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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-
dag, den 23en Maart 1917, ten Poli

tiekantore.

Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA.

|. _Schrijven dd. 5 Maart 1917 van Mas Ardjosoedjono te
Bima, houdende verzoek tot Keurmeester in Gemeente-

dienst te mogen worden benoemd.

2. Verzoekschrift dd. 21 Maart 1917 van het Bestuur der

Sociëteit „De Harmonie” alhier, inzake Zeeboulevard.

3. Geheim.

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, W. F. van

Campen, J. A. E. van Deursen, Hamzah daeng Mapata,
H. Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte,

W. C. Snel, A. W.G. Stigter, J. H. Stocksmeier, The Liong
Tjiang en G. Wieland,

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: M. C. H. Buné
en Hadji Mohamad Salen; eerstgenoemde wegens verhinde-
ring, laatstgenoemde wegens ongesteldheid.

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom |r.
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Te 6.40 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering. |

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de Raadszitting, den 16en dezer gehouden, kwamen

gereed, zijn echter nog niet in rondlezing gezonden. In de

eerstvolgende Vergadering zullen ze worden gearresteerd.

Punt 1: Schrijven ddo. 5 Maart 1917 van Mas

Ardjosoedjono te Bima, houdende verzoek tot Keur-

meester in Gemeentedienst te mogen worden be-

noemd.

De Voorzitter: Het verzoekschrift is ongezegeld, derhalve

mag daarop in verband met het bepaalde bij de Zegelor-

donnantie geen acht worden geslagen: bovendien is er

geen vacature. Ik stel voor, het schrijven te deponeeren,

Dienovereenkomstig wordt besloten.

De heer Van Campen komt ter Vergadering.

Punt 2: Verzoekschrift ddo. 21 Maart 1917 van

het Bestuur der Sociëteit „De Harmonie” alhier, in-

zake zeeboulevard.

De heer Snel: Alvorens tot de behandeling van dit punt

der Agenda wordt overgegaan, wilde ik opmerken, dat het

wellicht raadzaam zoude zijn, dit onderwerp voorloopig

niet in behandeling te nemen, wijl het plan van het Bestuur

‘der Sociëteit bij de leden ervan nog niet tot rijpheid kwam

en het nog lang niet zeker is, dat dit nieuwe voorstel zal

worden aangenomen door de Sociëteitsleden. Het komt me
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daarom gewenscht voor, eerst de beslissing der ledenver-

gadering af te wachten, teneinde den Raad eventueel noo-

delooze discussiën te besparen.

De Voorzitter: Het Bestuur der Sociëteit had een ander

idee; alvorens n. |. in de algemeene ledenvergadering met

het plan tot de oprichting van een nieuw Sociëteitsgebouw

op de plek, waar nu de Zeeboulevard is, voor den dag te

komen, achtte het Bestuur ’t de beste gedragslijn, eerst de

betreffende autoriteiten omtrent de plannen te polsen, daar

het niet een plan wilte berde brengen in eene ledenverga-

dering, dat achteraf zoude blijken niet voor uitvoering vat-

baar te zijn. Me dunkt, deze gedachtegang is logisch.

De heer Wieland: Beschikt de Raad afwijzend op het

verzoek, dan wordt door het Sociëteitsbestuur géén leden-

vergadering uitgeschreven. Het alof niet ingaan op het voor-

stel van het Bestuur, kan door den Raad in eenige minuten

worden beslist. Lange discussies zijn daarvoor niet noodig.

De Voorzitter: Wil de heer Snel zijn voorstel in stem-

mingzien gebracht, dan is daartegen geen bezwaar.
De heer Snel: Slechts om tijd te besparen deed ik het

voorstel: het is niet onmogelijk, dat de Raad goedgunstig

beschikt op het rekest, doch de ledenvergadering het plan

in kwestie afstemt.

De heer Mesman: Het Bestuur vertegenwoordigt de le-

den: het is niet aan den Raad te beoordeelen. of de han-
delwijze van het Bestuur in deze zaak in orde is.

(De heer Mr. Pet verschijnt ter Vergadering).
De heer Wieland : Als Raadslid ben ik ervoor, op het rekest

eene goedgunstige beschikking te nemen: de vuile rommel

vóór den Zeeboulevard gaat dan eindelijk ook weg. Als lid
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der Sociëteit ben ik echter tegen het plan der Bestuursleden.

De Voorzitter: Reeds lang heb ik er mijne aandacht aan

gewijd, een plek te zoeken, waar de prauwen veilig kunnen

lossen en laden, doch noch in het Noorden, noch in het

Zuiden mocht ik slagen. Nu wordt een prachtgelegenheid

geboden, om van dien rommel aan het strand af te komen.

Inderdaad zal het nieuwe gebouw der Sociëteit bijdragen

tot de verfraaiïng der stad. Gedacht werd ook aan de be-

langen van de kleine zeevaarders, wien elders, meer naar

het Zuiden, wellicht een plaats kan worden aangewezen,

om hun minderwaardig materiaal te lossen en te laden.

De heer Mr. Pet: Kunnen meer in het Zuiden inderdaad

prauwen veilig liggen? .

De heer Wieland: Dat kunnen ze op de tegenwoordige

plaats ook niet!

De heer Mr. Pet: Er komen nu toch prauwen daar?

Meer naar het Noorden zal een geschikte plek moeten wor-

den gezocht.

De Voorzitter: De tegenwoordige stapelplaats is een do-

ren in het oog der Gemeentenaren en de reukorganen wor-

den ín die buurt onaangenaam getroffen.

De heer Snel: De kwestie van een laad- en losplaats
voor de prauwen acht ik de belangrijkste; ook m.i. ver-

dient het aanbeveling, een andere plaats te zoeken. Waar

het plan van het Bestuur der Sociëteit uitstekend in elkan-

der blijkt te zitten, o.a. 13 punten worden opgesomd om

het plan te ondersteunen, daar valt het op, dat een welom-

lijnd plan voor een prauwenlosplaats ontbreekt, alhoewel

vele Inlanders daardoor gedupeerd zouden worden, indien

het plan verwezenlijkt wordt,
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Er moet een plaats-worden aangewezen, waar een toe-

vluchtshaven is te vinden. Op den bij het rekest overge-

legden blauwdruk heb ik tevergeefs antwoord gezocht op

de vraag, of de nieuwe zeeboulevard toegangelijk is voor

het publiek: ik heb geen toegang kunnen ontdekken.

De heer Wieland: Van af de pier zal de toegang zijn

voor het publiek.

De Voorzitter: Plaatselijk heb ik met de heeren Van der

Voort en Admiraal het terrein opgenomen, en me het plan

door ken laten toelichten. Uit Raadsoogpunt is het plan

zeker te ondersteunen, er bestaan tegen de uitvoering niet

de minste bezwaren. Een sterk omlijnd plan kon niet wor-

den ingediend, immers, de plaats, waar een los- en laad-

plaats voor de prauwen zal komen, dient in overleg met

den Raad-zelf te worden aangewezen. Natuurlijk is de zee-

boulevard gratis voor het publiek toegangelijk en wel vanaf

de pier, welke beduidend zal worden verlengd. Het publiek

kan genieten van de muziekuitvoeringen in de Sociëteit en

tevens van het mooie uitzicht op zee.

De heer Mr. Pet: De Zeeboulevard is een geschenk aan

de Gemeente geweest.

De Voorzitter: Hij wordt niet cadeau gegeven aan de

Sociëteit, doch een ruil heeft slechts plaats. Het publiek

zal meer profijt kunnen trekken van den nieuwen boulevard

dan het geval is met den huidigen, zoodat geen bezwaar

kan bestaan tot ruiling over te gaan, al vormde het platje

een geschenk van een voormalig Hoofd van het Gewest.

De heer Mr. Pet: Het publiek moet dus in deze kwestie

beslissen. Eerst moet de grond worden opgespoten, wat

wordt dan verkregen ?
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De heer Stigter: Het nieuwe platje wordt wat meer in

zee gebouwd. Ik kan er niets bijzonders in zien, als

van den kant der Gemeente geen bezwaar tegen het plan

wordt geopperd, dat het Bestuur der Sociëteit bij voorbaat

het plan toelicht: later toch kan worden bepaald, wáár

de prauwenaanlegplaats zal komen. Als de Raad in prin-

cipe met de voorstellen van het Bestuur accoord gaat,

dan eerst kunnen stappen door het Bestuur worden gedaan,

om den grond in eigendom te erlangen. Er is dan een ba-

sis, in verband waarmede aan de Regeering kan worden

verzocht, om waar nu zee is, een boulevard te mogen aan-

leggen. Alle bij het plan belanghebbenden werden gepolst,

kunnen zij zich met de voorstellen vereenigen, dan wordt

‘het verzoek om eigendomerlanging bij de Regeering inge-

diend. Het komt me voor, een vlotte manier van handelen

te zijn, zooals het Bestuur de zaak aanpakt. De Raad kan

nu verklaren principieel geen bezwaren te hebben; wordt

overleg niet gevonden inzake een prauwenlosplaats, dan

vervalt de toestemming.

De heer Snel? De huurder van het Paviljòen aan den

Boulevard zal moeten verhuizen.

De Voorzitter: Hijtrekt bij de verhuizing naar den nieuw

aan te leggen boulevard, in de onmiddellijke nabijheid van

de Sociëteit, meer publiek.

De heer Wieland: De vergunning werd hem tot weder-

opzegging verleend; eventueel zoude hem een termijn kun-

nen worden gesteld of anders moet hij eene schadeloosstel-

ling ontvangen.

De heer Snel: Als volgt formuleerde ik mijn voorstel:

„De Raad der Gemeente Makassar,
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„Gelezen enz.

„Verklaart tegen een dergelijk verzoek geen bedenking

„te hebben, mits, behalve de genoemde voorwaarden

„voor den bouw van de nieuwe soos, overeenstem-

„ming zij verkregen met den Gemeenteraad betreffende

„een andere losplaats voor prauwen.”

De Voorzitter: De woorden” voor den bouw van de nieuwe

soos”, waren beter te vervangen door „de aanvrage in

eigendom van het betrekkelijk terrein”.

De heer Snel: Met deze wijziging kan ik mij vereenigen.

De Voorzitter: Aan een Raadscommissie ware op te dra-

gen een geschikte plek voor prauwenhaven te zoeken.

De heer Mr. Pet : Dat moest het Bestuur der Sociëteit doen!

De Voorzitter: Dat Bestuur beweegt zich toch niet op

sociaal-economisch gebied? Het zoeken van een geschikt

terrein, is een kwestie, welke de Gemeente aangaat.

De heer Snel: U, heer Voorzitter, met de leden der Tech-

nische Commissie, zouden kunnen worden uitgenoodigd,

van advies te willen dienen inzake een nieuwe aanlegplaats

voor prauwen.

De heer Mr. Pet: Het mooie uitzicht op zee is geheel

weg, als er op het tegenwoordige platje een gebouw wordt

opgericht. Ik vind dat jammer. |

De heer Stigter: Er wordt juist steeds over geklaagd,

dat de entrée van Makassar zoo leelijk is. Nu wordt er een

mooi, waarschijnlijk goed verlicht gebouw opgericht, en rij-

zen ook bezwaren. Voor het aanzien der Gemeente is het

gewenscht het verzoek in te willigen.

Met op één na algemeene stemmen (de heer Mr. Pet stemt

tegen), wordt het voorstel-Snel aangenomen, terwijl de
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Voorzitter met de Technische Commissie inzake een aanleg-

“plaats voor prauwen van advies zal dienen.

De Voorzitter: Alvorens de gebruikelijke rondvraag te

stellen, wilde ik den Raad ervan in kennis stellen, dat blij-

kens ontvangen telegrafisch bericht de heer Neyndorff zijne

benoeming tot Opzichter bij de G.W. niet heeft aangenomen

en rijst opnieuw dezelfde moeilijkheid. Ik heb den Directeur

der G. W. aangeraden, de vroeger geplaatste annonce weder

te doen opnemen. Wellicht dat nu—de laatste annonce werd

reeds geruimentijd geleden geplaatst— geschikter sollicitanten

zich zullen aanmelden; een plaatsing in „De Sumatrapost”

zoude eveneens aanbeveling verdienen: Medan is een dure

stad en zouden misschien menschen vandaar naar hier willen

komen.

De heer Snel: Heeft U in de annonce erbij doen zetten,

dat het leven te Makassar ook duur is?

De heer Wieland: Werd Koene reeds gevraagd, of hij de

betrekking ambieert ? Het laten komen van Medan van

ambtenaren eventueel met gezin, is wel kostbaar: als de

hooge passagekosten kunnen worden bespaard, kan een

hooger aanvangstractement worden toegekend.

De Voorzitter : Inderdaad solliciteerde Koene, doch acht

ik bespreking in geheime zitting aanbevelenswaardiger.

Wenscht een der leden nog iets op te merken ?

De heer Snel: Is het U bekend, dat oefeningen door de

militaire macht worden gehouden o. a. op de grasranden

van den Hospitaalweg, waardoor modderpoelen ontstaan ?

Als het de bedoeling is, dergelijke oefeningen daar als regel

te doen houden, dan ware m. í. in overweging te geven
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een andere plaats te zoeken. Vroeger werden pleinen voor

dat doel gebruikt.

De Voorzitter: De Hospitaalweg heeft veel geleden door

het transport van steenen bestemd voor de langs dien

weg op te richten nieuwe Gouvernementswoningen. Van

oefeningen door militairen dààr gehouden, is me niets be-

kend. Vroeger werd het Kerkplein benut voor oefenplaats,

doch dat staat in den regentijd meestal onder water. In het

belang van de geoefendheid der militaire macht en van de

defensie dus, — dient wat door de vingers te worden ge-

zien, er moet toch een oefenplaats zijn.

De heer Wieland: Zóó erg is het vernielen der wegen

niet, de oefeningen werken als een stoomwals.

De heer Stigter: Iets nieuws zullen de oefeningen daar

wel niet zijn, het zal wel elk jaar zoo zijn gegaan.

De heer Snel: Worden de oefeningen op de grasranden

geregeld gehouden, dan blijft de weg voortdurend slecht.

De heer Wieland: Reeds jaren geleden stelde ik den

Raad voor, het Kerkplein, dat in den regentijd een waar

moeras is, op te hoogen.

De Voorzitter: Den leden der Commissie voor de Fi-

nanciën is bekend, dat van de eventueele ophooging van

de pleinen reeds werd gerept in de nieuwe toelichting op

„shet leeningsplan.

De heer Snel: Wellicht kent de Overste een ander, ge-

schikt terrein.

De Voorzitter: Mijnerzijds bestaan geen bezwaren, de

kwestie met den Plaatselijken Militairen Commandant te

bespreken.

De heer Stigter: Bij mij bestaan daartegen wèl bezwaren.
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De heer Wieland: En bij mij ook.

De heer Stigter: Het is beter er nietover te spreken. Op

het militaire terrein aan den Hospitaalweg komt een mooie

bebouwing: de militaire autoriteiten hebben zich tegen den

afstand van den grond n.l. niet verzet. Wordt de opmer-

king van den heer Snel officieel te hunner kennisse ge-

bracht, dan zoude een motief aanwezig kunnen zijn, om in

den vervolge afstand van grond, voor andere dan militaire

doeleinden, te weigeren.

De heer Wieland: Mijn voorstel is den huidigen toestand

te handhaven.

De heer Snel: Ik begrijp niet, wat er fegen mijn voorstel

kan zijn?

De heer Wieland: In den regentijd kàn geen andere oe-

fenplaats worden gevonden.

De heer Snel: Dan is er natuurlijk niets aan te verande-

ren.

De Voorzitter: Uwe vraag, of geen beter terrein zoude

zijn te vinden, zoude getuigen van gebrek aan plaatselijke

kennis en van gemeentelijke toestanden, daarom ben ik hui-

verig zooiets te vragen.

De heer Van Campen : Met geringe kosten is de weg wel

weder in orde te maken. ;

De heer Mr. Pet: De grondaanvrage van den heer Mes-

man, zoude opnieuw in behandeling worden genomen, als

de Goaweg zoude zijn geprojecteerd; zulks zoude in 14 da-

gen plaats hebben, thans is het zes weken geleden, dat

die toezegging werd gedaan. Wanneer wordt die aanvrage

toch behandeld? Er wordt reeds jaren op gewacht; het pro-
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jecteeren van dien weg dateert nog uit den tijd van den

Voorzitter van dezen Raad, den heer Damsté.

De Voorzitter. Door omstandigheden is de opname

van den Goaweg vertraagd: op de volgende Vergadering zal

de betreffende aanvrage kunnen worden behandeld, ik wees

den Directeur der G. W. reeds op spoedige afdoening.

Te 7.30 ure des avonds gaat de Raad in geheime zitting

over.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van den 27en April 1917.

De Voorzitter:

J. A. EINTHOVEN.
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