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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

n
a
W
N

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den ben Juli 1917, ten Raad-

huize (Stalstraat).

Voorzitter: Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 15
Juni 1917.

Benoeming van een Commies ter Gemeentesecrétarie.

Grondaanvragen.

Motie-Snel inzake geldleening.

Voorstel den Keurmeester een bedrag van f 50.— ter

goede rekening te verstrekken.

Pracesverbaal inzake oplevering der nieuwe passer-

loodsen in kampong Boetoeng.

Voorstel een bedrag ter beschikking te stellen tot het

geven van een slametan bij de inwijding dier loodsen.

Rekest van Tan Ting alhier, houdende het verzoek een

familiebegraafplaats te mogen aanleggen op zijn eigen-

domsperceel in kampong Matjini.

Besluit No. 1055/H 19 ddo. 25 Juni 1917 van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden tot goed-
keuring der gewijzigde begrooting 1916.





6 Juli 1917, a (1) —

10. Beslissing inzake bouw ziekenhuis.

11. Rapporten van verrichte werkzaamheden door de Ge-

meentewerken over het le halfjaar 1917,

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, M. C. H. Buné,

W. F. van Campen, J. A. E. van Deursen,

Hamzah daeng Mapata, Nio Eng Boe, Mr. H. A.

Pet, W‚ C. Snel, J. H. Stocksmeier, The Liong

Tjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: H. Mesman,

Th. H. M. Platte, beiden wegens uitstedigheid,

Hadji Mohamad Saleh wegens ongesteldheid en

A. W. G. Stigter wegens uitstedigheid.

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

Te 7.40 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Verga-

dering van 15 Juni 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de den ISen Juni jl. gehouden Raadszitting zijn in

rondlezing bij de leden geweest en werden zonder bemer-

kingen terugontvangen. In overweging wordt gegeven, ze

goed te keuren en te arresteeren.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.
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Punt 2: Benoeming van een Commies ter Gemeen-

tesecretarie.

De Voorzitter: Het komt me gewenscht voor, de bespre-

kingen omtrent de sollicitanten in besloten zitting te voeren,

waarna in het openbaar de beslissing kan worden genomen.

De zitting met gesloten deuren ware dan na afhandeling

der agenda te houden.

Aldus wordt besloten.

Punt 3: Grondaanvragen.

De Voorzitter: Het betreft eene aanvrage van Lie Eng

Hoei voor grond aan den Mattoangingweg gelegen; het

perceel is 6650 M? groot, en van Abdoellah daeng Koelleh,

voor een terrein, gelegen aan den Matjiniajoeweg, groot

445 M?. De Directeur der G. W. heeft geen bezwaar tegen

een gunstig advies, aan den Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden uit te brengen. Beide terreinen vallen

buiten het Gemeentelijk wegenplan. Bij de in het betrek-

kelijk register geschreven aanvrage van Lie Eng Hoei komt

een potloodaanteekening voor, dat de getaxeerde waarde ad

f 0.20 per M? veel te laag is, dat de prijs minstens f 1.—

per M? moet bedragen.

De heer Wieland : Die opmerking plaatste ik.

De Voorzitter: De Raad kan desverlangd, ook advies

geven omtrent den prijs, ter voorkoming, dat reuzenper-

ceelen Gouvernementsgrond tegen te lagen prijs in het

bezit van anderen overgaan. De Commissie voor Grond-

aanvragen zal echter, zooals haar voorgeschreven is, wel
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amarva viden

rekening hebben gehouden met de noteering van grond,

daar in de buurt gelegen.

De heer Mr. Pet: Een terrein door den heer Mesman

aangevraagd, aan den overkant gelegen, werd getaxeerd op

f 0.25 per M?.

De Voorzitter; Wil de Raad in principe besluiten tot het

geven van advies, ook wat betreft den prijs? Bij vorige in

behandeling genomen aanvragen heeft de Raad zich van

advies daaromtrent onthouden.

De heer Buné: Ik acht het beter, dat ons College geen

advies ongevraagd geeft.

Besloten wordt den Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden er mededeeling van te doen, dat tegen inwil-

liging van de onderwerpelijke grondaanvragen bij den Raad

geen bezwaar bestaat, terwijl geen advies zalf worden bijge-

voegd betreffende den te betalen prijs.

Punt 4: Motie-Snel inzake geldleening.

De Voorzitter: In verband meteen telegrafisch ontvangen -

antwoord op een telegrafisch gedane vraag, nl. dat het

Raadsbesluit dd, 1 December 1916 tot het aangaan eener

obligatieleening van f 500.000.— ten laste dezer Gemeente,

door de Regeering bij besluit No. 59 dd. 28 Juni 1917
werd bekrachtigd, kan dit punt der agenda, volgens mede-

deeling van den heer Snel, van de agenda worden afgevoerd.

De heer Snel: Het motief der motie is vervallen, dus de

motie ook.

Punt 5: Voorstel den Keurmeester een bedrag van

f 50— ter goede rekening te verstrekken.



— 115 — 6 Juli 1917.

De Voorzitter: Dit onderwerp maakte bereids een punt
van bespreking uit in eene bijeenkomst van de Comriissie
voor de Financiën. De Keurmeester koopt n.l. op crediet
enkele artikelen als: bezems, messen, enz, waadrrna deze
kosten, gecombineerd met andere posten, worden gemaända-
teerd. Kar hij echter, daartoe door den Raad in staat ge-
steld, contant bij rondventers inkoopen, dan is het mogelijk,
een lageren prijs te bedingen. Tegen het verleenen van een
bedrag ter goede rekening bestaat, ook naar het inzien van
de beide leden der Commissie voor de Financiën, geen
bezwaar.

Besloten wordt den post voor onvoorziene uitgaven met
dit bedrag te belasten.

Staande de Vergadering wordt het hierop betrekking heb-
bende besluit gearresteerd.

Punt 6: Procesverbaal inzake oplevering der nieuwe

passerloodsen in kampong Boetoeng.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 7: Voorstel een bedrag ter beschikking te

stellen tot het geven van een slametan

bij de inwijding dier loodsen.

De Voorzitter: Ik doe dit voorstel niet, omdat de Ge-
meente zoo ruim in hare kasmiddelen is, doch acht het een
noodzakelijke uitgave. Wie den Inlander kent, weet, dat hij
eraan gehecht is, bij dergelijke bouwwerken te worden
onthaald op een slametan: gebeurt dit niet, uit zuinig-
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heidsoverwegingen b.v, dan zoude het eventueel niet

„lakoe”” zijn van koopwaren als anderszins aan het niet-

houden van een slametan worden toegeschreven: er zoude

geen zegen rusten op den passer. Met een matig bedrag

zoude kunnen worden volstaan. Het wil me het best toe-

schijnen, de voorbereiding en regeling der inwijding, aan

de Inlandsche-en Chineesche leden van den Raad over. te

laten, daar de door hen vertegenwoordigd wordende bevol-

kingsgroepen, de zitplaatsen huren. Zij zouden in gemeen-

schappelijk overleg een begrooting der kosten kunnen sa-

menstellen.

De heer Wieland: Laat de Raad het maximum bedrag

der uitgaven op f 500.— vaststellen.

De heer Snel: De Passercommissie uit den Raad dient

toch eveneens in deze aangelegenheid te worden gekend.

De Voorzitter : Het wordteen zuiver-Inlandsch feest: wil

evenwel de Passercommissie van advies dienen en de zaak

mede helpen regelen, des te beter.

De heer Snel: Waar voor de eerste steenlegging van het

Raadhuis niet op een paar centen werd gekeken, daar is

het, hoe krap de Gemeente thans ook in haar geld zit,

plicht, ook voor de Inlanders, voor wie toch die loodsen

werden opgericht, zoover als de kas toelaat, een flink feest

te geven.

De Voorzitter: De hoegrootheid van het voor dat doelte

besteden bedrag kan eveneens aan het beleid der Commis-

sieleden worden overgelaten. Bij annonce zoude bekend

kunnen worden gesteld, dat alle belangstellenden worden

uitgenoodigd de inwijding te komen bijwonen. De Inland-
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sche Commissieleden zullen wel een „hari baik’”’ uitkiezen;

mocht deze een Zondag zijn, zoo bestaat daartegen geen

bezwaar.

Besloten wordt aan het beleid der aangewezen commissie

de voorbereidende maatregelen over te laten, welke com-

missie tevens het bedrag der kosten zal begrooten en

voor eventueele uitnoodigingen namens den Raad zal zorg-

dragen.

Punt 8: Rekest van Tan Ting alhier, houdende het

verzoek een familiebegraafplaats te mogen

aanleggen op zijn eigendomsperceel in

kampong Matjini.

De Voorzitter: Ik wil onder de aandacht van den Raad

brengen, dat in de Regeeringscirculaire van den 15en Mei

1872 No. 6311 (Bb. 2612) reeds wordt aanbevolen, om niet

dan in enkele gevallen van overwegenden aard, vergunning

te verleenen tot het begraven van lijken van Chineezen buiten

de algemeene begraafplaatsen. Bij circulaire van den Direc-

teur B. B, van den 8en October 1898 No. 4502 werd de

wil der Regeering kenbaar gemaakt, om streng de hand te

houden aan het bepaalde bij Bb. 2612. Het spreekt van

zelf, dat niet al te vlug dergelijke verzoeken van Chineezen

moeten worden ingewilligd. Op een dergelijk verzoek van

een vroegeren Kapitein-Chinees, werd wèl goedgunstig

beschikt, Het bedoelde perceel ligt in een schaars-bewoonde

buurt, terwijl als de graven van een cementen vloer wor-

den voorzien, het begraven eigenlijk nergens bezwaar op-

levert. Het terrein is eigendomsperceel.
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De heer Nio Eng Boe: Cementen vloeren mogen niet

worden aangewend, het lijk dient in de aarde te rusten. Er

zijn echter vele kampongs in de nabijheid van het betref-

fend perceel.

De Voorzitter: Niet daaraan grenzend. Er doet zich even-

wel een wegkwestie daarbij voor: een openbare weg loopt

nl. over een klein gedeelte van het terrein, waarvoor in-

dertijd door de Gemeente wel schadeloosstelling zal-zijn

betaald. De Directeur der G. W. adviseert, het verzoek in

te willigen, onder de mits, dat de eigenaar het stuk grond,

waarover de weg loopt, aan het Gouvernement afstaat. Hier-

voor is zeker veel te zeggen, Het begrip nakomelingen”

is te vaag, wie zijn dat ?

Besloten wordt op het verzoek goedgunstig te beschik-

ken, onder de voorwaarde, dat het terrein uitsluitend zal

worden benut voor den aanvrager, diens echtgenoote en

„eventueel hunne kinderen, dat rekestrant geneigd is den

grond, waarover een weg loopt, om niet aan het Gouver-

nement af te stagn en dat hij de daarvoor noodige stukken
indient, terwijl de graven niet te dicht aan den weg mogen

worden aangebracht, een en ander nader te regelen met den

Directeur der G. W. en de Hygiënische Commissie uit den

Raad.

Punt 9: Besluit No 1055/H 19 dd. 25 Juni 1917

van den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden tot goedkeuring der gewij-

zigde begrooting 1916.

Wordt voor notificatie aangenomen.
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Punt 10: Beslissing inzake bouw ziekenhuis.

De Voorzitter: Aangezien de heer Platte, die zich zeer

geïnteresseerd heeft voor deze zaak, daarvan als het ware
de promotor is, tot 13 dezer uitstedig zal zijn, geef ik in
overweging dit punt der agenda uit te stellen tot een vol-

gende Vergadering, kunnende bedoeld Raadslid dan de
kwestie zelf voorbrengen. Een ordonnantie, regelende de

tegemoetkoming uit ’s Lands kas aan gebiedsdeelen met
eigen geldmiddelen ten behoeve hunner ziekeninrichtingen,

werd afgekondigd in de Javasche Courant van 15 Juni 1917

(St. bl. 1917 No. 227).

De Raad stemt in met ’s Voorzitters voorstel.

Punt 11: Rapporten van verrichte werkzaamheden

door de Gemeentewerken over het le

halfjaar 1917.

Besloten wordt de betreffende rapporten in handen te

stellen van de leden der Technische Commissie.

De Voorzitter: Na opmaking der Agenda kwamen nog

eenige stukken binnen, welker behandeling urgent is te

noemen. De Kerkeraad der Protestansche Gemeente alhier

wendde zich bij schrijven dd. 29 Juni jl. tot den Raad met

het verzoek een eigendomsaanvrage aan de Regeering tot

erlanging van het perceel aan het Zuidelijk gedeelte van

het Kerkplein, dat Noordelijk door de rivier van Makassar
wordt begrensd, te willen ondersteunen, teneinde daarop

een nieuw kerkgebouw op te richten, dat uit een aesthetisch
oogpunt, een sieraad van de plaats belooft te worden. M. i.
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kan tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar be-

staan, mits het ontwerp van het op te richten kerkgebouw aan

de goedkeuring van den Raad zal worden onderworpen, de aan-

leg der verbindingswegen, voerende naar het te verrijzen ge-

bouw, in overleg met den Raad of de Technische Commis-

sie uit den Raad, zal geschieden, dat het terrein, als geëischt

bij het nieuwe rooireglement, worde opgehoogd tot het

niveau van den weg, waarin ook de Raad dient te worden

gekend. Wat den prijs van den grond aangaat, voor liefda-

dige en godsdienstige doeleinden worden gronden gewoonlijk

afgestaan tegen !'/, van den taxatieprijs. Daarbij wordtsteeds

het beding gemaakt, dat de grond uitsluitend worde gebe-

zigd voor het bij de aanvrage bekendgesteld doel. De Com-

missie voor Grondaanvragen zal den prijs stellig niet gering

taxeeren. |

De heer Wieland: Ik schat de waarde ervan op f 10.—

per M?,

De heer Mr. Pet: Indertijd werd de prijs op f 5.—

getaxeerd.

De Voorzitter: Het terrein staat in den westmoesson ge-

regeld onder water; als dit gedeelte wordt opgehoogd,

dient het overige deel van het plein eveneens te worden

opgehoogd, daar anders al het water naarhet lager-gelegen

terrein stroomt.

De heer Wieland: Die ophooging zal tòch moeten ge-

beuren.

De heer Van Campen : Vooral met de afwateringskwestie

dient rekening te worden gehouden: op het terrein toch

wateren Cantinelaan enz. af. De Kerkeraad moet de Ge-

meente in de regeling daarvan geheel vrije hand laten.
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De heer Snel: In principe heb iker bezwaar tegen, niet,

omdat het een Kerkeraad geldt, — om groote vlakten te doen

bebouwen met steenenmassa’s; op de (Gemeente rust de

plicht hare pleinen open te houden. Jeugdige en andere

menschen, die van sport houden, vinden op ons Konings-

en Kerkplein afleiding ín de frissche lucht. Een levensbehoefte

is het, die pleinen, de luchtkokers eener stad, te handha-

ven. De aan te vragen driehoek ligt mooi en eigent zich

voor een fraai.plantsoen, voor sportdoeleinden, enz. Aan wien

onze plein.n ook zouden worden afgestaan, om ze te bebouwen,

ik zou er me tegen verzetten. Vele plaatsen op Java betreuren

het gebrek aan ruime pleinen: ook volgens de begrippen

der moderne hygiëne dienen onze pleinen intact te blijven.

De Voorzitter: Mijn oordeel is, dat het met huizen be-

bouwen van onze pleinen geen aanbeveling verdient, doch

door een alleenstaand kerkgebouw zal toch niet in die

mate de luchttoevoer worden verhinderd: in het binnenland

gelegen plaatsen hebben groote longen noodig, een plaats

als Makassar echter, dat gunstig aan de open zee is gelegen

in een langgerekten vorm, bekomt wind, soms meer dan

den bewoners lief is. Voor sportieve doeleinden biedt het

Koningsplein voldoende ruimte, is daarvoor meer speciaal

aangewezen. Wil de bemanning van deze haven bezoekende

schepen gratis zich oefenen in de voetbalsport dan is méér

grond overbodig. Hoe meer de pleinen voor sportdoeleinden

worden tFenut, hoe meer ze worden ontsierd o.a. door afschei-

dingen van volièregaas, bamboe-omwandingen en hekwer-

ken. Het kerkgebouw zal voldoen aan aesthetische eischen.

Een kerk is, dunkt me, het eenige gebouw in

Indië, dat midden op een plein voldoet, wijl het geen
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bijgebouwen behoeft. Van welken kant men het kerk-

gebouw zal bezien, steeds zal men er een aardig uit-

zicht op hebben. Vooral als een mooi plantsoen daarom-

heen wordt aangelegd. Mijn idée is, dat het aspect van het

Kerkplein eerder zal worden verbeterd dan ontsierd door

een eventueelen kerkbouw.

De heer Wieland: Het aanzicht der plaats gaat er zeker

op vooruit!

De heer Buné: Wie betaalt de kosten van aanleg van

een plantsoen ?

De Voorzitter: Als het perceel ín zijn geheel eigendom

der Kerk wordt, zal de Kerkeraad de kosten dienen te dragen

van den aanleg van een plantsoen. Wordt slechts een ge-

deelte gekocht, dan zal de Gemeente hulp moeten ver-

leenen.

De heer Buné: Ik zou liever zien, dat werken door de

Gemeente werden uitgevoerd, welke minder als luxe-uitga-

ven zouden zijn te beschouwen.

De Voorzitter: Bedoeld terrein zal tóch opgehoogd die-

nen te worden, indien de leening geplaatst is, b.v. uit de

gewone middelen.

De heer Snel: Moest ik als geestelijk adviseur voor den

Kerkeraad optreden, dan zou ik opwerpen, dat de in de

onmiddellijke nabijheid gelegen bioscoop meer succès kan

verwachten dan de kerk, wat het aantal bezoekers aangaat.

De Voorzitter: Daaraan werd reeds gedacht; van de bios-

coop zal echter weinig lawaai te vreezen zijn. Strijkmuziek

zal nl. slechts binnen gegeven worden in de bioscoop.

De heer Stocksmeier: Ook de Sociëteit „De Harmonie”

bleek genegen tot een schikking op dit punt.
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De heer Wieland: Ik zou de voorkeur aan het Arends-

burgplein voor den bouw eener kerk hebben gegeven.
De heer Stocksmeier : Ook die plaats is overwogen, doch

de trouwe bezoekers der Kerk, wonende in de buurt van

kampong Beroe, wenschen de Kerk in de nabijheid te heb-

ben. Ook een eventueele bouw aan den Hospitaalweg stuitte

op dit bezwaar af.

De Voorzitter: De Kerkeraad zal moeten garandeeren,

dat het bioscoopbedrijf, uitgeoefend in de onmiddellijke na-

bijheid der kerk, niet worde gedupeerd door beperkingen

in de exploitatie.

De heer Snel: Mijn voorstel is, de pleinen, waarover deze

Gemeente nog de beschikking heeft, te reserveeren, en deze,

niet, — door wien ook, — te doen bebouwen. Om het Kerkplein

vrij te hebben, moesten de bioscopen vandaar verdwijnen.

De heer Stocksmeier: Een kerkgebouw op een plein, om-

ringd door een plantsoen, kan niet ontsieren. Te Singapore

staat ook een kathedraal op een plein.

De heer Snel: Er wordt toch geen kathedraal gebouwd ?

Ik zie er liever een missigit staan.

De heer Van Campen: De openkomende plaats aan het

Hoogepad kan wel voor pakhuisbouw worden gekocht !

De heer Wieland: Daartegen waakt het nieuwe rooire-

glement.

De Voorzitter: Er is een aanbieding binnengekomen van

een kapitaalkrachtige maatschappij om op die plek een mooi
winkelgebouw op te richten.

De heer Mr. Pet: Wie daar zal bouwen en wât er zal
worden gebouwd, gaat den Raad niets aan. Op het verzoek
van den Kerkeraad ware thans een beslissing te nemen.
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De heer Snel: Mijn voorstel is van verdere strekking en

moet dus het eerst in behandeling worden genomen. In

principe wil ik derhalve uitgemaakt zien, dat geen stukje

van onze pleinen verder aan anderen, wie het ook zij, worde

afgestaan voor het bouwen van huizen als anderszins.

Met 5 tegen 6 stemmen wordt het voorstel-Snel verworpen.

De heer Van Campen verzoekt aanteekening in de No-

tulen, dat hij abusievelijk „tegenstemde, zijne bedoeling was

„voor” te stemmen. |

Het verzoek van den Kerkeraad, daarna in stemming ge-

bracht, wordt met 5 tegen 6 stemmen eveneens verworpen.

De Voorzitter: Ofschoon ik den eigenaar der Bioscoop

„De Ster” alhier, heb ontraden opnieuw zich tot Uw College

te wenden met verzoek om den termijn van abandonneering

van het Kerkplein verlengd te krijgen, meende hij de kans te

kunnen wagen, wellicht denkende, de aanhouder wint. Hij

vraagt uitstel tot 16 September a.s, of nog liever, tot 1

October e.k.

De heer Van Deursen: Zijn vorig rekest werd gedepo-

neerd.

De heer Buné: Dagelijks zie ik het in aanbouw zijnde

bioscoopgebouw: er wordt hard aan gewerkt en met zóóveel

volk als mogelijk is. Een gedeelte van het gereedgekomen

stuk moest worden afgebroken, omdat de aannemer de tee-

kening niet voldoende had begrepen en het werk daardoor

verkeerd was uitgevoerd. De rekestrant doet, wat hij kan:

De Voorzitter: Dat neemt niet weg, dat hij te laat aan-

ving met den bouw.

De heer Buné: Daaraan is het abnormale weder ook

schuld geweest.
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De Voorzitter: Niet alléén dát, doch volgens mij ver-

strekte inlichtingen heeft de fd. Rooimeester veel moeten
afkeuren.

De heer Snel: Laat ons niet weder over die kwestie be-
ginnen; laat de Raad toch in ’s Hemels naam niet op zijne
vroegere beslissing terugkomen. Verkrijgt de man eventueel
uitstel, dan wordt wellicht weder langzaam gewerkt aan den

bouw. Ook voor het prestige van den Raad is volhouden,

eisch.

De heer Mr. Pet: Ik ben van een andere meening; ik

heb geconstateerd, dat alle in aanbouw zijnde groote werken

door de tijdsomstandigheden belangrijke vertraging ondervon-

den; b.v. het gebouw van den Raad van Justitie, het Raadhuis

der Gemeente, het huis van den heer Gregory. Dien zelfden

tegenslag zal „Kong Ek” ook hebben ondervonden ; hij doet,

wat mogelijk is. Waar de Gemeenteraad b.v. uitstel gaf van

den termijn van oplevering der beide nieuwe passerloodsen,

is nu tegemoetkoming te billijken.

De heer Wieland: Ook ik ondervond twee maanden vertra-

ging in den bouw mijner huizen en van het bioscoopgebouw.
Met den aankoop van steen, kalk, enz. vlot het niet steeds.

Er is zeker veel voor te zeggen, met de benarde tijdsomstan-
digheden rekening te houden. De Raad kan toch wel op een

eens genomen besluit terugkomen in zulke gevallen.

De heer Snel: Rekestrant heeft reeds eerder uitstel ge-

kregen. In het begin werd het werk getraineerd: ware de

man op tijd aangevangen, dan zoude hij gemakkelijk met den
bouw gereedgekomen zijn. Het is consequent het eenmaal
beslotene te handhaven. De B. O. W. bouwen aan den
Hospitaalweg veel harder.
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De Voorzitter: Uit goedertierenheid werd indertijd uitstel

verleend ; daarna werd langer uitstel geweigerd, omdat de —

N. V. „Kong Ek” den indruk maakte, dat ze den bouw trai-

neerde; nù eerst wordt geconstateerd, dat de man zijn best

doet, doch door tijdsomstandigheden niet op tijd gereed kan

zijn; zelfs met den besten wil der wereld is stagnatie niet :

steeds te voorkomen. De heer Pet haalt voorbeelden aan van

vertraagde aflevering, noemt zelfs in dit verband een Ge-

meentewerk, dat langzaam vordert. De man pakt nu wel

aan, doch kan niet in die mate vorderen als door hemzelf

wordt gewenscht. Bovendien, in het oog dient te worden

gehouden, dat de man f 600.— grondhuur per maand be-

taalt: betrekt hij zijn nieuw gebouw, dan ontvangt de

Gemeente slechts f 300 — per maand grondhuur.

De heer Wieland: Laat ons niet het onmogelijke vergen;

geeft den man verlenging: hij kán niet anders, ik spreek uit

ervaring.

De Voorzitter: De Commissie van Bijstand in het beheer

van de Haven van Makassar heeft den 26en Juni j.l. gecon-

fereerd met verschillende belanghebbenden om de kwestie ;

gebrek aan opslagruimte voor: handelsproducten, nader on-

der de oogen te zien. Tot mijne spijt was ik door ongesteld-

heid verhinderd de betreffende bijeenkomst bij te wonen,

doch stelde de Gemeentesecretaris mij dadelijk op de hoogte

van het verhandelde, onder overlegging van verschillende

geschriften. Mij dacht, dat de Gemeente den handel in deze

buitengewone tijden, zooveel mogelijk moet helpen, om in

dat gebrek aan opslagruimte te voorzien. Het was daarom,

dat de N.V. Manders, Seemann & Co's Handel-Maatschappij

alhier, zich bij rekest tot den Raad wendde om vergunning
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te erlangen, de bioscooploods, welke per 1 Augustus a.s.

door den tegenwoordigen occupant zoude moeten worden

verlaten,tijdelijk te benutteri voor opslagloods ván handels-

producten. In verband met den nijpenden toestand, ontstaan

wegens gebrek aan scheepsruimte, dienen economische

‚maatregelen te worden getroffen. Wie de Passer- en Tem-

pelstraat aanschouwt, ziet overal coprah enz. opgestapeld :

êlke ruinfte is-welkom om daarin verbetering te brengen.

De hier aanwezige voorraad coprah wordt getaxeerd thans

te bedragen 700.000 ad 1000.000 picols.

De heer Snel: Uit de krant heb ik met verbazing en te-

leurstelling van dat gebrek aan ruimte gelezen. Omtrent de

loods op het Kerkplein werd reeds eerder een beslissing

genomen: die loods moet per’ 1 Augustus a.s. zijn afge-

broken. Wordt de loods evenwel voor pakhuis gebruikt, dan

wordt het eer permanent gebouw en eenige jaren na den

oorlog zal dat zoo voortduren. De handel zegt, dat het be-

lang van den Inlander eischt, dat in het gebrek aan opslag-

ruimte worde voorzien, doch natuurlijk zit eigenbelang bij

den groothandel voor, wat ik, me stellende op het standpunt

van den handel, niet kwalijk neem. Het is zoo: om een

zeer zoet winstje eruit te kunnen slaan (ieder weet, wat dàt

in den handel beteekent!) worden groote voorraden bij kleine

partijtjes gesleten. Gelijk in de conferentie van de Commissie

van Bijstand met belanghebbenden zeer terecht werd opge-

merkt, had de handel kunnen en moeten voorzien, dat groot

gebrek aan opslagruimte zoude ontstaan. Gezien de praktijk

der decentralisatie in Indië, komen de lasten ervan weder op

de Gemeente neer. De straten liggen vol met handelspro-

ducten, waardoor zelfs de urgente wegenverbetering zoude
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moeten worden getraineerd. Als nieuwste op dit gebied wordt

verzocht, de pas voltooide passerioodsen, gebouwd ten be-

hoeve van den kleinen Inlander, ter beschikking te stellen van

den groothandel, om coprah op te slaan, terwijl verzocht

wordt het Kerkplein te mogen ontsieren met een zinken op-

slagplaats. Maar, toen de hulp van dien zelfden groothandel

werd ingeroepen voor een kleine prauwenhaven, werd geen

steun ontvangen; tegen hulpverleening verklaarde men zich

pertinent. Ik hoop, dat de overige Raadsleden met me
mede zullen gaan en derhalve zal worden besloten, de

nieuwe passerloodsen voor het bestemde doel aan te wen-

den, de bioscooploods per 1 Augustus a. s. van het Kerkplein

zal verdwijnen en in géén gevalin huur zal worden gegeven

voor opslagruimte van handelsproducten, daar Makassar

daarmede anders nog over 4 of 5 jaren zit opgeknapt. Ik

stel derhalve voor, op de drie rekesten afwijzend te be-

schikken.

Met 9 tegen 2 stemmen wordt besloten het tijdstip van

abandonneering van het Kerkplein door de bioscoop „De

Ster’ te bepalen op 1 October 1917.

De Voorzitter: Wat nu betreft het in huur afstaan aan de

N. V. Manders, Seemann Co. ’s Handelmaatschappij alhier
van de nieuwe passerloodsen in kampong Boetoeng, zoo

meen ik dit verzoek niet te moeten ondersteunen, o. a. wijl

de loodsen niet op goedang zijn ingericht; de banken zullen
de zware belasting niet kunnen dragen. Wordt het verzoek

eventueel ingewilligd, dan heeft de Gemeente geen houvast

meer aan den aannemer, die één jaar garant blijft voor on-

derhoud, enz, wijl de loodsen niet voor goedang zijn ge-

bouwd en hij geen verantwoordelijkheid op zich zal wen-
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schen te nemen. Ik meen derhalve een verhuren ervan ter

opberging van handelsproducten sterk te moeten ontraden.

De heer Buné: Het zoude de ondergang der loodsenzijn.
De heer Van Campen: De Gemeente lag krom om de

kosten van den bouw te kunnen betalen uit de gewone

middelen: zouden ze nu aan de oorspronkelijke bestemming

worden onttrokken ?

De heer Snel: Waarom maakte de handel geen gebruik
van het aanbod van de Havendirectie om tijdelijke loodsen

_op het haventerrein op te richten ? De handel ziet daar tegen

op, omdat méér koelieloon zoude moeten worden betaald. In

het belang van den Inlander dienen de passerloodsen niet voor

goedangs te worden aangewend. Zóóver kan de Gemeente

den handel niet ter wille zijn ! De groothartdel kocht, gelijk

ik reeds opmerkte, groote voorraden in, om die per mond-

jesmaat af te schepen: de periodieke werkstakingen van

_ Amerika worden hier geïmporteerd. De Gemeente toonde

reeds haren goeden wil, door de wegen voor sorteering enz.

beschikbaar te stellen, doch passerloodsen en een bioscoop-

tent op een plein gelegen, af te staan, dat gaat niet.

De Voorzitter: Ik meen tegen de verdachtmakingen van

den heer Snel, — dat alles is te voorzien geweest, — te moeten

opkomen. De verscherpte duikbootenactie kwam plotseling :

de groothandelaren willen uitvoeren, doch ze kunnen niet.

Heeft U het recht zóó over den handel te oordeelen? U

heeft het steeds over den Inlander, doch U dupeert den In-

lander juist, door te beletten, dat groote partijen coprah b. v.,

van hem worden ingekocht. U zoekt in die inkoopen slechts

de zucht van den groothandel om eigen voordeelen te be-

halen.
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De heer Snel: Tegen de uitdrukkingen „verdachtmaking’’

en „zoeken” protesteer ik: in een rede van 1!/,uur zou ik

de practijken van den tegenwoordigen groothandel kunnen

toelichten.

De heer Mr. Pet (interrompeerend): God beware ons

daarvoor !

De heer Snel vervolgende: Het doel is inderdaad: groote

inkoopen, kleine verkoopen. Deze stelregel wordt in Indië -

in zeer groote mate toegepast naar voorbeeld van elders. De

Inlander zal wel weten, wie zijn belangen het best behar-

tigt: de sociaal-democraten, waartoe ik de eer heb te be-

- hooren, waken ertegen, dat Inlanders worden geëxploiteerd.

Walt U de bewijzen, dan zal ik U mijne woorden met sta-

tistieken staven. |
De Voorzitter: Het gaat hier om een speciaal geval, in

buitengewone tijdsomstandigheden.

De heer Van Campen: Coprah is een aan bederf onder-

hevig artikel, kan dus niet lang bewaard blijven.

De heer Snel: De groothandel zal zich wel tijdig een

afzetgebied weten te verzekeren.

De heer Stocksmeier : Coprah wordt niet bij mondjesmaat

verkocht door den groothandel; aan groote aanvragen kon

niet worden voldaan wegens gebrek aan scheepsruimte.

De heer Wieland: Zouden de tijdelijke atappen Passer-

loodsen, nu de betonloodsen gereed zijn, tot goedang kunnen

worden afgestaan ?

De Voorzitter: Het risico van brandgevaar zoude daardoor

te groot worden zoo dicht bij de residutank der K. P. M.

Bovendien schijnt de handel de loodsen niet te begeeren,

wijl assurantiemaatschappijen niet willen verzekeren.
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Met algemeene stemmen wordt besloten afwijzend te be-

schikken op het betreffend verzoek van de N. V, Manders,

Seemann & Co's Handelmaatschappij.

Rondvraag.

De heer Snel: In verband met onlangs in rondlezing ont-

vangen Notulen van de Commissie van Bijstand in het beheer

van de Haven van Makassar,wenschte ik eenige inlichtingen

inte winnen, Indien ik de bedoelde Notulen goed heb gele-

zen, was de handel eerst bereid bij te dragen in de kosten van

aanleg van een nieuwe losplaats voor de prauwen en zoude

er wellicht kans zijn, dat de Gemeente ook in de kosten bij-

droeg. Het is me nogal medegevallen, dat de vertegenwoor-

digers van den handel voelden, dat, waar het Gouvernement

zooveel deed voor verbetering van de haven van Makassar,

ook de handel iets wilde doen. Ten slotte blijkt echter, dat

met algemeene stemmen werd besloten in de Commissie

van Bijstand, de Gemeente en het Gouvernement de zaak

te doen bedisselen: ik zou gezegd hebben, hoe méér de

handel betaalt, hoe beter, vooral, nu de Gemeente op zwart

zaad zit. Ik wenschte meerdere inlichtingen hieromtrent te

ontvangen.

De Voorzitter: Er is nooit sprake van geweest, dat de

Havendirectie zoude medebetalen, wèl, dat der Gemeente

steun door haar zoude worden verleend bij een verzoek-

schrift om subsidie aan de Regeering; er is reeds een

prauwenhaven aangelegd, bovendien ligt het beoogde ter-

rein buiten de haven. Het geldt hier toch slechts een aan-

legplaats voor consumptieprauwen.
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De heer Mr. Pet: Wordt de bemiddeling der Havendirectie

ingeroepen, dan zal een beslissing van de Regeering veel

langer duren, daar geen apart artikel voor de bedoelde uit-

gaven bestaat. De Regeering dient financieelen steun aan de

Gemeente te verleenen, niet de Havendirectie.

Ak zal de kwestie nogeens ter sprake brengen in een

zitting van de Commissie van Bijstand.

De heer Stocksmeier: Zoude het open riool gelegen tus-

schen de Passer- en Tempelstraat langs het kantoor der

Maatschappij Lindeteves-Stokvis, niet dichtgemaakt kunnen

worden? De weg zoude dan breeder worden en een be-

hoorlijke verbindingsweg zoude ontstaan.

_De Voorzitter: De Directeur der G. W. zoude overeenkom-

stig uw voorstel, een berekening der kosten kunnen

maken van de beoogde overdekking der goot en zal naar

omstandigheden worden beslist.

De heer Snel: Alweder zoude dus geld ten behoeve van

den groothandel worden uitgegeven, ondanks de bekaaide

Gemeentebeurs. Er wordt reeds door het publiek gemopperd,

dat steeds in dát gedeelte der stad alles wordt verbeterd :

voor het overige deel wordt betrekkelijk weinig gedaan.

De heer Wieland: Het verkeer in bedoelde buurt is dui-

zend maal grooter dan elders in de stad.

De heer Snel: Daarom stemde ik niet „tegen” verbetering

vân de Passer- en Tempelstraat.
De Voorzitter: Zoodra de financieele gevolgen der be-

oogde overdekking bekend zullen zijn, kan de heer Snel

op deze zaak terugkomen.

De heer Mr. Pet: Den 26en Juni jl. werd op initiatief

van den Voorzitter van de Commissie van Bijstand in het
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beheer dezer haven, een bijeenkomst gehouden, teneinde
o.a. aan het gebrek aan opslagruimte de gewenschte aan-

dacht te schenken. Als gedelegeerde van den Raad dezer
Gemeente woonde ik die conferentie bij. Een nota van den
heer Admiraal werd ter bijeenkomst voorgelezen en later
weder ingetrokken door genoemden heer, doch gehandhaâfd
door de Handelsvereeniging. Het wil me voorkomen, dat
er minder gebrek aan opslagruimte heerscht, dan wel aan

ruimte voor het sorteeren, merken, enz. van producten. De

Gemeente tolereerde het op straat leggen van producten ter

merking, enz., de tijdelijke Directeur der Haven zegde alle

mogelijke medewerking toe en vroeg deze Hoofdambtenaar
ter bewuste conferentie me, of niet de Gemeente bereid
zoude worden gevonden, ter beveiliging van coprah, rottan,

enz, in de open lucht of onder afdakjes opgeslagen, een
brandspuit permanent daar te stationneeren. Méér politie

werd ook gevraagd, doch dit is een kwestie, welke U als

Hoofd van Plaatselijk Bestuur regardeert. Een rapport van

het verhandelde, samengesteld door den Secretaris-Boek-

houder der Haven, werd aan alle leden van den Gemeenteraad

gezonden, een verslag, dat grootendeels stenografisch werd
opgenomen, zoodat hetgeen werd gesproken, juist is we-

dergegeven en de Raad zich een goed oordeel kan vormen.

Elk lid kan nu zien, waaraan:de handel gebrek heeft. Het

is niet alles inkoop voor kleinen verkoop, de buitenposten

zitten ook vol producten. De Inlander lijdt armoede als de

groothandel zijne producten niet meer opkoopt.

De Voorzitter: Dadelijk, nadat de Gemeentesecretaris

verslag had uitgebracht over het verhandelde in de bewuste -

bijeenkomst, welke ik wegens ziekte niet kon bijwonen, heb
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ik de noodige stappen gedaan inzake brandgevaar, veilig-

heid van goederen, zoowel als Voorzitter van Uw College

als in mijne functie van Hoofd van Plaatselijk Bestuur. Met _

den Commissaris van Politie heb ik o.a. de noodige be-

sprekingen gehouden. Alvorens omtrent brandpiketten een

goed voorstel te kunnen aanhangig maken, is het noodza-

kelijk, de centra der grootste voorraden coprah en rottan,

te kennen. Ik wendde me daarom tot den President van de

(Europeesche) Handelsvereeniging en tot dien van de Chineée-

‚sche Handelsvereeniging om een opgave te mogen ont-

vangen van die centra met de aanwezige voorraden. Betwijfeld

werd, of de handelaren wel geneigd zouden worden be-

vonden een opgave te verstrekken van de aanwezige hoe-

veelheden. Het aanwijzen der grootste opslagplaatsen zoude

echter geen bezwaar ontmoeten. Eerst na erlanging van de

gewenschte opgave, kunnen maatregelen worden beraamd.

De Havendirectie, welke de beschikking heeft over een

motorbrandspuit en een drijvende „Jan van der Heyden”,

zegde eveneens hulp toe: de Gemeente heeft slechts de

beschikking over klein materieel. De „Jan van der Heyden”

bestrijkt natuurlijk alle aan den zeekant gelegen goedangs.

Alle partijen producten zijn tegen brandschade verzekerd

en is de vraag, moeten nu de assurantiemaatschappijen alle

kosten dragen van stationneering, of is dit meer een kwestie

van den handel? Me dunkt, de brandassurantiemaatschappijen

zouden ook wel kunnen bijdragen in de uitgaven, daar zij

er het allermeeste belang bij hebben.

De heer Mr. Pet: Om den handel in staat te stellen, zijne

‚ producten tegen brandschade te verzekeren, bood de Ha-

vendirectie aan, houten loodsen te doen bouwen, welke de
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Gemeentelijke Brandweer en de Politie zouden bewaken.
De heer Wieland: Bij mijn verblijf te Batavia bezocht ik

o.m. den heer Goslings van de N. I. Gasmaatschappij, die
me vroeg, of, indien de electrische centrale gereed zal zijn,
de Gemeente water kan gebruiken ter doorspoeling van
goten: 4 M° per secunde zouden kunnen worden geleverd.
De Voorzitter: Volgens den ingenieur Gomperts is de

ligging van de centrale voor dit doel niet gunstig. Het
gootwater moet naar zee worden gespoten, terwijl de cen-
trale juist aan zee komt te staan. Van de levering van
electriciteit komt voorloopig echter niets bij gebrek aan ma-
terieel.

Te 10— ure des avonds gaat de Raad tot een zitting met
gesloten deuren over. |
Te 10,15 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw

openbaar.

Wordt aan de orde gesteld:

Punt 2: Benoeming van een Commies ter Gemeen-
tesecretarie.

Na schriftelijke stemming blijkt de heer J. E. E‚ Frieser
alhier alle stemmen op zich te hebben vereenigd. Zoodra
een certificaat van physieke geschiktheid voor de betrekking
zal zijn ontvangen, treedt hij derhalve in dienst der Gemeente
als Commiester Secretarie, voorloopig in tijdelijken dienst, op
EEn Aanvangsbezoldiging van f 200.— per maand.
De Voorzitter: Hij kan over eenige dagen reeds in dienst

der Gemeente treden. De Maatschappij, bij welke hij thans
Werkzaam is, heeft een vordering op hem van f 500.—
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wegens genoten voorschot op zijn salaris en meen ik geen

aanleiding te kunnen vinden, hem voor dit bedrag van Ge-

meentewege nu reeds een voorschot toe te kennen. Na 2 of 3

maanden op proef te hebben gewerkt, zoude hij op zijn

verzoek, met meer kans op succès, indien hij voldoet, —

kunnen terugkomen.

De heer Stocksmeier: Zijne al of niet geschiktheid zal na

verloop van één maand wel blijken. Dàn ware hem even-

tueel een voorschot te geven. |

Te 10.20 ure des avonds wordt de Vergadering opgeheven

Voor de opmaking :

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergade-

ringen van 6 Juli 1917 (ge-

deeltelijk) en 27 Juli 1917.

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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