sirnaraga. 
Rechtdoor: Jl Tata Natanegara. 
Links: zicht op Lapangan Terbang Husein Sastranegara (Vliegveld Andir). 
 

 

Op 1 dezer [Maart 1922] werd te 
Andir bij Bandoeng het nieuwe 
vlieg-terrein geopend. 
[1925] De Luchtvaart-Afdeeling van 
het Leger in Nederlandsch-Indië 
werd geleidelijk aan overgebracht 
van Soekamiskin naar het vliegveld 
Andir.   

Zaterdag 21 November [1925] werd een vliegdag gehouden, ter gelegenheid van de reeds 
gememoreerde opening. Allereerst werd een defilé gevormd ten Westen van het vliegveld en in 
deze formatie over het terrein gevlogen. Eerst verscheen een escadrille van vijf Avro’s, daarachter 
een escadrille De Havilland’s en vervolgens een dito Fokker-jagers. Deze hoofdmacht werd 
voorafgegaan door een nieuwe Fokker D.C.I jager-verkenner en gevolgd door ambulance 
vliegtuigen, geflankeerd door een paar, door de L.A. hier zelf gebouwde toestellen.  
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Op het vliegveld Andir hebben de Japanners bij de overname slechts 5 vliegtuigen, als 
armzalige rest van de luchtverdediging van Bandoeng, buitgemaakt. (Nederlands-Indië 
begon de oorlog met circa 350 – merendeels sterk verouderde – vliegtuigen, waarvan meer 
dan de helft al bij de verdediging van Malakka en Singapore verloren ging.) [Bouwer] 
Een hevige brand heeft zaterdagnacht gewoed op het vliegveld Andir. Hij schijnt te zijn 
gesticht door Indonesiërs uit wraak voor de behandeling door de Japanners van zes 
Indonesiërs, die wegens diefstal van een handjevol spijkers uit de werkplaatsen in de 
hangars, 16 dagen lang aan telefoonpalen bij het vliegveld vastgebonden bleven. [Bouwer] 
Vandaag moesten 5.000 jongens en meisjes van alle landaarden naar het vliegveld Andir om 
gras te snijden, als symbool van saamhorigheid en bereidheid om offers te brengen voor de 
Japanse oorlogsinspanning. [Bouwer] 

 
Ga terug: Jl Sirnaraga. 
Ga even linksaf: Jl Pajajaran. 
Steek de Jl Papajaran over 
en ga rechtdoor: Jl Aruna. (Van Weerden Poelmanweg). 
Ga linksaf: Jl Laksmana (Laksanaweg) en ga het voormalige complex volkswoningbouw binnen. 
 

 

←woningen aan de Jl Laksmana.→ 
Complex Rama. (Voormalige wijk 
met volkswoningbouw 'Ardjoena'). 
Het complex is langs de grote 
wegen ombouwd met een rand van 
stenen woningen. Elk bouwperceel 
had een weg aan de voorzijde en 
een rioolstrook van 2 m. breedte 
aan de achterzijde.  

In deze stroken liggen de gas en waterleiding, de riolering en de hemelwaterlozing. Aan de 
oostzijde was de ombouwing vervangen door een groot plantsoen. In het complex werden zes 
typen woningen gebouwd. Aparte bijgebouwen zijn niet ontworpen, keuken, wc en badkamer zijn 
met de woonvertrekken onder een kap vereningd. Het kleinste type woning is gekoppeld, twee 
huizen onder een dak. Verder werden er zes toko's en [in het midden van de westzijde] en een 
Hollandsch Indische School gebouwd. Het in 1932 gebouwde complex was voor zijn tijd bijzonder 
modern. Er zijn voor de muren betonplaten gebruikt van 103x40x8 cm met een luchtisolatielaag van 
4 cm, die op elkaar aansluiten met messing en groef. Deze 103 cm was maatgevend voor de 
afmetingen van de ruimtes. De hele constructie was er op gericht de eigenlijke uitvoering zo 
eenvoudig mogelijk te houden. Wat werd aangevoerd hoefde niet te worden bij- of afgewerkt. De 
bouwtijd kon worden teruggebracht terwijl bovendien gewerkt kon worden met minder(-)geschoold 
personeel. 
[De wijk was onder de naam Rama van december ’42 tot augustus ’43 interneringskamp.] 
De andere mannen uit Bandoeng en de gezinnen met zieken, tezamen ca. negenhonderd 
personen, kwamen in een tweede wijk van Bandoeng terecht, de Rama-wijk.  

 
Ga rechtsaf: Jl Ayudia (Ajoedijaweg) en verlaat het complex op het einde van deze weg aan de 
rechterkant. 
Ga linksaf: Jl Aruna. 
Ga op de viersprong: schuin links: Jl Arjuna (Slachthuisweg). 
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Rechts: no. 45, Gedung Pendagalan (Gemeentelijk Slachthuis – 1934, Hendriks). 
 

 

De slachthal 
is bestemd 
voor 
grootvee-
runderen, 
buffels, 
paarden en 
kleinvee 
(schapen en 
geiten) 
 

Groote voorraadstallen, voldoende voor vijf 
dagen slacht, zijn reeds gereed gekomen. 
Het slachten zal uitsluitend plaats vinden op 
het Gemeentelijk slachthuis, waar het 
vleesch dan bewaard blijft tot het bestorven 
is. Voor kleinere slagers zal een werk- en 
verdeelplaats ingericht worden, zoodat zij 
hun vleesch van het slachthuis regelrecht 
naar den pasar kunnen brengen. 

De eisch, het runder- en varkensslachthuis geheel gescheiden te houden, is voor den opzet, 
uitgangspunt geworden. Het rechter gedeelte van het gebouw achter de administratie was het 
varkensslachthuis, met rechts daarachter de varkensstal. Dit gedeelte van het complex kwam 
gereed in 1934. De toegang tot het varkens slachthuis was gescheiden van die tot het runder-
slachthuis.  

 
Volg de Jl Arjuna en ga over de spoorlijn. 
Volg de weg naar links. 
Ga schuin-linksaf: Jl Kebonjati (Kebon Djatiweg). 
 
Ga rechtsaf: Jl Waringin. 
Rechts: Mall Andir – Een enkele keer is er zicht op de bergen vanaf de bovenste etage. 
Ga rechtsaf: Jl Gabus. 
Ga linksaf: Jl Kakap. 
 

 

NB: Vooroorlogse uitstalruimtes. 
De Japanners zijn opgetreden tegen prijsopdrijvers. 
Woensdagmorgen verschenen Kenpeitai-soldaten op de 
pasars (markten), waar zij de kopers vroegen, wat zij voor dit 
of dat hadden betaald. Daarna eisten zij inzage van de officiële 
prijslijsten en als de handelaren daar boven uit waren gegaan, 
werden ze meteen ingerekend. Een paar prijscontroleurs, die 
de prijsopdrijvende handelaren de hand boven het hoofd 
hadden gehouden, werden tegelijkertijd opgepikt. [Bouwer] 
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Ga terug naar de Jl Kebonjati en ga rechtsaf. 
Rechts: no. 20, SD Maria Bintang Laut. (Klooster ‘Maria Sterre der Zee’, van de zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid – 1936, Nix en Taen). 
 

 

Een deel van het kloostercomplex was van augustus ’42 tot januari 
’44, onder de naam ‘Stella Maris’ of ‘Waringinkamp’, 
interneringskamp voor maximaal 1400 mannen en jongens. De 
bevolking bestond hoofdzakelijk uit Indo-Europese Nederlanders en 
het merendeel werd vervolgens gedeporteerd naar het 15e Bat en 
naar Cimahi. 
Etenswaren en ook boeken zijn door de Japanners uit de 
pakjes gehaald, die in burgerkampen mochten worden 
afgegeven. Zij werden in ontvangst genomen door 

Indonesische bewakers. Je vraagt je toch wel af, hoeveel van de inhoud uiteindelijk bij de 
geïnterneerden belandt. In het Klooster 'Maria Sterre der Zee' zijn etenswaren wel 

binnengelaten, maar de vraag is, of de gevangen mannen ze 
hebben gekregen, of dat Japanse en Indonesische bewakers 
zich eraan te goed hebben gedaan. [Bouwer] 
Een clandestien briefje uit het Klooster 'Maria Sterre der Zee' 
meldde, dat 200 geïnterneerden aan dysenterie lijden. Het 
besmettingsgevaar is bijzonder groot, omdat de hygiënische 
toestanden iedere beschrijving tarten en zelfs zij, die de 
grootst mogelijke voorzichtigheid in acht nemen nog de 
afmattende ziekte oplopen. [Bouwer]  
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