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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
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J6en Maart 1917, ten Politiekantore.

Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA :

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 13

en 16 Februari 1917.

2. Verklaring inzake beoordeeling van den tijdelijken Com-

mies R. H. Görtz door den Voorzitter van den Ge-

meenteraad van Tegal.

3. Voorstel van het Raadslid-Snel, tot aanstelling in vas-

ten dienst van de Gemeente-ambtenaren in tijdelijken

dienst L. M. F. de Grave, Ong Hok Hian en J.C.

Bosch, zoomede van den oppasser ter Gemeentesecre-

tarie: Bohari.

4, Beslissing inzake het al of niet in druk doen verschij-

nen der Notulen, en uitgifte van een Gemeenteblad.

5. Schrijven No. 306 dd. 18 December 1916 van den Chef

van het Kadastraal Bureau alhier, — betreffende uitrei-

king van meetbrieven.

6. Benoeming van een:

a. Magazijnmeester;

b. Opzichter bij de Gemeentewerken.

7. Voorstel inzake doodschouw.

8. Schrijven No. 135/Aa dd. 16 Februari 1917 van den
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10.

IL,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Adviseur voor de Decentralisatie inzake afschaffing van

de pacht van het recht tot verkoop van saguweer en

brom ter Hoofdplaats Makassar.

Schrijven dd. 16 Februari 1917 van den Ambtenaar

voor de Vruchtenteelt alhier, betreffende storting van

vuil op het voor demonstratietuin aangewezen terrein.

Grondruilaanvrage van den heer Mr. J.J. K. de Wit alhier.

Schrijven No. 293/20 dd. 12 Februari 1917 van den

Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Haven van Ma-

kassar, inzake assaineering van Makassar.

Goedkeuring der begrooting betreffende verbetering

van de Passer- en de Tempelstraat.

Schrijven dd. heden van de „Celebes Industrie Maat-

schappij W. Corné & Co.” alhier, inzake termijn-over-

schrijding van den bouw der passerloodsen ten be-

hoeve der Gemeente,

Rapporten dd. 20 Februari en 12 Maart 1917 van de

Commissie voor de opname van Inventarisgoederen,

betreffende opnamen van den inventaris van goederen in

beheer bij den Gemeentesecretaris en den Directeur der

Gemeentewerken,

Rapport der Technische Commissie betreffende opname

van het werk: „Verbetering der Klapperlaan.”

Grondaanvrage voor de oprichting van den tweeden

steenbreker.

Verzoekschrift van den heer A. A. Bouvy c.s, dd. 5

Maart 1917 inzake aanleg van cementen of asphalten

tennisbanen, en oprichting van een clubhuisje op het

Arendsburgplein, alhier.

Geheim.
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Aanwezig zijn de leden: M.C, H. Buné, W. F. van Cam-
pen, J. A. E. van Deursen, Hadji Mohamad

Saleh, Hamzah daeng Mapata, H. Mesman, Mr.

H. A. Pet, Th. H. M. Platte, W. C. Snel, J. H.
Stocksmeier, A. W. G. Stigter en G. Wieland.

(De heeren Platte, Snel en Stigter verschijnen

na opening der Vergadering).

Afwezig met kennisgeving zijn de leden; Baba Soelei-

man, Nio Eng Boe en The Liong Tjiang, allen

wegens verhindering.

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

Te 6.32 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-
dering. Alvorens over te gaan tot de behandeling der Agenda,
roept hij het nieuwverkozen lid, den heer W. F. van Cam-
pen, een hartelijk welkom toe en spreekt daarbij de hoop
uit, dat de heer Van Campen niet alleen als Raadslid, doch
ook als lid der Commissie voor de Financiën, zich veel

zal laten gelegen liggen aan de Gemeentezaken.

(Handgeklap).
De heer Van Campen zegt volle toewijding toe.

Punt 1: Arresteering- van de Notulen der Vergade-

ringen van 13 en 16 Februari 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen der Raadszittingen
van 13 en 16 Februari 1917 zijn in rondlezing bij alle le-

den geweest.

Met de daarop gestelde wijzigingen en aanvullingen zal
rekening worden gehouden.
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De betreffende Notulen worden goedgekeurd en gearres-

teerd.

De Voorzitter: Wat punten 2 en 3 der Agenda betreft,—

in verband met de afwezigheid van den heer Snel, die on-

getwijfeld straks nog ter Vergadering zal komen,— geef ik

in overweging deze voorloopig niet in behandeling te ne-

men, wijl genoemd Raadslid over bedoelde onderwerpen

het woord zal voeren.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Punt 4: Beslissing inzake het alof nietin druk doen

verschijnen der Notulen.

De Voorzitter: Zooals bekend, werd dit punt ter vorige

Raadszitting ter sprake gebracht. Nader zoude worden na-

gegaan, hoeveel het „roneografeeren’’ der Notulen, der Ge-

meente jaarlijks kost. De Secretaris becijfert de onkosten

daarvan op circa f 810.— per jaar; de Drukkerij „Celebes”

alhier berekent voor het drukken ongeveer f 1500.—, alzoo

een verschil van f 690,—, dat de Notulen méér zouden

kosten. Is het met het oog op de tijdsomstandigheden raad-

zaam, tot het doen drukken over te gaan ? Ik maak er geen

speciaal voorstel van: er gingen steeds stemmen uit den

Raad op om ’s Raads Notulen in druk te doen verschijnen

en daarom werd het punt opnieuw op de Agenda geplaatst.

Ik merk hierbij nog op, dat Gemeenten met een kleiner

budget dan deze, wel de Notulen der Raadszittingen doen

drukken. Een tweede kwestie is, of een Gemeenteblad zal

worden uitgegeven; uit den aard der zaak is dat veel duur-

der.

De heer Stocksmeier: Het bedrag der meerdere kosten
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is niet zoo héél groot. n. 1. circa f 50.— per maand. Ik stel
daarom voor, de Notulen der Raadszittingen wel in druk te
doen verschijnen en met de eventueele uitgifte van een ge-
meenteblad te wachten, tot de ontwerpbegrooting voor het
jaar 1918 in behandeling zal worden genomen.

De heer Snel: Een uitgave van 80°, mèèr, acht ik niet
gemotiveerd, terwijl het onbillijk is, dat de Inlandsche- en
Chineesche Raadsleden de in het Maleisch vertaalde Notu-

len niet in druk ontvangen. |

De Voorzitter: De Raadsleden, die de Nederlandsche taal

niet voldoende machtig zijn, ontvangen de in het Maleisch

vertaalde Notulen van de Raadszittingen, duidelijk getypt.
Met op één na algemeenestemmen wordt besloten de in

de Nederlandsche taal opgemaakte Notulen te doen drukken

bij de Drukkerij „Celebes” alhier tegen den door haar op-

gegeven prijs.

Punt 2: Verklaring inzake beoordeeling van den tij-
delijken Commies R.H. Görtz door den Voor-
zitter van den Gemeenteraad van Tegal.

De Voorzitter: In de openbare Raadszitting van den 20en
October 1916 bij de behandeling der sollicitatie van den
destijds ter Gemeentesecretarie van Tegal werkzamen klerk

Görtz, naar de betrekking van Commies ter Secretarie de-
zer Gemeente, werden woorden gebezigd waarbij in twij-

fel werd getrokken de juistheid van een door den Voor-

zitter van den Raad der Gemeente Tegal omtrent Görtz ge-

geven beoordeeling. De Voorzitter van dat zustercollege

heeft aan die woorden, m. i. terecht, aanstoot genomen. Se-

mi-officieel heeft dan ook bedoelde Voorzitter me over de
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kwestie geschreven, met machtiging, den inhoud van dat

schrijven te Uwer kennisse te brengen. De heer Snel was

het, die ter betreffende Vergadering de gewraakte woorden

bezigde, welke den Voorzitter van den meergenoemden Raad

griefden en is het dáárom, dat het Raadslid- Snel een schrif-

telijke verklaring heeft opgemaakt, luidende als volgt:

„Waar gebleken is, dat de heer Görtz niet kan bewijzen,

„dat hem een tractementsverhooging ad f. 20,— per maand

„is toegekend, dat integendeel de begrooting der Gemeen-

„te Tegal voor het jaar 1917 het zelfde salaris aangeeft,

„als die voor het jaar 1916, dat de verklaringen van den

„heer Görtz in dit opzicht niet als in overeenstemming

„met de waarheid zijnde, kunnen worden geaccepteerd,

„waar bovendien de Voorzitter van den Gemeenteraad

„van Tegal ten stelligste verklaart, dat bovenstaande be-

„wering onjuist is, waar ondergeteekende op de mede-

„deeling van den heer Görtz in zijn schrijven aan den

„Voorzitter van den Raad der Gemeente Makassar,

„dat hem na zijne sollicitatie naar deze Gemeente een sa-

„larisverhooging ad f 20.— per maand was toegekend, de

„houding van den Voorzitter van den Gemeenteraad van

„Tegal in verband met zijn geheim schrijven „eigenaardig”

„heeft genoemd, daar stelt hij er prijs op, te verklaren, dat

„hij, gezien deze verandering in het feitenmateriaal, de toen

„gesproken woorden aan het adres van bedoelden Voor-

„zitter intrekt.”

Persoonlijk, aldus vervolgt de Voorzitter, wil ik hieraan

nog toevoegen, dat ik voor mij, de overtuiging heb gekre-

gen, dat mijn collega te Tegal den klerk Görtz volkomen

juist heeft beoordeeld, zoodat ik geheel instem met de
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strekking van de zooeven voorgelezen verklaring van den
heer Snel. Het is me gebleken, dat op de woorden van
Görtz, niet altijd staat is te maken. Het was toch immers
Görtz, die verklaringen: deed, welke aanleiding gaven tot
de grievende opmerkingen aan het adres van den Voor-
zitter van den Raad der Gemeente Tegal: Görtz zelf noemde
zich in zijn sollicitatie-schrijven „een goed financier”, het-
geen hij in het geheel niet is. Sedert zijne werkzaamheid
ter Gemeentesecretarie alhier, werden eenige brieven uit
Tegal ontvangen, waaruit blijkt, dat Görtz het niet beneden
zich achtte, geld van ondergeschikt Inlandsch personeel en
van Chineezen te leenen, hetgeen niet voor hem pleit. Een
en ander heb ik hem ernstig onder het oog gebracht, er

hem o.-a. op gewezen, dat het leenen van geld van In-

landers of Chineezen, hier opnieuw toepassend, hij zeer

zeker voor ontslag zal worden voorgedragen. Bedoelde fei-

ten waren niet bekend aan mij, toen Görtz werd benoemd

tot tijdelijken Commies van de Secretarie dezer Gemeente,

dus kan hem wel een kans worden gegeven, om zich te be-

teren en om te toonen, dat hij de ernstige tot hem gespro-

ken woorden ter harte neemt. Waar deze kwestie in openbare

Raadszitting indertijd werd behandeld, ben ik genoodzaakt

geweest, mijne meening eveneens in het openbaar te uiten.

(De heer Platte komt ter Vergadering.)

Punt 3: Voorstel van het Raadslid-Snel, tot aanstel-

ling in vasten dienst van de Gemeente-amb-

tenaren in tijdelijken dienst: L. M. F. de Grave,

Ong Hok Hian en J. C. Bosch, zoomede van

den Oppasser ter gemeentesecretarie : Bohari.
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De Voorzitter : Alhoewel de beslissing inzake eene even-

tueele opneming in vasten dienst dezer ambtenaren, in open-

bare zitting is te nemen, wil ik in overweging geven, de

‚… behandeling van dit punt uit te stellen en de kwestie eerst

““» in geheime zitting onder de oogen te zien.

Aldus wordt besloten.

Punt 5: Schrijven no. 306 dd. 18 December 1916 van

den Chef van het Kadastraal Bureau alhier,

hetreffende uitreiking van meetbrieven.

De Voorzitter: De inhoud van bedoeld schrijven is U

bekend uit eene vroeger gehouden geheime zitting. De Chef

van het Kadastraal Bureau alhier stelt n. |. de vraag, welke

plannen de Gemeente heeft met de Staatsdomeinen, gelegen

in de kampongs Koendjoengmae, Mangkoera, Matoanging,

Mariso en Dadie, zulks in verband met zijne instructie, dat

zooveel mogelijk dient vermeden te worden het afgeven van

meetbrieven, welke later vermoedelijk zullen worden gewij-

zigd door het afsnijden van te reserveeren strooken enz,

terwijl van terreinen, welke niet voor uitgifte in eigendom

vatbaar zijn, geen meetbrieven mogen worden vervaardigd.

(De heer Stigter verschijnt ter Vergadering).

De Voorzitter vervolgt: Het betreft een moeilijk geval:

de Raad heeft immers niet te beslissen bij uitgifte van gron-

den, hij geeft slechts advies ter zake, kan voorstellen doen

tot reserveering van grond. De Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden gaat echter niet met de tactiek van reser-

veeren als door de Gemeente beoogd, accoord; er wordt

een bezwaar gezien, in de beperking van de rechten

der tegenwoordige bezitters om den grond te gelde
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te maken, waardoor de grond minder waard wordt. Toch

geschiedt dit reserveeren door bijna alle Indische Gemeen-
ten, terwijl het Gouvernement toch zelf ook bepaalde,

dat gronden, grenzende aan of gelegen bij de Ha-

ven, niet in eigendom mogen worden uitgegeven, omdat

deze voor Gouvernementsdoeleinden noodig kunnen blijken.

Deze Gemeente heeft nu de beschikking over een uitbrei-

dingsplan: waarom zoude aan de hand daarvan, niet mo-

gen worden gereserveerd? Maar dit plan zoude eerst moe-

ten zijn vastgesteld, terwijl we nu nog slechts een voorloo-

pig plan hebben. De Inlanders behouden de Inlandsche

rechten, wil een Inlander aan een rasgenoot een perceel

overdoen, dan is daartegen natuurlijk geen bezwaar. Wat

ware op den betreffenden brief van den Chef van het Ka-

dastraal Bureau te antwoorden ?

De heer Wieland: Te reserveeren ware de grond, gele-

gen in het uitbreidingsplan, door de Gemeente vastgesteld.

De heer Stigter: Een termijn van b.v. drie jaren ware te

stellen, binnen welken de Gemeente de gronden zal heb-

ben te benutten,

De heer Wieland: Laat de Gemeente de wegen als op

het uitbreidingsplan aangegeven, direct doen uitzetten.

De Voorzitter: Is er eenmaal een eigen burgemeester,

dan komt een termijn van drie jaren lang genoeg voor, voor

het in details vaststellen van het uitbreidingsplan.

De heer Snel: Bij de door den Chef van het Kadastraal

Bureau alhier genoemde kampongs, waren nog te voegen:

kampong Renggang en kampong Pisang: de wegen in deze

kampongs dienen behoorlijk te worden getraceerd. Die
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complexen liggen kris en kras door elkander, zoodat voor-

ziening noodig is.

De Voorzitter: De gansche kampong Pisang is reeds

eigendom; kampong Renggang bijna geheel.

De heer Snel: Er zijn nog groote perceelen Gouverne-

mentsgrond palend aan kampong Renggang. Is het niet de

eenvoudigste oplossing der hangende kwestie, aanvragen

voor. meetbrieven in handen te stellen van de Technische

Commissie uit den Raad, om te willen dienen van raad?

De heer Stigter: Het Gouvernement zal daartegen be-

zwaren hebben. Als de Raad zich hedenavond uitspreekt,

dat het gewenscht voorkomt gronden te reserveeren voor

den tijd van drie jaren, dan zal daarin door de Regeering

eerder worden toegestemd, dan dat zulks door drie zijner

leden, die de Technische Commissie vormen, wordt ver-

zocht. De Raad heeft een bepaald omschreven doel, waar-

op kan worden voortgearbeid.

De Voorzitter: In elk geval is de poging te wagen.

De heer Wieland: Waarom vraagt de Gemeente den

grond niet in eigendom aan?

De Voorzitter: Waar moet het geld vandaan komen ?
De heer Wieland: De Inlanders zouden voorloopig op

hunnen grond kunnen blijven wonen.

De Voorzitter: Het afkoopen der Inlandsche bezitsrech-

ten, om den grond daarna aan Inlanders te verhuren, loopt

in de papieren.

Besloten wordt der Regeering te verzoeken, de gronden

als aangeduid in het Gemeentelijke uitbreidingsplan, welke

in de toekomst benoodigd zullen zijn, en waarop Inlandsch
bezitsrecht rust, te willen reserveeren voor de Gemeente
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voor den duur van drie jaren, en het Kadastraal Bureau

hiervan mededeeling te doen.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 6: Benoeming van een:

a. Magazijnmeester;

b. Opzichter bij de Gemeentewerken.

De Voorzitter : Ter vorige Vergadering werd het vermoeden

uitgesproken, dat een als daggelder in dienst der Gemeente

zijnde oud-Geniesoldaat, geschiktheid zoude bezitten voor

de vaceerende betrekking van magazijnmeester. Nadere in-

lichtingen, ingewonnen door het Raadslid, den heer Wieland,

luiden zoo ongunstig, dat van eene aanstelling van bedoel-

den man in dienst der Gemeente geen sprake kan zijn. Po-

gingen, om een geschikt persoon te vinden, die zoowel

practisch als administratief onderlegd is, faalden. Het is

daarom, dat de Directeur der G. W. voorstelt, den thans

in tijdelijken dienst der Gemeente zijnden Opzichter bij de

Gemeentewerken, W. H. J. Jansen, vroeger bij de Genie

werkzaam, tot tijdelijk magazijnmeester aan te stellen.

De heer Wieland: Jansen doet zijn best, doch is zijne

tegenwoordige betrekking hem te zwaar. De Directeur der

G. W. verklaarde, tevreden over hem te zijn.

De heer Stigter: Gaarne ondersteun ik het voorstel van

den Directeur der G. W.

Na schriftelijke stemming blijken alle stemmen uitgebracht

op den heer W. H. J. Jansen, zoodat deze is benoemd tot

tijdelijk magazijnmeester op de daartoe staande bezoldiging

van f 100,— per maand, terwijl hij deze nieuwe functie zal
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aanvaarden op den dag, waarop in zijne vervanging als

tijdelijk opzichter bij de Gemeentewerken zal zijn voor-

zien.

De Voorzitter: Voor de vacature van opzichter bij de

Gemeentewerken meldden zich verschillende sollicitanten

aan. Van hunne sollicitatiestukken werd o.a. kennisgeno-

men door het lid .der Technische Commissie, den heer

Stigter, die met den Directeur der G. W. van gevoelen is,

dat de heer A. C. Neyndorff te Blambangan werkzaam bij

den aanleg der S. S. als onderopzichter le kl, als No. 1

op de voordracht moet staan. Bedoelde sollicitant antwoord-

de echter nog niet op een telegram met betaald antwoord,

hem dezer dagen gezonden. De mogelijkheid is niet uitge-

gesloten, dat de man inmiddels ander werk vond. Het is

na raadpleging van den heer Stigter en den Directeur der

G. W., dat ik in overweging geef, eene benoeming op te

schorten, tot bericht van den heer Neyndorff zal zijn ont-

vangen. De eerstvolgende. vergadering kan dan wellicht

„reeds eene beslissing brengen. In afwachting daarvan, kan

de Directeur der G. W. den heer Jansen als tijdelijk op-

zichter handhaven.

De heer Platte: Waarom niet dadelijk den heer Neyn-

dorff benoemd, dan kan hij eventueel direct zijnen dienst

aanvaarden ?

Na schriftelijke stemming wordt met algemeene stemmen

tot tijdelijk opzichter bij de G. W. de heer A. C. Neyn-

dorff benoemd, van welke Raadsbeschikking hem telegra-

fisch mededeeling zal worden gedaan, met verzoek om be-

richt, of hij de aanstelling aanneemt,
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Punt 7: Voorstel inzake doodschouw.

De Voorzitter: De inhoud van het schrijven van den 1sten

Gouvernements Secretaris No. 314/Illa2 dd. 5 Februari 1917

is U allen bekend. De bedoeling van het Gouvernement is,

de geneeskundige exploratie zelf ter hand te nemen, zoo-

dra het daartoe in staat zal zijn. In afwachting echter van

de aanstelling van een Europeesch dokter van Gouverne-

mentswege voor dat doel, zoude de Gemeente zich kunnen

belasten met een onderdeel der exploratie, n.l. de dood-

schouw, d.i. het constateeren van de doodsoorzaak, — niet

alleen van Europeanen, doch ook van Inlanders, Chi-

neezen en andere Vreemde Oosterlingen. St. bl. 1916 No.

612 handelende over de invoering van een verplichte dood-

schouw onder Inlanders en Vreemde Oosterlingen, bevat de

bepaling o.a., dat op door den Gouverneur-Generaal aan

te wijzen plaatsen, niemand mag overgaan tot het begraven van

een lijk van een Inlander of Vreemden Oosterling, zonder dat

eene doodschouw heeft plaats gehad en daarvan, alsmede van

de bevinding bij de doodschouw, eene verklaring is afgegeven.

Uit een hygiënisch oogpunt acht de heer Platte het zeer

wenschelijk, verplichte doodschouw voor deze plaats aan te

vragen en zoude bedoeld Raadslid daarom gaarne zien, dat

de Raad der Regeering voorstelde, bedoelde bepaling ook

voor deze plaats van toepassing te verklaren. De Burger-

lijke Geneeskundige Dienst wijst dan een of meer dokto-

ren aan, die met de doodschouw worden belast. Voorts is

het voorstel van den heer Platte, dat, als de Regeering

overgaat bedoeld Staatsblad voor deze Gemeente toepasse-

lijk te verklaren, niet alleen de te benoemen Gemeente-arts

daarmede wordt belast, doch ook de overige ter plaatse ge-
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vestigde medici daartoe bevoegd zouden worden verklaard.

Voor het tijdig constateeren van het uitbreken van be-

smettelijke ziekten, hetgeen nu vaak eerst na weken ge-

schiedt, en ter bestrijding van epidemieën, levert verplichte

doodschouw een groot voordeel op.

De heer Van Campen: Ook uit een oogpunt vanjustitie komt

verplichte doodschouw aanbevelenswaardig voor. Bovendien

zullen schijndooden bij de doorde Inlanders gevolgde wijze

tot spoedigste beaarding, niet zoo licht worden begraven.

De heer Mr. Pet: Zullen de nabestaanden van Inlandsche

en Arabische vrouwen geen bezwaar hebben ?

De heer Hadji Mohamad Saleh: Tegen onderzoek an-

ders dan van het bovenlichaam zullen nabestaanden van

gestorven vrouwen ernstige bezwaren hebben. De voor-

schriften van den Islam verzetten zich.er tegen. Volgens

die voorschriften mogen lijken van vrouwen daarom alleen

door vrouwen gewasschen en afgelegd worden.

De heer Platte: Verplichte doodschouw is ín de pest-

streken op Java ingevoerd: aan het ongewone ervan zal

de Inlander wel wennen. De datum der invoering van ver-

plichte doodschouw ware door den Raad vast te stellen; te-

vens ware der Regeering te vragen, of medicijnen en ver-

bandartikelen, benoodigd voor het houden van eene po-

likliniek voor onvermogenden, gratis van de Gouverne-

mentsapotheek, kunnen worden betrokken.

Besloten wordt de voorstellen-Platte bij de Regeering

voor te brengen.

De op dit onderwerp betrekking hebbende Notulen wor-

den staande de Vergadering goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 8: Schrijven No. 135/\a dd. 16 Februari 1917
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vain den Adviseur voor de Decentralisatie in-

zake afschaffing van de pacht van het recht

tot verkoop van saguweer en brom ter hoofd-

plaats Makassar.

De VoorzitterIn de door den Raad reeds vastgestelde

Drankverordening werden niet opgenomen de dranken sa-

guweer en brom, omdat verpachting van het recht tot ver-

koop daarvan ter hoofdplaats Makassar, door het Gouver-

nement geschiedt. Aan den Adviseur voor de Decentralisatie

werd gevraagd, of er van Regeeringswege in beginsel geen

bezwaar bestaat tegen het denkbeeld tot afschaffing van

bedoelde pacht. De Directeur van Financiën stelde er den

Adviseur voor de Decentralisatie van in kennis, daf voors-

hands geen bedenkingen tegen den voorgestelden maatre-

gel rijzen. De Gemeente kan dus deze zaak entameeren,

waardoor het gebruik van gegiste dranken kan worden be-

perkt. Waar deze voorziening de instemming van den be-

grootingswetgever vereischt, zal afschaffing der pacht niet

vóór het jaar 1918 kunnen plaats hebben, terwijl, wil daar-

mede bij het Indisch ontwerp der begrooting voor dat jaar

rekening worden gehouden, eene zeer spoedige behandeling

aanbeveling zal verdienen. De Gemeentelijke Drankver-

ordening ware aldus aan te vullen, dat aan art. 1 als 2e

alinea wordt toegevoegd:

„‚(2) Met sterken drank wordt, op den dag, waarop het van

Gouvernementswege verpacht uitsluitend rechtop den

verkoop van saguweer en brom ter Hoofdplaats Ma-

kassar zal zijn opgeheven, gelijkgesteld alle door gis-
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ting verkregen inlandsche dranken als: ballo, sagu-

weer, brom of onder welken anderen naam ook bekend.”

De heer Van Campen : Raadzamer acht ik het, achter het

woord „gisting” inte lasschen de woorden „of distillatie.”

Toevoeging van deze alinea, aangevuld als voorgesteld,

draagt de goedkeuring van den Raad weg en zal daarmede

rekening gehouden worden bij het wijzigen der betreffende

Verordening, als in overweging gegeven door den Advi-

seur voor de Decentralisatie.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit on-

derwerp betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 9: Schrijven dd. 16 Februari 1917 van den Amb-

tenaar voor de Vruchtenteelt alhier, betref

fende storting van vuil op het voor demon=

stratietuin aangewezen terrein.

De Voorzitter: Al het van Gemeentewege opgehaald vuil

af te staan en op het terrein in Kampong Dadie te storten,

zal niet doenlijk zijn in verband met den grooten afstand.

Tot nu toe wordt het vuil geleverd aan de Chineezen Oei

Sioe Tjoan en Tjoa Hin Kee, die daarvoor ieder f 7.50

per maand betalen. Ontvangt de Ambtenaar voor de

Vruchtenteelt, het vuil opgehaald ten Zuiden van het Hoo-

gepad, den vervalt de leverantie der Gemeente aan Tjoa

Hin Kee, terwijl de levering aan Oei Sioe Tjoan kan

worden bestendigd.

De heer Snel: Ter voorkoming van een: vliegenplaag op

en bij het terrein in Kampong Dadie, zoude de verplich-

ting moeten worden opgelegd, het vuil zoo spoedig mo-

gelijk in den grond te stoppen.



man WE an 16 Maart 1917

De Voorzitter: Het gratis-leveren zal tot wederopzegging

geschieden, ontstaan ongewenschte toestanden als vliegen-

plaag, stank, enz. dan wordt de toezegging ingetrokken.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

_ Punt 10: Grondruilaanvrage van den heer Mr. J.J. K.

de Wit alhier.

De Voorzitter: De heer Mr. J.J. K. de Wit alhier kocht

op den Yen December 1916 op openbare veiling ten over-

staan van het Vendukantoor alhier een perceel recht van

eigendom, verpondingsnummer 804, (meetbrief No. 23 dd. 27

Maart 1916), gelegen aan de Verlengde Tempelstraat. Een

gedeelte van dat terrein dient sinds jaren als openbare

straat. Genoemde heer, vermeenende, dat de Gemeente er

belang bij heeft, bedoeld stuk grond in eigendom te heb-

ben, stelde me mondeling voor, óf dat perceel van hem te

koopen voor een bedrag van f 5000.—, óf hem een stuk

grond ín de Boomstraat in ruil af te staan, waarvoor de

tegenwoordige inlandsche rechthebbenden een bedrag van

totaal f 3800.— als vergoeding voor den afstand hunner

rechten eischen.

Een op zegel gestelde, alhoewel niet geheel in den vorm

zijnde, verklaring, aangetroffen in het Gemeente-archief wijst

uit, dat indertijd bedoeld stuk grond werd verkocht aan

de Gemeente voor f 400.— De vroegere Voorzitter van den

Raad dezer Gemeente, de heer Damsté, stelde op de ver-

klaring de potloodaanteekening: „Werd het overgeschreven

„op de Gemeente, dan zoude de Gemeente vervallen in

„kosten voor overschrijving (5°/,) plus zegel- en legesgelden

„en zoude ze een terrein verkrijgen, waaraan zij niets heeft.
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„Beter een afstand om niet aan het Gouvernement, welke

gêen kosten medebrengt.”’

In briefwisseling werd getreden met den Chef van het

Kadastraal Bureau alhier, verder bleef de zaak echter rusten.

Mr. De Wit wil, zooals gezegd, ruiling of verkoop aan de

Gemeente: zoo daarin niet wordt toegestemd, dreigde hij

den betreffenden weg af te sluiten, waarvan dan een pro-

ces het gevolg zoude zijn. Ik won het advies in van het

Raadslid, den heer Mr. Pet, die me verklaarde, dat een

eenmaal voor openbaren weg gebruikt perceel, niet meer

aan die bestemming mag worden onttrokken. Het terrein

werd niet overgeschreven indertijd, is dus niet het eigen-

dom der Gemeente, al werd er ook voor betaald, maar vast-

staat, dat de openbare weg werd aangelegd met toestem-

ming van de toenmalige eigenaren.

De heer Stigter: Als het lid der Wetgevende Commissie

van gevoelen is, dat de Gemeente met kans op succès kan

procedeeren, dan kan de Raad daartegen geen bezwaar

hebben.

De Voorzitter: Wordt de weg afgesloten, namens den

heer De Wit, dan zal daartegen door de Politie procesver-

baal worden opgemaakt als belemmering van een openba-

ren weg en begint dus het rechtsgeding.

Besloten wordt den heer De Wit ervan in kennis te stel-

len, dat de Raad geen termen aanwezig acht, op zijn voor-

stel in te gaan en den Voorzitter te machtigen bij afslui-

ting van den weg op bevel van den heer De Wit, — de

noodige stappen ter zake te nemen.

Punt 11: Schrijven No. 293/20 dd. 12 Februari 1917
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van den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der
Haven van Makassar inzake assaineering van
Makassar.

De Voorzitter: Naar aanleiding van de mij gemaakte op-

merking door den Hoofdingenieur Perelaer, Chef van de af-

deeling „Assaineering” van het Departement der B. O. W. te

Batavia omtrent de onbekendheid van het Departement der

Burgerlijke Openbare Werken met de aanhangige plannen

en werkzaamheden van Gouvernementswege ten behoeve

van de assaineering van deze Gemeente, wendt de Hoofd-

ingenieur tijdelijk Directeur der Haven van Makassar zich

met dit schrijven, vergezeld van 13 bijlagen, tot den Raad,

om de onjuistheid van de bewering des heeren Perelaer

aan te toonen. De vraag is, is het gewenscht, pogingen in

het werk te stellen om te bereiken, dat speciaal meer tech-

nisch personeel voor de assaineering wordt aangesteld : wat

in het jaar 1913 niet mogelijk was, is het in het jaar 1917
wellicht wèl.

De heer Stigter: Mijne meening is, dat pogingen in die

richting gedaan, niets zullen helpen. Over de gansche linie

is gebrek aan personeel. In den loop der jaren, na de tot-

standkoming van de waterleiding, zullen de andere assai-

neeringswerken, als afwatering, rioleering, wel volgen.

Wordt besloten tot deponeering van het betreffend schrij-

ven.

Puntl2. Goedkeuring der begrooting betreffende

verbetering van de Passar- en de Tempel-

straat.
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De Voorzitter” Dit punt der Agenda moet vervallen, daar

de Technische Adviseur der Gemeente, de heer Ridder Van

Rappard, enkele aanmerkingen op de begrooting bleek te

hebben, o.a. dat deze te hoog is uitgevallen. De voorge-

stelde algeheele verhooging van de Tempelstraat kon o.a.

zijne goedkeuring niet verwerven, zoodat omwerking van
plan en begrooting noodzakelijk is.

De heer Van Campen: Art. 1 sub i. ten 2e van de Ver-

ordening tot bevordering van netheid, zindelijkheid, veilig-

heid en orde in het gewest Celebes en Onderhoorigheden,—

schrijft voor, dat de daken der woningen zóódanig moeten

worden ingericht, dat het regenwater niet op den openba-

ren weg loopt, eene bepaling, waaraan in het belang der

wegen, stipt de hand moest worden gehouden. Ook is mijn

voorstel, den put, gelegen bij den winkel van de Handel-

maatschappij J. Schaier, te dempen. Bij het halen van wa-

ter uit dien put door de Gemeentelijke sproeiwagens, wordt

het verkeer op dat drukke punt in die smalle straat zeer

belemmerd. Met weinig kosten is in de onmiddellijke nabij-

heid een put te slaan. |

De Voorzitter zegt toe, een en ander onder de aandacht

van de betreffende ambtenaren te zullen brengen.

Punt13: Schrijven dd. 16 Maart 1917 van de „Ce-
lebes Industrie Maatschappij W. Corné & Co.”
alhier, inzake termijn-overschrijding van den
bouw der Passerloodsen ten behoeve der
Gemeente.

De Voorzitter: De aangevoerde motieven, als: oorlogs-
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omstandigheden, verlaat grondonderzoek door de Gemeen-

tewerken, aanhoudende regens, komen alleszins juist voor.

Besloten wordt op het verzoek goedgunstig te beschik-

ken.

Punt14: Rapporten dd. 20 Februari en 12 Maart

1917 van de Commissie voor de opname van

inventarisgoederen, betreffende opname van

den inventaris van goederen in beheer bij

den Gemeentesecretaris en den Directeur der

Gemeentewerken.

De Voorzitter: Heden werd bovendien nog ontvangen

een rapport dier Commissie inzake opname van den inventa-

ris in beheer bij den Opziener der Europeesche Begraaf-

plaats.

Besloten wordt de afgekeurde goederen op publieke ven-

dutie te verkoopen en bedoelde artikelen van den Inventaris

af te voeren.

Punt15: Rapport der Technische Commissie betref

fende opname van het werk „Verbetering der

Klapperlaan”’.

De Voorzitter: De Commissie verklaart, dat de gebezigde

materialen, voor zoover zij heeft kunnen nagaan, van deugd-

zamen aard waren en dat dit gedeelte van het werk naar

behooren is uitgevoerd. De heer Stigter stelde nog eene

aanteekening op het procesverbaal, dat de karangsteen z.i.

in den vervolge scherper moet worden gekeurd, op het

voorkomen van lichte, poreuse, gemakkelijk te verbrijzelen
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stukken. Hierop zal ik den Directeur der G. W. speciaal

opmerkzaam maken.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 16: Grondaanvrage voor de oprichting van den

“tweeden steenbreker

De Voorzitter: Ten behoeve van den bouw van een

tweeden steenbreker, is een stuk grond gelegen aan de zee

noodig, voor gemakkelijken en goedkoopen aanvoer van

steen. De keuze viel op een terrein in kampong Lodjia,

groot circa 2000 M?. De afkoop der Inlandsche bezitsrech-

ten vordert een bedrag van f 620.—; een daarop staand

huisje zal door de Gemeentewerken op Gemeentekosten naar

elders worden verplaatst. De bedoeling is het beoogde ter-

rein in beheer aan het Gouvernement te vragen. Het ge-

noemde bedrag van afkoop zal worden gebracht ten laste

van den post voor „Onvoorziene Uitgaven”.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

De Notulen op dit punt betrekking hebbende, worden

staande de Vergadering goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 17: Verzoekschrift van den Heer A. A Bouvy

c.s. dd. 5 Maart 1917 inzake aanleg van

cementen of asphalten tennisbanen, en op-
richting vaneen clubhuisje op het Arendsburg-

plein alhier.

De Voorzitter: Na indiening van het verzoekschrift, werd

telefonisch bericht ontvangen, dat voorloopig het terrein

wordt aangevraagd tot wederopzegging, in afwachting van
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eene eventueele beslissing der Regeering inzake het in
bruikleen geven van den grond voor een vasten termijn

van tien jaren.

De heer Mr. Pet: Eene vergunning tot wederopzegging
komt voldoende voor; een vasten termijn toe te staan, is
te bindend.

De heer Stigter: De ‚„Makassaarsche Sportclub” kon in-

dertijd geen toestemming van den Raad erlangen tot den

bouw van een clubhuisje: wordt zulks nu wel aan deze

nieuwe club toegestaan (en tegen het inwilligen van. het
verzoek heb ik geen bezwaar) dan ware het consequent

alsnog aan de „Makassaarsche Sportclub” vergunning te

verleenen tot den bouw.

De Voorzitter: Eene goedgunstige beschikking op het

verzoek van de nieuwe tennisclub ware niet inconsequent

te noemen. Wat kan worden toegestaan in de kampong-

buurt Arendsburg, kan niet geschieden voor het Koningsplein,

de stand is zoo geheel verschillend. Alhoewel, ik persoon-

lijk heb niets tegen eene eventueele vergunning tot bouwen

te verleenen aan de „Makassaarsche Sportclub”.

__Met op twee na algemeene stemmen wordt besloten, de

jaarlijksche retributie te bepalen op f 100.—.

Z.h.s. wordt de verlangde vergunning tot aanleg van ten-

nisbanen (cement of asphalt) en oprichting van een club-

huisje, als aangegeven op de bij het verzoekschrift ge-

voegde twee teekeningen, verleend, tot wederopzegging.

De Voorzitter: De Directeur der G. W. deelde schrifte-
lijk mede, dat de heer Joh. J. Palm, benoemd Opzichter-
Uitvoerder bij de Gemeentewerken, heden van Java aan-

kwam en zijnen dienst dadelijk aanvaardde. Heeft een der
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leden nog iets in het belang der Gemeente op te merken?

De heer Van Deursen: Dezer dagen verkreeg ik inzage

van de teekeningen betrekking hebbende op den voorge-

nomen Gemeentelijken woningbouw. Met alle respect voor

de leden der Commissie, die van advies dienden, kom ik

op tegen het bouwen van woningen met eene huurwaarde

van circa f 45.— per maand. Ik vermeen, dat het bouwen

van zulke betrekkelijk-dure huizen evenmin in de bedoeling

der medevoorstellers, de heeren Snel en Wieland, heeft ge-

legen. Is de Gemeente inderdaad van plan, dergelijke
huizen te bouwen ?

De Voorzitter: Het idee van den Directeur der G. W.

en het lid der Technische Commissie, den heer Stigter,
wordt voor beter gegeven. Ten rechte werd opgemerkt,

dat bij de oorspronkelijke, globale raming van kosten, geen

rekening was gehouden met afschrijving, belasting, enz. :

afgerond naar boven komt de huurprijs op f 45.— per

maand: worden echter woningen met één slaapkamer ge-

bouwd, dan daalt de prijs tot circa f 35.— per maand.

De teekeningen geven slechts het type der huizen aan en

de begrooting is slechts eene globale; zij werden gemaakt

met het oog op eene meer uitvoerige toelichting op het

leeningsplan der Gemeente: nadere uitwerking van het

plan moet natuurlijk plaats hebben.

De heer Van Deursen: Zoude de Regeering daar dan

wel op ingaan ?

De heer Stigter: Een dubbel zoo groot huis als een

met een huurwaarde van f. 35,—, kan voor f. 45.— wot-

den verkregen, t.w. huizen met 2 slaapkamers, welke toch

noodig zullen zijn. De bedoeling moet zijn, en zat ook in-
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dertijd bij me voor, toen de kwestie uitvoerig in Raads-
zitting werd belicht, dat personen, nu f. 60.— per maand
of meer verwonende, een beter huis kunnen betrekken voor
f 42.50 per maand huur, waardoor wordt bereikt, dat min-

derwaardige huizen tegen lageren prijs moeten worden ver-

huurd dan thans het geval is. Huizen met slechts één
slaapkamer zijn ondingen; het komt voordeeliger uit, huizen

met 2 slaapkamers te bouwen.

De heer Stocksmeier: Indertijd bewoonde ik een pavil-
joen, staande aan het Kerkhotpad, hoek Tuins'raat, met twee

kamers voor f. 25. - per maand: wanneer particulieren
winst moeten maken, welk idee bij de Gemeente niet voor-
zit, kan ik me niet goed indenken, dat een huurprijs van

f 45.— per maand voor veel kleinere huisjes, moet worden

bedongen.

De heer Stigter: Bouwt eene Gemeente, dan wordt uit
den aard der zaak beter materiaal gebruikt, worden tras-
ramen aangebracht, waardoor wel duurder, doch ovk be-
ter wordt gebouwd, dan door particulieren zoude geschie-

den.

De heer Stocksmeier: Het verschil in huurprijs is echter
te groot.

De heer Snel: Met voldoening heb ik het nieuwe plan
gezien; de bijgebouwen zijn beduidend verbreed, een groo-
ter terrein voor erf gereserveerd, zoodat het tweede pro-
ject me beter lijkt dan het eerste. Alvorens tot definitieven
bouw over te gaan, komt de kwestie der detailleering toch

nog in den Raad.

Thans wilde ik, aldus vervolgt de heer Snel, over een
ander onderwerp spreken, n.l. de wijziging door de Regee-
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ring gebracht in artikelen 4 en 5 van het Decentralisatie-

besluit, waarbij de kiesbevoegdheid wordt veranderd, in

sommige streken zelfs kan worden uitgeschakeld, wijl de

Regeering daar zelve leden van locale ressorten zal aan-

wijzen. Het gewijzigd artikel nu is voor tweeërlei uitlegging

vatbaar.

Ten eerste kan eruit gelezen worden, dat de Regeering

instelling van raden wil bevorderen in streken, waar moei-

lijk verkiezingen zijn uit te schrijven, in welk geval ik den

maatregel zou toejuichen, maar ook kan eruit gelezen

worden de mogelijkheid een recalcitranten raad door een

coupd' état om te zetten en dat zoude een stap achteruit

zijn op den weg der decentralisatie.

De Voorziter: Voor zoover ik op de hoogte der kwestie

ben, is de gewraakte wijziging aangebracht in verband met

de plannen der Regeering om eenige locale raden in te

stellen op Sumatra's Oostkust. Er bestaan daar commissies,

welke medezeggenschap hebben in het gebruik van be-

langrijke plaatselijke fondsen. De leden daarvan wonen ook

buiten de hoofdplaatsen op de ondernemingen. Het schijnt

de bedoeling der Regeering te zijn de instelling van Ge-
meenteraden thans aldaar mogelijk te maken. Het is toch

onmogelijk de Regeering van een „coup d’ état” te verden-

ken, indien wijziging wordt gebracht in de regeling der

bestaande kiesbevoegdheid. Van een stap „achteruit” kan

geen sprake zijn. Uwe vraag, heer Snel, geeft blijk van
wantrouwen in het beleid der Regeering. .

De heer Mesman: Ik herinner me in een der Javabladen

te hebben gelezen, dat eene andere uitlegging juister is.

Wordt nl. in eene streek, waar b.v. de petroleumindustrie,
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of welke andere industrie ook, haar bedrijf uitoefent op

groote schaal, een locale raad ingesteld, dan zouden, aan

de hand der vigeerende bepalingen, administrateurs en
employé's eener zelfde onderneming zeer grooten invloed

kunnen uitoefenen op de samenstelling van den raad ter
plaatse. Als voorbeeld werd Tjepoe aangehaald. Om zulke

familieregeeringen te voorkomen, behoudt de Regeering,

aldus het blad, zich het recht voor tot benoeming van le-

den.

De heer Snel: Aan de Regeering ware de vraag te stel-
len, een duidelijke interpretatie van de bedoeling der wij-

ziging te geven. Het zoude toch weleens kunnen gebeu-

ren, dat een recalcitrante raad, niet willende medegaan

met de ideeën der Regeering, door tijdelijke opheffing der

kiesbevoegdheid, dus door een coup d’ état, zoude kunnen

worden omgezet door de Regeering, welke zelve in dat

geval in de vacatures zoude voorzien.

De Voorzitter: Van Uwe vraag kennisnemende, kan de

Raad daarover zijne gedachten laten gaan. Eventueel kan

dit onderwerp officieel een punt van bespreking uitmaken

in eene volgende Vergadering, als U daartoe het verzoek

doet. De maatregel der Regeering lijkt me practisch, om op

plaatsen, waar geen voldoend aantal kiezers is of slechts

eene zekere klasse van kiezers, zelve de leden aan te wij-

ze voor locale raden.

Ten slotte verzoek ik de machtiging van’ den Raad tot

aankoop van een nieuw rijwiel ten behoeve van een der

Secretarie-oppassers, ten laste van den post voor Onvoor-

ziene Uitgaven jaar 1917. Een dezer dagen werd nl. een

Secretarie-oppasser op staanden voet door mij ontslagen,
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wegens vernieling van het sindseenige jaren in gebruik zijn-

de rijwiel ten behoeve der Secretarie. Mijn voorstel is, een

nieuw aante koopen tegen een prijs van ten hoogste f 150.—

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

In verband met het vergevorderd uur wordt geen ge-

heime zitting gehouden, terwijl den 23en Maart 1917 op-

nieuw eene Vergadering zal plaats hebben.

Te 10 ure des avonds sluit de Voorzitter de Vergadering.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen van

16 Maart 1917 (gedeeltelijk) en 27 April 1917.

De Voorzitter:

J.:A. EINTHOVEN.
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te verzoeken St. bl. 1916 No. 612, inzake ver-

‚plichte doodschouw, ook voor deze Gemeente
van toepassing te verklaren

Idem om der Regeering te vragen of medicij-
nen en verband-artikelen benoodigd voor eene

eventueel te houden polikliniek gratis van de
Gouvernementsapotheek kunnen worden be-
trokken

Besluit tot het doen storten van het van Ge-
meentewege ten Zuiden van het Hoogepad op-
gehaald vuil op het door den Ambtenaar voor
de Vruchtenteelt alhier voor demonstratietuin
benutte terrein in Kg. Dadie

Voorstel. van het Raadslid-Snel der Regeering
te verzoeken om eene duidelijke interpretatie
van de bedoeling der: wijziging, aangebracht

in art. 4 en5 van het Decentralisatiebesluit

Bladz.

dl

95.

81.

82.

84.

93.
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Bladz.

Besluit tot het in huur afstaan van een ter-
rein op het Arendsburgplein tot wederopzeg-
gens aan een tennisclub 90.

Besluit tot het in druk doen verschijnen van
de Notulen en de eventueele uitgifte van een
Gemeenteblad nader ter sprake te brengen bij
de vaststelling der Begrooting voor het jaar
1918 72.

Grondbedrijf.

Schrijven No. 306 dd. 18 December 1916 van
den Chef van het Kadastraal Bureau alhier,

betreffende uitreiking van meetbrieven 76.

Besluit om der Regeering te verzoeken de
gronden als aangeduid in het Gemeentelijk
uitbreidingsplan, waarop Inlandsch bezitsrecht
rust, te willen reserveeren voor deze Gemeente

voor den duur van 3 jaren. 78.
Grondruil-aanvrage van den heer Mr. J. J. K.
de Wit 85.

Gebouwen.

Goedgunstige beschikking op het verzoek van
de Celebes Industrie Maatschappij W. Corné
& Co. alhier tot verlenging van den termijn
van oplevering van passerloodsen in Kg. Boe-

toeng 8 88.



IV.

Blâdz.

Notulen

Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de Vergaderingen van 13en 16 Februari 1917 71.

Verordeningen.

Aanvulling van het ontwerp Drankverordening

in verband met de eventueele afschaffing van

de pacht van het recht tot verkoop van sa-

guweer en brom ter hoofdplaats Makassar 82.

Wegen

Goedkeuring der begrooting betreffende ver-

betering van de Passer- en de Tempelstraat 87.

Verzoek van het Raadslid W. F. van Campen

art. 1 sub i ten 2e van de Verordening tot

bevordering van netheid, zindelijkheid, veilig-

heid en orde in het Gewest Celebes en On-

derhoorigheden stipt te doen naleven 88.

Grondaanvrage voor de oprichting in Kg. Lo-

djia van een tweeden steenbreker 90.

Woningbouw.

Opmerking van het Raadslid Van Deursen, dat

de huurprijs der van Gemeentewege te bou-

wen huizen hem te hoog voorkomt. | 92.


