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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den 18en Mei 1917, ten Politie.

kantore.

Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 27

April 1917.

2. Nota van toelichting op het leeningsbesluit.

3. Benoeming van een Opzichter bij de Gemeentewerken.

4. Schrijven van den Isten Gouvernements-Secretaris No.

879,11 dd. 5 April 1917, omtrent huishuurindemniteit

van den aan te stellen Burgemeester.

5. Verzoekschrift dd. 29 Maart 1917 van vischhandela-

ren, omtrent bezwaren tegen den tegenwoordigen gang

van zaken ín hunnen handel.

6. Verzoekschrift van den heer E. F. H. J. Mesters alhier,

dd. 20 April 1917, om restitutie van een gedeelte van

de betaalde huursom voor het Paviljoen aan den Zee-

boulevard.

7. Voorstel van hef Raadslid-Snel. tot instudienemen van

kampongbouw, drinkwatervoorziening van behoeftigen

en bad-en waschgelegenheden.

8. Rapporten ‘dd. 23 en 24 April 1917 van de Commissie
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voor de Financiën, in zake accoordbevinding van on-

derzochte verantwoordingen over het eerste kwartaal

1917 van den:

a. _Gemeentesecretaris betreffende legesgelden ;

b. Directeur der Gemeentewerken: Gelden ontvangen

voor het ledigen van beerputten en het ophalen

van vuilnis;

c. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbe-

lasting ;

d. Gemeentekeurmeester.

9. Rondschrijven van den Isten Gouvernements-Setrelanis

No. 1028/11 dd. 23 April 1917 inzake werving van per-

soneel uit Nederland door de locale raden.

10. Schrijven van den Hoofdingenieur tijd.- Directeur der

Haven van Makassar No. 635/11 HW dd. 13 April 1917,

inzake haventerrein.

11. Geheim.

Aanwezig zijn de leden: W. F. van Campen, Hamzah

daeng Mapata, H. Mesman, Mr. H. A. Pet, Th.

H. M. Platte, (deze verschijnt bij behandeling

van punt 3 ter Vergadering), W.C. Snel, J. H.

Stocksmeier, The Liong Tjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden : Baba Soeleiman

(wegens andere bezigheden), M.C. H. Buné (we-

gens ongesteldheid), Hadji Mohamad Saleh, Nio

Eng Boe en A. W.G. Stigter (allen wegens andere

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

Te 640 ure des avonds opent de Voorzitter de Ver-

gadering.

Punt |: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 27 April 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de den 27en April 1917 gehouden Vergadering, werden

na rondlezing, met enkele opmerkingen van weinig belang

terugontvangen.

Geen der leden voorlezing verlangende, worden de be-

treffende Notulen goedgekeurd en gearresteerd.

De Voorzitter: Den heer Snel zeg ik dank voor de hulp

verleend bij het samenstellen dier Notulen bij afwezigheid

met verlof van den Gemeentesecretaris.

Punt 2: Nota van toelichting op het leeningsbesluit.

De Voorzitter: De inhoud van het door mij aan U ge-

richte schrijven No. 580/30 dd. 12 dezer, is U allen be-

kend. De kwestie is slechts van formeelen aard: blijkens

aan U ín afschrift overgelegd telegram van den Adviseur

voor de Decentralisatie dd. 11 Mei 1917, acht bedoelde

Hoofdambtenaar het noodzakelijk, dat Uw College in het

openbaar verklaart het leeningsbesluit van 1 December 1916

te handhaven en in te stemmen met de nieuwe nota van

toelichting, in overleg met de leden der Commissie voor de

Financiën en den Adviseur voor de Decentralisatie, samen-

gesteld. Na terugkeer van Java, bracht ik aan Uw College,
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zooals U zich zult herinneren, in eene huishoudelijke Ver-

gadering verslag uit van de verkregen resultaten. In die Ver-

gadering werd ik door U gemachtigd, een uitvoeriger nota van

toelichting op te maken. Van het verhandelde in bedoelde

huishoudelijke zitting werden geen notulen aangehouden,

zoodat alsnog hedenavond in openbare vergadering dient

te worden bevestigd:

le. dat het betreffend leeningsbesluit blijft gehandhaafd;

2e, dat de inhoud der tweede uitvoeriger nota van toe-

lichting Uwe instemming heeft.

Ik verzoek U daarom het volgende besluit te willen arres-

teeren:

„De Raad der Gemeente Makassar,

„Gelezen den brief van zijn Voorzitter dd. 12 Mei 1917,

„No. 580/30 en de daarbij overgelegde nieuwe nota van

„toelichting, op het leeningsbesluit van 1 December 1916,

„welke der Regeering werd ingediend bij schrijven

„van 10 April 1917 No. 482/28 en de terzake met den

„Adviseur voor de Decentralisatie daarna gevoerde tele-

„grafische correspondentie,

„Heeft besloten:

a. te bevestigen, dat bovenbedoeld leeningsbesluit ge-

handhaafd wordt en dat terzake de Voorzitter na de

hem door zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal

van Nederlandsch-Indië verleende audiëntie gemachtigd

was om daarvoor eene nieuwe nota van toelichting

op te maken en na bekomen overeenstemming met de

leden van de Commissie voor de Financiën en inge-

wonnen raad van den Adviseur voor de Decentrali-

satie in te dienen,
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b. instemming te betuigen met bedoelde door den Voor-
zitter opgemaakte nieuwe nota van toelichting op meer-
gemeld leeningsbesluit van 1 December 1916.”

De heer Snel: Laat toch hoofdelijk worden gestemd over
dit besluit: de Regeering wenscht balken onder het ijs,

laat ons er dan stevige onderschuiven !

De heer Mr. Pet: Het gaat hier dus eigenlijk over de
nota van toelichting: het leeningsbesluit toch werd reeds
gearresteerd. Het zoude echter raadzaam zijn, de leening

te plaatsen vóór de vrede er is!

De heer Snel: Op een klein beetje spoed zoude bij de
Regeering kunnen worden aangedrongen !

Met algemeene stemmen wordt het betreffend besluit

goedgekeurd en gearresteerd.

De Notulen op dit punt betrekking hebbende, worden
staande de Vergadering eveneens gearresteerd.

“Punt 3: Benoeming van een Opzichter bij de Ge-

meentewerken.

De Voorzitter: Bij schrijven No. 143 dd. heden, bericht

de Directeur der Gemeentewerken, dat door hem, in over-
leg met hetlid der Technische Commissie, den heer Stigter,

eene voordracht van twee personen werd opgemaakt, t. w.

No. 1: H. M. Koene alhier;

No. 2: L. G. Donnadieu te Weltevreden.

Eerstgenoemde stelt echter als eisch, boven het aanvangs-

salaris van f 150.— per maand, 4 één-jaarlijksche ver-

hoogingen van f 25.— per maand direct ingaande, zoodat

het tractement zoude bedragen f 250.— ’s maands. No. 2

der voordracht neemt genoegen met het op de begrooting



18 Mei 1917, — 126 —
 

uitgetrokken bedrag van f 150.— per maand. Omtrent den

heer Koene werden plaatselijk reeds eerder inlichtingen

ingewonnen, zoodat bekend is, wát de Gemeente aan hem

zal hebben; wat de heer Donnadieu zal praesteeren, dient

te worden afgewacht. Hedenochtend kwam eerstgenoemde

te mijnen kantore en stelde me er o. a. van in kennis, dat,

mochten overwegende bezwaren bestaan hem direct een

bezoldiging toe te kennen van f 250.—, hij geneigd zoude

zijn, genoegen te nemen met een fractement van f 225.—

per maand. Bij de firma C. de Groot Azn. geniet hij thans

een inkomen van f 285.— per maand, doch is die betrek-

king er een van zeer tijdelijken aard, waardoor het salaris,

vanzelf sprekend, veel hooger dient te worden gesteld. Bij

de Gemeente kan, als hij voldoet, carrière worden gemaakt,

zoodat ecn lager salaris kan worden betaald. Acht de Raad

nadere besprekingen wenschelijk, dan waren deze in eene

besloten zitting te houden.

De heer Wieland: Er is geen geld genoeg in kas om te

werken, waarom dan weder een Opzichter bij de Gemeen-

tewerken aangesteld : de Commissie voor de Financiën gaf

zelfs in overweging de in aanbouw zijnde werken stop tec

zetten !

De heer Van Campen (lid der Commissie voor de Fi-

nanciën): Zóóver is het gelukkig nog niet!

De heer Snel: De Regeering past natuurlijk een even-

tueel tekort bij, nu de Gemeente zoo haar best doet en

dus veel verwerkt!

De Voorzitter: Tot de benoeming van een opzichter bij

de Gemeentewerken werd reeds eerder besloten: op

de begrooting werd daarvoor een bedrag van 12 X
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f 150.— uitgetrokken, terwijl de uitgave nu zoude worden
Ff 225.—/250.— per maand. Toch zal het vermoedelijk
mogelijk blijken door overschrijving in dezelfde afdeeling
der Begrooting, het artikel niet te overschtijden, wijl eenige
maanden tractement van een Opzichter-Uitvoerder en een
Opzichter bij de Gemeentewerken onbenut bleven. Desge-
wenscht kan de heer Koene dadelijk in dienst treden.
De heer Snel: De man is gehuwd, bezit practische be-

kwaamheid en is het daarom, dat ik, in verband ook met de

dure tijden, te meer, wijl de begrooting toch niet wordt
overschreden, voorstel hem f 250, — p. m. salaris toe te

kennen; van f 225.— kan hij, die bovendien nog een

schoonzuster te zijnen laste heeft, niet rondkomen.

De heer Mr. Pet: Daarmede heeft de Gemeente toch
niets te maken!

De Voorzitter: Ik wilde een tusschenvoorstel doen: de
heer Koene vangt aan met een bezoldiging van f 225.—
per maand; voldoet hij in het van hem gevorderd werk,
dan ware hem per 1 Januari 1918 een salaris te verleenen
van f 250.— p. m. Het werk van hem gevorderd bij de
firma C. de Groot Azn. is n. l, van geheel anderen aard
dan hij bij de Gemeente zal hebben te verrichten, zoodat
nog zal moeten blijken, of hij bij de Gemeente wel vol-
doet, al was meergenoemde firma blijkens verklaring o. a.
van den uitvoerder J. S. Volker, dd. 5 Januari j.l, tevre-
den over hem en zijnen arbeid. Echter, ik gevoel er ook wel
iets voor, waar de begrooting toch niet wordt overschre-
den, hem f 250.— per maand salaris te geven.

De heer Mesman: Is de aanstelling van een opzichter
bij de Gemeentewerken wel urgent te noemen? In beves-



18 Mei 1917. ze (ID

tigend geval, moet natuurlijk een opzichter worden aan-

gesteld. Over een drietal maanden zal zijne al of niet ge-

schiktheid voor zijne nieuwe betrekking zijn gebleken en

betreft het dus slechts eventueel een verschil in uitgave

van 3 X f 25.—.

De Voorzitter: Vroeger werd reeds bepaald, dat, alvo-

rens personen in dienst der Gemeente treden, deze genees-

kundig dienen te worden gekeurd. Is dit ook van toepas-

sing op in tijdelijken dienst aangestelden ?

De heer Wieland: Niet op ambtenaren, die in tijdelijken

dienst treden.

‚De Voorzitter: De betrekking, welke de heer Koene zal

aanvaarden, stelt hooge eischen aan de physiek en alhoe-

wel deze sollicitant slechts vier dagen gedurende zijn drie-

jarig werkzaam-zijn bij de firma C. de Groot Azn. ver-

zuimde, kan eene keuring toch wenschelijk worden geacht.

De heer Mesman: Bij de Gemeente zal hij zeker niet

harder werken dan bij bedoelde firma.

De heer Snel: Het geldt hier eene principieele kwestie.

Waar tijdelijk-aangestelden b. v. geen recht op voorschot

kunnen doen gelden, gaat het niet aan, hen aan den ande-

ren kant aan eene keuring te onderwerpen.

De Voorzitter: Acht de Raad keuring, uiteen principieel

oogpunt, noodig? Ik vermeen, dat keuring steeds is aan te

bevelen.

De heer Mr. Pet: Dat is ook mijn idée.

De heer Van Campen: Er kan toch geen bezwaar tegen

keuring bestaan ?

De heer Snel: Waar hij niet vast aan de Gemeente ver-

bonden is, waarom dan hem te doen keuren?
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De Voorzitter: In theorie kan een tijdelijk-aangestelde

steeds worden ontslagen en derft hij vele voordeelen van hen,

die in vasten dienst zijn opgenomen: in de praktijk echter

wordt, b. v. met verlofverleening wegensziekte, geen onder-

scheid tusschen de beide categorieën gemaakt.

De heer Platte: Het Gouvernement doet hetzelfde : in tij-

delijken dienst benoemden worden ook gekeurd.

Z.h.s. wordt besloten, de in tijdelijken dienst der Ge-

meente aangestelden eveneens aan eene keuring te doen

onderwerpen.

Na schriftelijke stemming blijkt de heer Koene alle stem-

men op zich te hebben vereenigd en is hij dus op eene

aanvangsbezoldiging van f 150.— per maand in tijdelijken

dienst der Gemeente aangesteld, onder aanteekening, dat hij

dadelijk bij de aanvaarding zijner betrekking in het genot

zal worden gesteld van 4 éénjaarlijksche verhoogingen van

f 25.— per maand.

De heer Mr. Pet: Volgens de „Salarisverordening” kan

een Opzichter bij de G. W. aanspraak doen gelden op 4

éénjaarlijksche verhoogingen van f 25.— per maand en 4

tweejaarlijksche van gelijk bedrag. Is het de bedoeling den

pasbenoemde over twee jaren weder eene verhooging toe

te kennen ? Of ontvangt hij gedurende 6 jaren het salaris

van f 250.— per maand? Tweeërlei opvatting is mogelijk.

De Voorzitter: Ambtenaren kunnen slechts aanspraak

doen gelden op salarisverhooging bij gebleken geschikt-

heid en tevredenstellende dienstpraestatie. Over twee jaren

zoude de heer Koene inderdaad in aanmerking komen voor

nieuwe tractementsverhooging.



18 Mei 1917, == TA
 

De heer Mr. Pet: Het was me er alleen om te doen, de

regeling in de Notulen vastgelegd te zien.

Punt 4: Schrijven van den Isten Gouvernements-

Secretaris No. 879/11 dd. 5 April 1917,

omtrent huishuurindemniteit van den aan te

stellen Burgemeester.

De Voorzitter: Een afschrift van het betreffend schrijven

is in rondlezing geweest, zoodat de inhoud bekend mag

worden verondersteld. In navolging van de Gemeenten Me-

dan en Bandoeng werd indertijd voorgesteld, den voor de-

ze Gemeente te benoemen Burgemeester eene huurindem-

niteit van f 200.— per maand toe te kennen, doch acht de

Regeering thans eene toelage van f 150— ’s maands, in

verband met de huurprijzen der huizen alhier, voldoende.

Voorgesteld wordt, den brief voor kennisgeving aan te ne-

men en te deponeeren.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Punt 5: Verzoekschrift dd. 29 Maart 1917 van

vischhandelaren, omtrent bezwaren tegen

den tegenwoordigen gang van zaken in

hunnen handel.

De Voorzitter: Bij hun rekest van 22 Maart 1917 heb-

ben 18 daarin genoemde vischhandelaren, tevens huurders

van verkoopplaatsen in de passerloodsen, zich tot Uwen

Raad gewend, waarbij zij hunnen nood klagen over het feit,

dat de visschers, die bij hen in het krijt staan tot bedra-
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gen, varieerende van f 100,— tot f 200.—, zich onttrek-
ken aan de uitsluitende levering hunner vangst aan de geld-
schieters, door die vangst te verkoopen aan derden buiten
de passers. Adressanten doen het voorkomen, of zij slechts
als commissionnair optreden en het geld renteloos hebben
geleend, doch, zooals in de Makassaarsche Courant onder
de aandacht is gebracht, zijn de voorwaarden, waaronder
de visschers gelden hebben opgenomen, voor hen zeer be-
zwarend. Door de vroeger bestaan hebbende pacht van ver-
huur van zitplaatsen op de vischmarkt te Makassar, was
de visscher-debiteur aan handen en voeten gebonden aan
den vischhandelaar-geldschieter. Deze toch trad op als
huurder van zitplaatsen tegenover den pachter. Op grond
van de pachtvoorwaarden in St. bl. 1857 No. 105 was het
ten verkoop uitstallen, elders dan op den vischpasser, van
verschen visch, garnalen, krabben e. a. kreeftsoorten, ver-
boden op straffe van een boete van f 5.— tot f 50.—, ter-
wijl voor het rondventen van visch, koop van eene licen-
tie bij den pachter vereischt was.

De visschers konden daardoor niet anders dan hunne vangst
brengen naar den vischpasser, waar zij in handen viclen van
hunne geldschieters. Na de instelling dezer Gemeente werd
die pacht (in Maart 1907) afgeschaft. Zooals blijkt uit de
Instellingsordonnantie in Stbl. 1907 No. 171 genoot de Ge-
meente de inkomsten van denlaatsten pachttermijn van 1 April

1906 tot ultimo Maart 1907. Zoolang de vroegere vischpasser
bestond, brachten de visschers oudergewoonte, waarschijn-

lijk ook, omdat zij niet op de hoogte waren van de afschaf-
fing der pacht, hun zeeproduct nog goedig derwaarts. Se-

dert hebben zij opgemerkt, dat de bepalingen veranderd
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zijn en onttrekken velen zich nu aan hunne bezwarende

verplichtingen door buiten den passer hunnen visch aan

andere opkoopers te verkoopen. De toestand is hier niet

zoo vicieus als vroeger te Tegal en vooral te Batavia.

Te Tegal heeft men met gelden, opgenomen van de Af-

deelingsbank aldaar, de schulden der visschers aan opkoo-

pers afbetaald. De visschers kwamen daardoor in schuld

bij de bank, hadden hunnen visch aan te brengen op een

officieel-geregelden vischafslag, waar de vangst in het open-

baar werd verkocht. Van de opbrengst strekte een zeker

klein percentage voor verkoop- en administratiekosten en een

deel tot betaling van rente en aflossing van de schuld aan

de bank. Het overige werd hun dadelijk uitgekeerd, totdat

zij ten slotte geheel uit schuld kwamen.

Over het algemeen werkte deze maatregel naar wensch

en vond ook elders navolging. Eene keerzijde had echter

ook deze medaille: meermalen kwam het toch voor, dat

visschers zich aan hunne verplichtingen onttrokken door

tersluiks hunnen visch buiten den afslag aan derden te

verkoopen en moest het dessabestuur van de stranddessa’s

in den arm worden genomen, om politietoezicht uit te oefe-

nen langs het strand, teneinde dit misbruik tegen te gaan.

Ligt het op den weg dezer Gemeente de kwestie te enta-

meeren, waar het grootste deel der visschers eilandbewo-

ners is, dus niet tot de ingezetenen dezer plaats behoort?

Zoo ja, zoude het dan geen aanbeveling verdienen, den

stoot te geven tot de oprichting van een bank, gelijk te

Tegal geschiedde? Er zijn slechts eenige duizenden guldens

mede gemoeid.

‚ De-heer Snel: Al betreft het hier geen inwoners dezer
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stad, toch is de toestand erg genoeg om ingrijpen te wet-

tigen.

Ik schroom niet, hunne winstmarge als „woekerwinst” te

kwalificeeren. Het is daarom, dat ik gaarne het voorstel

van den Redacteur der Makassaarsche Courant overneem,

n. |. het aanwijzen door den Raad van eene Commissie,

welke tot taak zal hebben, de aangelegenheid grondig te

onderzoeken en voorstellen te dien opzichte te doen. Aan

rekestranten ware te berichten, dat de Raad geen termen

aanwezig acht, om op hun verzoek in te gaan.

De Voorzitter: Met de Inlandsche Raadsleden heb ik de

zaak besproken en onderzocht. Weliswaar wordt het voor-

schottenstelsel ook op andere producten toegepast, doch

door de concurrentie zijn de daaraan verbonden nadeelen

niet zoo grot. De visschers kunnen hunne voorschotten

niet afbetalen zonder steun en vallen daardoor in handen

van geldschieters; ook andere geldschieters dan de huidige

zullen dezelfde voorwaarden bedingen.

De heer Mesman: Er is een groot risico verbonden aan

het geld-ter-leen-geven. Zooals ik den Inlander ken, kan

hij niet buiten voorschot. De heer Snel spreekt van „woe-

kerwinst”, doch hijzelf zoude waarschijnlijk op bedoelde

voorwaarden geen geld ter leen verstrekken !

De heer Snel: Mijne ervaring te dien opzichte was gun-

stig: ik heb steeds, al gold het kleinere bedragen dan

waarvan thans sprake is, mijne aan Inlanders verleende

voorschotten, terugontvangen. Er zit in eene afdoende re-

geling een stuk volksopvoeding: de Raad toone den Inlan-

der, dat hijzelf iets vermag, waardoor de Inlander op hoo-

ger niveau wordt gesteld. Een klein beetje risico is door
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de Gemeente wel te dragen, daarom, ik herhaal het, laat

de kwestie in studie worden genomen.

De Voorzitter: Is het wellicht strijdig met de moraal, den ver-

koopers eene vaste plaats voor verkoop aan te wijzen : uit een

hygiënisch oogpunt is het concentreeren van den verkoop op

eene vaste plaats, zeer gewenscht, opdat voldoende contrôle

op het aangebrachte product kan worden uitgeoefend en

de Politie beslag kan leggen op bedorven waar.

De heer Snel: Hetzelfde immers geschiedt met vleesch,

dat toch ook in het Slachthuis moet worden gekeurd. De

verkoop op eene bepaalde plaats is zeker beter dan de

huidige toestand.

De heer Mesman: Ik acht concentratie van verkoop on-

noodig: de kooper zal zich er wel van overtuigen, of de

visch, ten verkoop aangeboden, bedorven is. Bovendien, de

Boeginees prefereert bedorven visch boven versche waar.

De Voorzitter ; Ik zal de menschen nogeens oproepen en

met de glarangs nagaan, tot welk bedrag thans voorschot-

ten uitstaan.

Besloten wordt de heeren Hamzah daeng Mapata, Mes-

man en Snel in commissie te benoemen, ter nader onder-

zoek der kwestie, terwijl op het verzoekschrift zal worden

geantwoord, dat geen termen aanwezig zijn, op het verzoek

in te gaan.

Punt 6: Verzoekschrift van den heer E. F. H. J.

Mesters alhier dd. 20 April 1917 om resti-

tutie van een gedeelte van de betaalde

huursom voor het palviljoen aan den Zee-

boulevard.
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De Voorzitter: Het blijkt, dat het gebouwtje den 15en
Februari jl. wèl gereed was om betrokken te worden; de
heer Mesters was echter niet tijdig gereed met het inrich-
ten daarvan.

De heer Snel: Gedurende twee maanden kon dus het
bedrijf niet worden uitgeoefend.
De Voorzitter: Dat is wel mogelijk, doch niet „door om-

standigheden onafhankelijk van zijnen wil”, zooals rekes-

trant schrijft.

De heer Platte: De huur ging per 15 Februari 1917 in,
het huisje kon dus niet aan een ander worden verhuurd.

De heer Mr. Pet: Bovendien bood de Gemeente het

gebouwtje niet te huur aan, doch vroeg de heer Mesters-

zèlf het te mogen huren.

Z. h. s. wordt besloten het verzoek tot restitutie van
twee maanden huur, te wijzen van de hand.

Punt 7: Voorstel=Snel tot instudienemen van kam-

pongbouw, drinkwatervoorziening van be-

hoeftigen en bad- en waschgelegenheden.

De Voorzitter: Bedoeld schrijven, dat nog niet in rond-

lezing werd gezonden, luidt:

„De Raad der Gemeente Makassar besluit:

1. „aan de Technische Commissie te verzoeken, het on-

„derwerp „Kampongbouw” in studie te nemen en daar-

„over rapport uit t> brengen aan den Raad:

IL. „Met het oog op het weldra totstandkomen van eene
„waterleiding voor Makassar, eene commissie te be-

„noemen, welke in studie zal hebben te nemen:
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a. de drinkwatervoorziening van behoeftigen ;

b. de kwestie van openbare bad- en waschgelegenheden,

en draagt deze Commissie op, hare bevindingen in een

rapport ter kennisse van den Raad te brengen.”

Ongetwijfeld, aldus vervolgt de Voorzitter, zal de heer

Snel zijn voorstel nader willen toelichten.

De heer Snel: In ruwe trekken werd het uitbreidings-

plan dezer Gemeente vastgesteld, terwijl de Gemeente zich

in afzienbaren tijd zal mogen verheugen in het bezit van

eene waterleiding.

In verband daarmede, deed ik mijn voorstel, teneinde

niet plotseling te staan voor zaken, welke hadden kunnen

worden voorzien.

Het is eene logische consequentie dezer plannen, dat de

onderwerpen „kampongbouw” en „kostelooze waterver-

strekking, of waterverstrekking tegen gereduceerden prijs aan

armlastigen” in studie worden genomen, hetgeen den Raad

tot niets verplicht; zelfs niet in principe wordt iets beslist

daardoor. De bedoeling is, een onderzoek in te stellen,

het pro en contra te overwegen, opdat, als de plannen

eenmaal werkelijkheid zullen zijn, de Gemeenteraad de be-

schikking hebbe over voldoend studiemateriaal. Niemand

der leden kan tegen mijn voorstel bezwaar hebben, wijl

het tot niets bindt.

De heer Van Campen: Batavia heeft 20 jaren geleden

met openbare waschgelegenheden geen succès gehad: veel

gebruik werd er niet van gemaakt, terwijl het samenkomen

van vele personen op eene vaste plaats, verspreiding van

besmettelijke ziekten in de hand werkte. De huisjes wer-

den daarom afgebroken. Wat badgelegenheden betreft, zoo
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zij opgemerkt, dat een Inlander liever in de kali of zee

springt om te baden.

De heer Platte: Is de bedoeling van den voorsteller

„model”’ — kampongs op te richten, of het bouwen van

nieuwe kampongs en het verbeteren van nog bruikbare?

De heer Snel: Aan de hand van het boek des heeren

Tillema en hetgeen het Orgaan der Vereeniging voor Locale

Belangen geeft, is het niet overbodig studiemateriaal, zoo

breed mogelijk opgezet, te verzamelen.

De Voorzitter: In algemeenen zin geldt het een econo-

misch belang van groot nut. Waarom echter moet alles ge-

schieden ingevolge speciale opdracht van den Raad? leder

Raadslid kan studie van bedoelde onderwerpen maken en

zie ik daarom de noodzakelijkheid eener opdracht niet in.

Vrije studie zal zelfs betere resultaten geven dan studie

volgens opdracht, wijl in het laatste geval men zich ge-

bonden zal gevoelen. Wordt geen resultaat bereikt met het

ingevolge speciale opdracht samengesteld rapport, dan zal

dat spijtig worden gevonden door den samensteller om de

uren daaraan besteed. De kwestie der drinkwatervoorzie=

ning, in verband met den aanleg eener waterleiding, be-

rust in Gouvernementshanden en zal de betreffende in-

genieur toch zeker wel voorstellen doen in zake waterle-

vering aan armlastigen.

De heer Snel: Men moet teleurstellingen kunnen verdra-

gen: elke studie levert toch haar nut op. Wat heden niet kan

worden verwezenlijkt, kan wellicht in de naaste toekomst

wèl tot stand komen. Ik persoonlijk acht me niet in staat

alléén deze onderwerpen in studie te nemen; het wil me

beter voorkomen, dat een beperkt aantal Raadsleden tot
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een vergelijk komt, ter bekorting ook van de discussies

over dat uit te brengen rapport, wijl het voor een groot

deel reeds de instemming van den Raad zal verwerven,

hebbende daaraan immers eenige Raadsleden gearbeid. Uit

de gedachtenwisseling met anderen, zullen tevens bezwa-

ren kunnen worden overwonnen.

De Voorzitter: Het is duidelijk, dat door het bekend zijn

met verschillende opinies, inderdaad een beter inzicht wordt

verkregen, doch er moet persoonlijke belangstelling zijn,

want de ware interesse voor eene zaak wordt niet verkre-

gen door eene opdracht uit den Raad. Tracht U, heer Snel,

eenige leden voor de onderhavige onderwerpen te interes-

seeren: zonder speciale commissie is de kwestie toch wel

te bestudeeren. Een Raadsmandaat wordt vaak aangenomen,

om geen onwil te toonen, terwijl feitelijk niet de ware

ambitie voor de zaak aanwezig is. Gaarne laat ik de be-

slissing aan den Raad over.

De heer Platte: Ten opzichte van „Kampongbouw” ware

het veiliger een afwachtende houding aan te nemen. Een

ander geval is het met de drinkwatervoorziening, aan wel-

ke plannen door den Ingenieur Gomperts wordt gewerkt;

daarvan weet de Raad niets af en zoude het zeker nuttig

zijn, daarvan een werkelijke studie te maken. In overleg

met den betreffenden Ingenieur kan de Commissie dan

voorstellen ter zake doen.

De Voorzitter: Alvorens wordt overgegaan tot de uitvoe-

ring der drinkwaterleidingswerken, zal de Raad stellig ín

kennis worden gesteld met de plannen. Ongetwijfeld zal

Ingenieur Gomperts gegevens wilien verstrekken zonder

speciale machtiging daartoe van de Regeering.
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De heer Platte: Ligt het uitbrengen van een rapport

niet méér op den weg der Technische Commissie? De

kampongbouw ware in elk geval uit te schakelen.

Met 6 tegen 3 stemmen (die van de leden Mesman,

Mr. Pet en Wieland) wordt besloten, de heeren Van

Campen, Platte en Snel, voorzoover betreft het drinkwa-

tervoorzieningsvraagstuk, uit te noodigen tot het uitbrengen

van een verslag.

Genoemde heeren verklaren zich daartoe bereid.

Punt 8: Rapporten dd. 23 en 24 April 1917 van

de Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding van onderzochte verant-

woordingen over het eerste kwartaal 1917

van den:

a. Gemeentesecretaris betreffende legesgelden;

b. Directeur der Gemeentewerken : Gelden ontvangen voor

het ledigen van beerputten en ophalen van vuilnis.

c. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting;

d. Gemeentekeurmeester.

Worden voor kennisgeving aangenomen.

Punt 9: Rondschrijven van den 1sten Gouvernc-

ments-Secretaris No. 1028/11 dd. 23 April

1917 inzake werving van personeel uit Ne-

derland door de locale raden.

De Voorzitter: Het is juist, dat door veelvuldigen over-

gang van personeel uit 'sLands dienst in dien der locale
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gebiedsdeelen, eerstgenoemde dienst wordt ontriefd. Op

prijs te stellen is het daarom, dat de Regeering nochtans

geen moeilijkheden in den weg wil leggen aan dien over-

gang, aangezien anders aan ambtenaren de gelegenheid

wordt benomen, hunne positie te verbeteren. De oplossing

als aangegeven in het bedoelde rondschrijven is eene prak-

tische te noemen. Samenwerking zoude kunnen worden

verkregen door behandeling der zaak op een Decentralisa-

tiecongres, of door eene actie, uitgaande van de Vereeni=

ging voor Locale Belangen; aangezien niet bekend is, op

welke wijze van Regeeringswege personeel in Nederland

wordt aangeworven, is de vraag, of eene werving, uitgaande

van een door de gezamenlijke locale raden in het leven te

roepen instelling, niet de voorkeur verdient ?

De heer Wieland: Deze Raad kan zich bij andere Raden

aansluiten, behoeft daarom toch geen gebruik te maken van

die bemiddeling.

De heer Platte: Ware het niet wenschelijk, eerst af te

wachten, wat de grootere gemeenten te dezen opzichte

beslissen ? Men is hier zoo geïsoleerd, dat gedachtenwis-

seling thans niet mogelijk lijkt.

De heer Snel: De Regeering beschouwt de Decentralisa-

tie als een middel om gemakkelijk meer belasting te heffen

en om alles van zichaf te schuiven, vandaar o.a. dit rond-

schrijven.

De heer Mr. Pet: Met den inhoud der circulaire kan mi.

de Raad accoord gaan. Me dunkt, de Regeering wordt

door den heer Snel beticht van eene bedoeling, welke Zij

niet heeft: beoogd wordt hulp te verleenen ten voordeele

van beide partijen.
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Besloten wordt den 1Isten Gouvernements-Secretaris er-

van in kennis te stellen, dat tegen eventueele verwezenlij-

king van het plan geen bezwaar bestaat bij den Raad.

Punt 10: Schrijven van den Hoofdingenieur tijd. Di-

recteur der Haven van Makassar No.

635/11 HW. dd. 13 April 1917 inzake Ha-

venterrein.

De Voorzitter: Waar de Havendirectie tot nu toe niet

de beschikking had over personeel of fondsen voor dat

doel, werd tot ultimo April j.l. van Gemeentewege voor-

zien in het onderhoud, de besproeiing, het schoonhouden

enz. van de Wilhelminastraat, waarvoor over het tijdperk

van 1 Maart 1916 tot ulto. December 1916 der Gemeente

bereids een bedrag werd vergoed van f 1048. —. Het ver-

schuldigde over den termijn van 1 Januari 1917 tot ult.

April 1917 zal na ontvangen opgave, nader worden verre-

kend. Daar de dienst der Haven nog niet was geregeld,

werd ook de retributie verschuldigd door houders van ver-

koopstalletjes op het Haventerrein, geregeld vanwege de

Gemeente geïnd. De billijkheid eischt m.i., dat bedoelde

opbrengst, welke vanaf Maart 1916 tot Maart 1917 f 696.—

bedroeg, aan de Havendirectie wordt uitbetaald, kunnende

de Gemeente voor administratiekosten enz. 20°/, in reke-

ning brengen, waarmede de Directeur der Haven verklaar-

de zich te kunnen vereenigen.

De heer Wieland: Ik acht de billijkheid wel wat vér

gezocht.

Een door de Gemeente vastgestelde verordening gold
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ook voor het haventerrein; tegen restitutie heb ik daarom

bezwaar.

De heeren Van Campen en Stocksmeier: Recht op dat

bedrag heett de Gemeente toch niet.

De Voorzitter: De Gemeente kan alleen huur vorderen van

terreinen bij haar in beheer en dit is niet meer het geval

v. z. b, de terreinen door de verkoopstalletjes van de Ha-

ven ingenomen.

De heer Van Campen: Het Havenbeheer kan toch geen

retributie heffen van verkoopstalletjeshouders, laat die men-

schen naar Gemeenteterrein verhuizen.

De Voorzitter: Het plan bestaat, ten behoeve der koelies

op het haventerrein, een nette passerloods te bouwen van

Gouvernementswege. Het geldt zeer zeker een havenbelang,

den koelies gelegenheid tot eten en drinken te geven op

het terrein van hunne werkzaamheid.

De heer Van Campen: Het voordeel daarvan moest de

Gemeente hebben.

De heer Wieland: Het geldt hier een van de beste bron-

nen van inkomst.

De heer Mr. Pet: De bedoelde heffing door de Gemeente
geschiedde onrechtmatig: het geïnde moet dns aan de In-

landsche occupanten vanden grond worden teruggegeven.

Ook de Havendirectie heeft geen recht op het door de

Gemeente ontvangen geld.

De heer Stocksmeier: Kan de verhuur door het Haven-

beheer geschieden met terugwerkende kracht ?

De Voorzitter: Eerst als de beslissing der Regeering in-
zake verhuur van grond op het Haventerrein is afgekomen,
behoeft restitutie te geschieden.
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De heer Mr. Pet: Het is niet onmogelijk, dat geen huur-
prijs behoeft te worden betaald: het is een havenbelang,

dat de menschen eten bekomen.

De heer Snel: Er bestond geen verordening vanwege het

Havenbeheer ; al wordt nu een keur vastgesteld, dan zal

die toch niet van terugwerkende kracht kunnen zijn ?

De Voorzitter: Ik herhaal, als officieel de Regeerings-

beslissing is afgekomen, kan eventueel tot restitutie worden

overgegaan.

Rondvraag.

De heer Platte: Onlangs bij hooge uitzondering een bios-

coopvoorstelling bijwonende, wilde ik het ontvangen entrúe-

biljet verscheuren, doch maakte een der contrôle-uitoefenende

Chineezen der bioscoop de opmerking, dat het kaartje niet

mocht worden verscheurd, doch in zijn geheel moest wor-

den teruggegeven. Zoo handelende, kunnen die tickets voor

de tweede voorstelling nogeens worden aangewend, tot na-

deel van de Gemeente en voordeel van den bioscoop-

eigenaar. Waarom wordt de in Europa gangbare methode

niet gevolgd ? Dáár worden de entréebiljetten met een datum-

stempel afgestempeld, voorzien bovendien nog van een

letter of nummer, aangevende de eerste of tweede voor-

stelling.

De Voorzitter: De Verordening schrijft uitdrukkelijk voor,

dat het aan bezoekers verboden is toegangsbewijzen aan

den ondernemer terug te geven. Het dateeren van de tic-

kets geeft niets, als het publiek-zelf niet medewerkt. U

kunt er echter een voorstel van maken, de betreffende veror-

dening te wijzigen in den door U aangegeven zin.

De heer Wieland: Wellicht wilt U als Hoofd der Politie
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ervan kennisnemen, dat de straten, meer in het bijzonder

de weg bij toko Schaier, onveilig worden gemaakt door

prostituées. Het wordt te bar.

De Voorzitter: De Commissaris van Politie, in de Raads-

zaal aanwezig, zal zeker de klacht willen noteeren.

Te 9.30 ure des avonds wordt de Vergadering, met ge-

sloten deuren voortgezet.

Te 10.05 ure des avonds wordt de zitting opnieuw

openbaar.

De Voorzitter: Naar aanleiding van het, in de met ge-

sloten deuren gehouden Vergadering, besprokene, geef ik

in overweging, den post voor „Onvoorziene Uitgaven”

dienst 1917, te belasten met een bedrag van f 500.—, we-

gens door den tijdelijken Commies ter Secretarie, nu wijlen

R. H. Görtz Jr. tijdens het verlof van den Secretaris, eindi-

gende 7 Mei j. L, ontvangen, doch niet afgedragen salaris

van den Secretaris over de maand April 1917,

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Te 10.10 ure des avonds wordt de Vergadering gesloten.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergade-

ringen van 18 Mei (gedeel-

telijk) en 1 Juni 1917.

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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