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No. 18. 5 October 1917.
 

NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Si

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den Sen October 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Wd. Voorzitter : Controleur Th. Volmering.

AGENDA:

Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van

18 en 25 September 1917.

Benoeming van een Commies-Betaalmeester.

Voorstel van den Directeur der G. W. tot aanleg van

goten in de Chineesche Sociëteitstraat.

Schrijven No. 2234/11 dd. 17 September 1917 van den

Isten Gouvernements-Secretaris betreffende Gemeente-

lijk grondbedrijf. |

Aankoop van gronden.

Verbetering van het brandalarm.

Geheim.

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

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

Mohamad Saleh, H. Mesman, Th. H. M. Platte,

W. C. Snel, J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang

en G. Wieland.
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Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Hamzah daeng

Mapata wegens verhindering, en Mr. H. A. Pet

wegens uitstedigheid, zonder kennisgeving de leden

Nio Eng Boe en A. W. G. Stigter.

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

Te 6.30 ure des avonds opent de Wd, Voorzitter de Ver-

gadering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ringen van 18 en 25 September 1917.

De Wd, Voorzitter: De Notulen van het in de Raads-

zitting van den 18en September 1917 verhandelde, werden

met eene enkele opmerking terugontvangen. Voorgesteld

wordt ze goed te keuren en te arresteeren.

Aldus geschiedt.

De Wd. Voorzitter: De Notulen van het verhandelde in

de daarop volgende Raadszitting, nl. van 25 September

j.l, zijn nog niet van de leden terugontvangen, zoodat ze

thans nog niet kunnen worden gearresteerd.

Punt 2: Benoeming van een Commies-Betaalmees-.

ter,

De Wd. Voorzitter: Naar de vaceerende betrekking sol-

liciteerden 9 personen, t.w. de heeren: J. Ph. Meyer,

A. J. A. Bax, J. E. E. Frieser, J. Muller, Rakimin, J. L. Pre-

voost, J. Fransz, Gan Toang Lieng en J. J. Theys.
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Bij schrijven dd. 4 dezer bericht de Directeur der G.W.

het volgende:

Onder overlegging der betrekkelijke sollicitatiestukken

deel ik UEdgestr. beleefd mede, dat zich voor de betrek-

king van commies-betaalmeester 9 sollicitanten hebben

aangemeld.

Na ingewonnen informaties omtrent de mij het meest-ge-

schikt voorkomende candidaten, is mij gebleken, dat de

heer J. Ph. Meyer alleszins de voorkeur verdient. Hij is

thans ín een soortgelijke betrekking werkzaam en liet zijn

tegenwoordige chef zich zeer loffelijk over hem uit, toen

ik naar hem informeerde. Weliswaar kan de Gemeente

eventueel eerst den 16en November a.s. over hem beschik-

ken, doch dit bezwaar is wel te ondervangen.

Ik geef U derhalve beleefd in overweging de voordracht

als volgt den Raad voor te leggen :

No. 1 — J. Ph. Meyer
„ 2 — À.J. A. Bax.

De heer Wieland „ Met het voorstel van ‘den dienstchef

ware rekening te houden, hij toch moet met den man werken.

Na schriftelijke stemming verkrijgt de heer J. Ph. Meyer

8 stemmen, de heer J. E. E. Frieser 3 stemmen.

Per 16 November 1917 treedt eerstgenoemde derhalve

in dienst der Gemeente op eene aanvangsbezoldiging van

f 200.— per maand, indien het in te leveren geneeskundige

certificaat gunstig luidt.

Punt 3: Voorstel van den Directeur der G W. tot

aanleg van goten in de Chineesche Socië-

teitstraat.
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De Wd. Voorzitter „ Bij missive No. 1026/0 dd. heden deelt

de Inspecteur van den Waterstaat alhier mede, dat zijner-

zijds tegen het uit te voeren werk geen bezwaar bestaat.

De totaal-kosten bedragen f 1761, De Directeur der G.W.

licht het ontwerp aldus toe:

„Het gedeelte van de Chineesche Sociëteitstraat tusschen

de Grootestraat en Zandzeestraat is vrijwel aan beide zijden

met steenen huizen bebouwd en vertoont tijdens den regen-

tijd een waren modderpoel, wijl het regenwater geen afloop

heeft. Hierdoor was vooral gedurende den laatsten West-

moesson de straat bijna onbegaanbaar en werd door plaat-

selijke verhooging hierin tegemoetgekomen, doch afdoende

was dit niet. Een voldoende verbetering van den toestand

wordt mi, verkregen door den aanleg van goten van een

capaciteit als ontworpen is. Om practische redenen zijn

inplaats van gemetselde goten, goten van beton toegepast,

volgens de doorsnede op de teekening aangegeven. Zij

kunnen vrijwel onder dezelfde helling der straat worden

gelegd, hebben dan voldoend verhang en loozen op de

bestaande straatgoten van de aangrenzende wegen. Zooals

uit bijgaande teekening blijkt, kan al het op de erven val-

lend regenwater afvloeien, de verschillende bestaande uitla-

ten liggen hooger dan de gootbodems. Naar mij werd

verzekerd, zijn de bewoners geneigd de helft van de

aanlegkosten te dragen, zoodat voor de Gemeente

wel geen bezwaren zullen bestaan tot dien aanleg over

te gaan”.

De heer Buné.: Ik begreep eerst niet, hoe — waar de G.W.

werkzaamheden in de Passerstraat verrichten — zij in de Chi-

neesche Sociëteitstraat en Zandzeestraat verzeild raakten,
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doch na een van den Directeur der G.W. ontvangen toe-
lichting, is me de kwestie duidelijk geworden.
De heer Mesman. Is er geld?

De heer Van Campen. Jawel.

De heer Platte” Telkens worden bij stukjes en brokjes
dergelijke werken door de G.W. ten laste der Gemeente
opgeknapt, terwijl toch het Gouvernement voor verbetering
der rioleering zoude zorgen. Het is geld wegsmijten door
de Gemeente.

De heer Buné” Het was op verzoek van den Kapitein
„der Chineezen, dat deze zaak ter hand werd genomen. De
bewoners zijn bereid de helft der kosten te vergoeden.

De heer Platte” Eenigen tijd geleden werd een dergelijk
werkje verricht in den Bassieweg : het Gouvernement moet
die kosten dragen. Straks blijkt wellicht, dat de aange-
brachte verbeteringen nietpassen in het stelsel, toe te pas-
sen door het Gouvernement en is het geld daaraan besteed
naar de maan. De Gemeente kan haar geld beter gebrui-
ken. Ik heb bezwaar tegen deze wijze van handelen; niet

tegen de voorgestelde verbetering.

De heer Snel: Er is reeds door den vorigen Voorzitter
op gewezen, dat vooruitloopen op het rioleeringsplan van

het Gouvernement, geen geld weggooien is, de partieele

verbeteringen passen aan bij het groote plan. Wij kunnen

ons wel vleten met de hoop, dat het Gouvernement een-

maal de rioleering ter hand zal nemen, doch dat kan wel

met Sint Juttemis gebeuren. De eerste 10 jaren zal er zeker

niets van een uitvoering van het groote plan komen, moet

daarop de Gemeente nu lijdelijk wachten en den

huidigen toestand bestendigen ?
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De heer Platte” De verbetering der rioleering van den

Bassieweg paste in het groote plan, dit werkje echter niet.

De heer Snel. Partieele verbetering van goten en riolen

dient te geschieden. De Gemeente moet, waar mogelijk, in

de behoefte voorzien.

De heer Platte” Laat de Raad zich tot het Gouverne-

ment wenden en vragen, of het de gemaakte en nog te

maken kosten wil vergoeden. De Raad kan die werkjes

met plezier doen uitvoeren als ingrijpen werkelijk noodig

is, doch het Gouvernement moet de kosten dragen.

‚De héer Snel. Met dit voorstel kan ik me volkomen ver- -

eenigen. Het aanbod van den Kapitein der Chineezen ware

niet te accepteeren, wijl ik het geen gezonden toestand vind,

de helft der kosten te verhalen op de bewoners dier hui-

zen. Op gelijke wijze dient voor alle burgers te worden

gezorgd: het zoude niet in het brein van Europeanen

opkomen, in een dergelijk geval de helft der kosten te

restitueeren.

De heer Van“Campen: Het grootste gedeelte van het

geraamde bedrag moet worden besteed aan verbetering der

stoepen, dat is toch zeker geen Gemeentezaak.

De heer Wieland: De redeneering van den heer Snel

gaat niet op, de Mesmanlaan zoude dan ook wel op kosten

der Gemeente kunnen worden opgeknapt!

De heer Platte : De Mesmanlaan is toch een particuliere weg!

De heer Snel: De andere wegen zijn in beheer bij de

Gemeente en moeten de Gemeente of het Gouvernement

zorgdragen voor noodige verbeteringen, niet de bewoners

der belendende huizen.

De heer Wieland: De Chineezen en Inlanders dragen
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bijna niets bij in het Gemeentelijk budget. Waarom moe-

ten de Europeanen voor allen betalen? Is dat billijk ?

De heer Snel: Op andere wijze haalt de Gemeente wel

het noodige uit Inlanders en Chineezen.

De Wd, Voorzitter: Ik word erop attent gemaakt, dat bij

de verbetering van de afwatering van den Van Schelleweg,

de omwonenden de helft der kosten aan de Gemeente

hebben vergoed, |

De heer Mesman: Als de bewoners van den Hospitaal-

weg, dezen willen verfraaien uit eigen middelen, zoude U

dan, heer Snel, dat aanbod afwijzen ?

De heer Stocksmeier: Verfraaiing van een weg is luxe,

verbetering der afwatering is een dringende eisch.

De heer Mesman: De Hospitaalweg is stoffig, verfraaiing

daarvan is dus géén luxe. Mag de Gemeente niets ont-

vangen van de burgerij in dergelijke gevallen ?

De heer Snel: Als het een particulieren weg betreít,

dan zal de Gemeente gaarne zoo’n aanbod accepteeren.

Indien U b. v. f. 4000,— wilt betalen, heer Mesman, dan

kan de Mesmanlaan door de Gemeente in behoorlijken

staat worden gebracht. Daarna kan de Gemeente dien weg

overnemen, eerder niet.

De heer Mesman: En het bekende voorstel tot verbe-

tering der Klapperlaan, gedaan door twee belanghebbenden,

werd afgewezen !

De heer Stocksmeier: De Burgerij moet iets ontvangen

als contrapraestatie voor het betalen van belastingen.

De heer Mesman: De Gemeente heeft immers geen

geld, daarom willen de omwonenden de helft der kosten

dragen.
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De heer Snel: De stoepen zouden op kosten van de

bewoners in orde kunnen worden gebracht.

Den Directeur der G. W. wordt het woord verleend.

De Directeur der Gemeentewerken: De verbetering geldt

bestaande perceelen, welke stoepjes hebben; de bewo-

ners willen de optreden beter maken door het afdekken

daarvan met een betonplaat. Het Gouvernement zal nooit

de verbetering dier kleine gootjes voor zijne rekening

nemen, wél zal het de kosten van de uitvoering van het

algemeen plan betalen. De Bassieweg valt niet in het rio-

leeringsplan, de verbetering van dezen weg betrof een ver-

breeding der bestaande leiding over een lengte van 5/600 M.,

welk werk een paar duizend gulden kostte. De Gemeente zoude

vergoeding der kosten aan de Regeering kunnen vragen.

De Wd. Voorzitter: Daartegen kan geen bedenking

bestaan. |

De Directeur der Gemeentewerken: De bewoners der

betreffende huizen kunnen m. i. best de helft der kosten

dragen, de rest ware te brengen op art. 31 der begrooting,

een memoriepost.

De heer Snel: Ik kan er me mede vereenigen, dat de

Raad de hulp der Regeering inroept. Waar bestaande go-

ten worden verbeterd in het belang der volkshygiëne, moet

de Gemeente geen kosten verhalen op de burgerij.

Met algemeene stemmen besluit de Raad het werk te

doen uitvoeren en der Regeering om restitutie der reeds

gemaakte kosten ten behoeve van de verbetering van goten

te verzoeken.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt voorts besloten de om-

wonenden niet te doen bijdragen in de kosten.
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De heer Buné. Dan is het billijk, den bewoners van

den Van Schelleweg, die indertijd wél bijdroegen in de

kosten, het gestorte te restitueeren.

__ De heer Wieland … Zij zouden een rekest kunnen indienen.

De heer Platte .… Laat die oude zaak nu maar rusten !

Punt 4: Schrijven No. 2234/11 dd. 17 September 1917

van den Isten Gouvernements-Secretaris

betreffende Gemeentelijk grondbedrijf.

De Wd. Voorzitter De inhoud van dit schrijven is U

bekend. De Regeering verklaarde zich bereid om voortaan

geen gronden binnen de Gemeente met eenigen titel af te

staan, vóórdat Uw College in de gelegenheid is gesteld

zijn oordeel kenbaar te maken en zoo noodig zelf in het

belang der Gemeente den eigendom dan wel het beheer daar-

van aan te vragen, een en ander onder de voorwaarde, dat

de Gemeente zich verbindt om, indien bij afstand van gron-

den, de op dien grond gevestigde Inlandsche bezitsrechten

reeds mochten zijn afgekocht door den oorspronkelijken

aanvrager, aan dezen een billijke schadeloosstelling te ver-

leenen. Het bedrag dier schadeloosstelling zal in den regel

gelijk zijn te stellen aan dat van de afkoopsom, terwijl bij

geschil tusschen Gemeente en oorspronkelijken aanvrager,

dit bedrag zal moeten worden vastgesteld door een com-

missie, waarvan één lid door elk der partijen en het derde

lid door beide eerstgenoemde leden worden aangewezen.

Kunnen de door partijen benoemde leden over de benoe-

ming van een derde lid niet tot eenstemmigheid geraken,

dan zal dit lid worden benoemd door den Gouverneur van

Celebes en Onderhoorigheden. Het zal den Landvoogd
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aangenaam zijn te vernemen, of Uw College zich met deze

regeling kan vereenigen.

De heer Snel … Naar aanleiding van deze kwestie, wil

ik — hoe karig ik anders ook met woorden van lof ben — een

woord van waardeering aan het adres der Regeering rich-

ten voor deze bereidwilligheid. Ik wilde tevens de vraag

stellen: is. de Commissie voor Grond- en Woningzaken- uit

den Raad bereid zich diligent te toonen, wanneer koopjes

voor de Gemeente ten behoeve van het grondbedrijf kun-

nen worden gedaan ? Binnenkort zal de Gemeente de be-

schikking over f 100.000.— voor grondbéêdrijf verkrijgen,
met welk bedrag een gned begin kan worden gemaakt.

Is de Commissie bereid, om zoodra haar bekend is, dat

een goed stuk grond te koop is, den Voorzitter van den
Raad daarvan ten spoedigste in kennis te stellen, opdat
hij de noodige voorbereidende maatregelen kan treffen ?
De heer Wieland … De Secretaris maakte me er heden-

ochtend op attent, dat er geen commissie voor grondzaken

bestaat.

De Secretaris Pardon, heer Wieland, dàt heb sik niet
gezegd. Wél heb ik onder de aandacht van U en den
Wd. Voorzitter gebracht, dat een commissie voor grond-

bedrijf niet bestaat. De Commissie voor Grond- en Wo-

ningzaken is ingesteld, toen deze Gemeente er nog lang

niet aan dacht, grondpolitiek te voeren en diende deze Com-
missie dan ook uitsluitend om van advies te dienen om-

trent de van den Gouverneur van dit Gewest ontvangen

grondaanvragen. Het grondbedrijf is daar los van.

De heer SnelTer vorige Vergadering werd de Com-
missie voor Grond- en Woningzaken de taak opgelegd
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tevens grondbedrijfzaken te behartigen. Ik herhaal nogeens

mijne vraag: wil de Commissie voor Grond- en Woning-

zaken er steeds den Raad of diens Voorzitter van in ken-

nis stellen, als haar ter oore komt, dat geschikte perceelen

te koop zijn? In ontkennend geval zal er een aparte

commissie voor het grondbedrijf moeten worden aan-

gewezen.

De heer Wieland. Eerst ware de brief van den 1sten

Gouvernements-Secretaris te behandelen.

De heer Snel. Dankbaar kan de Raad het voorstel

der Regeering' als vastgelegd in bedoelden brief aan-

vaarden.

Dienovereenkomstig besluit de Raad. _

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 5: Aankoop van gronden.

De Wd. Voorzitter” Wil de Raad deze kwestie in open-

bare of geheime zitting behandelen ?

De heer Wieland … In openbare zitting, zooals reeds eer-

der werd beslist,

De heer Mesman In het openbaar waren de besprekingen

te voeren.

De heer SnelDe heer Wieland heeft het mis: indertijd

is besloten de door den Gouverneur in handen van den Raad

om advies te stellen grondaanvragen in openbare zittingen in

behandeling te nemen. Het geldt hier echter een grondaankoop

door de Gemeente, dat is iets geheel anders. De beslis-

sing ware natuurlijk in het openbaar te nemen in voldoe-

ning aan de bepalingen, doch het overwegen van aankoop
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of niet-aankoop kon in een zitting met gesloten deuren

geschieden.,

De heer Van Campen ” Het kan zijn nut hebben als
buitenstaanders weten, waar de Gemeente grond wil koopen.

De Wd. Voorzitter» Toch zullen sommige aankoopen
in een zitting met gesloten deuren moeten worden bespro-

ken. lemand biedt b.v een stuk grond te koop aan tegen
den prijs van f2— per M2 Wordt hierover in openbare

zitting gedelibereerd en accepteert de Gemeente het bod
niet, dan zal het den eigenaar moeilijk vallen een hoogeren

_prijs te verkrijgen, immers ieder weet dan, dat de Genieen-
te de noteering te hoog vond.

De heer Snel Terwijl bij het bespreken der kwesties

in besloten zitting, men niet weet, waar de Gemeente
grond wil koopen. Mag ik nogmaals mijne vraag herhalen:

is de Commissie voor Grond- en Woningzaken in hare

huidige samenstelling bereid, indien de beschikking over
een bruikbaar terrein kan worden verkregen tegen billijken

prijs, stappen te doen, opdat de Gemeente het bekome ?
De heer WielandDaartoe verklaar ik me niet bereid,

wijl ikzelf in grond speculeer.

De heer Mesman; Ik begrijp Uwe vraag niet goed, heer

Snel : er kan mijnerds absoluut geen bezwaar tegen be-
staan als de hand kän worden gelegd op geschikte per-

ceelen, daarvan den Raad of zijn Voorzitter mededeeling te

doen.

De heer Snel» Het antwoord van den heer Wieland acht
ik meerrationeel. U beiden toch speculeert in grond en
waar U als Raadslid de belangen der Gemeente heeft te
behartigen, zoude U in botsing komen met Uwe eigen be-
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langen. Kan dus niet de garantie worden gegeven, waar

om ik verzocht, welnu, dan wijst de Raad andere commis-
sieleden aan. Ee

Er ligt geen verwijt in mijne woorden !
De heer Wieland … Dat moest er ook nog bijkomen !

(Hilariteit).

De heer MesmanIk zit hier als Raadslid, niet als par-
ficulier. Ik heb steeds bewezen, hier niet voor eigenbelang
te zijn, doch voor het Gemeentebelang. U zegt, dat ik in-

teresse heb voor grondaankoop, waarop baseert U die

meening ?
De heer SnelU heeft toch grond aan den Goaweg

aangevraagd ?

De heer Mesman. Om mijn perceel af te ronden, ver-

der niets.

De heer Snel … Dus U koopt geen grond ?

De heer Mesman … U maakte de opmerking, dat ik niet

in een dergelijke commissie thuisbehoor.

De heer Stocksmeier „… Neen, de heer Snel stelde slechts

een vraag! |

De heer Snel. U zegdet hedenavond toe, de belangen

der. Gemeente te zullen behartigen, dus behoort U wèl

thuis in de bedoelde commissie. De.heer Wieland erkent,

dat zijn eigenbelang vóór gaat bovên dat der Gemeente.

Een royale verklaring, welke echter belet, dat de heer

Wieland in een dergelijke commissie zitting neemt. |

De Wd. Voorzitter Thans gestemd over het al of niet

bespreken van de grondaankoopkwestie in openbare zitting.

De heer MesmanHet geldt thans een beslissing te ne-

men voor dit speciale geval.



5 October 1917 — 359 —

Met op twee na algemeene stemmen besluit de Raad
den voorgestelden koop van een stuk grond in een zitting
met gesloten deuren te behandelen.

Punt 6: Verbetering van het brandalarm.

De Wad. Voorzitter De Commandant der Brandweer
bracht bij schrijven dd. 4 dezer advies uit nopens het rap-
port van de N. V. Algemeene Telefoon-Maatschappij te Sa-
marang dd. 25 Januari 1917, — bij brief van 5 Februari jl.
in diens handen gesteld. Ook de Commissaris van Politie
vestigde bij schrijven dd, 22 September j.l. de aandacht
van Uw College op deze belangrijke kwestie.
De Commandant der Brandweer geeft in overweging het

door de N, V. Algemeene Telefoon-Maatschappij voorge-
stelde eenvoudige systeem toe te passen en haar om offerte
te vragen.

De heer Buné: Vergeten moet niet worden, dat de Ge-
meente slechts de beschikking heeft over handbrandspuiten,
en is het van het meeste belang, bij uitgebroken brand
dadelijk de beschikking over volk te hebben, dat voor het
halen en brengen van de spuit op de plaats des onheils
zorgdraagt. Het aantal tong tong dient daarom te worden
uitgebreid om hef kampongvolk beter dan thans geschiedt,
te waarschuwen:
De Commissarisvan Politie verkrijgt het woord.
De Commissaris van Politie: Het tong tong-systeem blijft

gehandhaafd naast het schelsysteem. Het gaat thans om het
Europeesch bedienend personeel.

De heer Mesman: Elke kampong moest een tong tong
hebben.
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De Directeur der G.W. verkrijgt het woord.
De Directeur der Gemeentewerken: Toen ernog 11 tong

tong" sloegen, was de opkomst bij brand veel vlugger en
beter. De mandoers moeten de brandspuithuizen openen
enz, zoodat het van veel nut is, dat de spuitgasten ten
spoedigste worden gewaarschuwd. De kamponghoofden
zouden voor de bediening van de tong tong kunnen zorgen.
De Wd. Voorzitter: Ik zal de kamponghoofden eens bij-

eenroepen ter bespreking dezer aangelegenheid.
De heer Buné: Het aanbrengen van meer tong tong is

niet kostbaar.

Besloten wordt de N.V. Algemeene Telefoon-Maatschap-
Pij te Samarang om offerte te vragen voor de levering van
het door haar voorgestelde eenvoudige systeem en het aantal
tong tong, indien praktisch nut opleverend, uit te breiden.
De Wad. Voorzitter: Hedenochtend werd door mij een

brief, gedateerd 3 October i-.L, ontvangen van den Ker-
keraad der Protestantsche Gemeente alhier, luidende als
volgt:

„Met referte tot ons schrijven van 29 Juni j.l, en het
antwoord van Uwen Raad daarop van 9 Juli d. a. v., nemen
wij de vrijheid, ons nogmaals over deze aangelegenheid,

- maar met een ander voorstel, tot Uwen Raäd te wenden en
het volgende onder Uwe gewaardeerde aandacht te brengen.
Ook al hield de inhoud van Uw genoemd schrijven voor

ons een teleurstelling in, waardeeren wij het streven van
Uwen Raad. om de te Makassar bestaande pleinen onbe-
bouwd te laten, voor zoover het bebouwen ervan een be-
lemmering zou zijn voor de gewenschte luchtverversching.
Wat dit laatste ‘punt betreft, meenen wij evenwel, dat bij
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de oprichting van een gebouw, zooals wij ons dat voor-

stelden, midden op het bedoelde plein gelegen, niet voor

zulke belemmering te vreezen viel. In ons aangehaald

schrijven verzuimden wij te stipuleeren, dat het onze be-

doeling is, daar alleen een kerkgebouw op te richten, zon-

der eenige gelegenheid tot bewoning, dus zonder predi-

kants- of kosterswoning, zoodat van wegnemen of bederf

van versche lucht geen sprake kon zijn. Bovendien ziet men

in de praktijk, dat op open pleinen, op het midden waar-

van eenig monumentaal gebouw is opgericht, door de om

het gebouw heen roteerende winden de luchtverplaatsing

sneller is, |

Thans wenschen wij Uwen Raad evenwel een geheel

gewijzigd voorstel beleefd in overweging te geven.

Wij vernamen, dat het in de bedoeling van Uwen Raad

ligt, eventueel het Kerkplein in te richten tot stadsplantsoen.

Wij zijn zoo gelukkig Uwen Raad hierbij een perspectief-

_teekening ter inzage te kunnen aanbieden, welke volkomen

in beeld brengt, wat wij meenen te verstaan onder een kerk-

gebouw, dat van alle zijden gezien mag worden en dat ook

uit een aesthetisch oogpunt, een sieraad zal zijn voor onze

stad. Vooral zal dit het geval zijn, wanneer dit gebouw komt

te staan midden in een plantsoen, met slingerpaden en naar

het midden oploopende gazons, maar zonder opgaand ge-

boomte, terwijl het plantsoen zelf erdoor in beteekenis

zal winnen. De entrée te Makassar zal door een en ander

des te aantrekkelijker worden. Als dit kerkgebouw midden

op het Kerkplein wordt opgericht, blijft er aan alle zij-

den zóóveel open plein over, dat geen sprake kan zijn van

belemmering van luchtverversching.
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Wij nemen derhalve de vrijheid thans de goedkeuring

van Uwen Raad te verzoeken, niet om daar een willekeurig

kerkgebouw ‘te plaatsen, maar speciaal het gebouw zooals

dit geschetst is op bijgaande teekening.

Wij zouden in dit geval dus niet het geheele Kerkplein

in eigendom behoeven te vragen, maar alleen dát gedeelte,

waarop het gebouw zal verrijzen, met een kleine strook er

omheen, als nader door Uwen Raad worde aangewezen.

Ook in Nederland staan verscheidene kerkgebouwen op

“pleinen, die op enkele meters van het gebouw stadseigen-

dom zijn. Van stadswege is dan verzekerd, dat er in de

nabijheid van het gebouw gedurende de godsdienstoefe-

ningen niets plaats heeft, dat dasrop storend kan werken.

Wanneer dergelijke waarborg ook hier gesteld wordt, kan

er van onzntwege geen bezwaartegen zijn, dat de kerk op

een afstand van enkele meters rondom door stadsplantsoen

omringd wordt. De aanleg van plantsoenen en toegangs-

wegen blijft dan geheel in handen gesteld van de Gemeente,

echter met dien verstande, dat wij gaarne bereid zijn, even-

tueel het deel der kosten te drazen, dat gelijk is aan het

bedrag, dat wij voor ophooging van het in ons eerste

schrijven bedoeld perceel hadden moeten uitgeven.

In de tweede plaats zouden wij ook nog in een ander

opzicht tot samenwerking met Uwen Raad wenschen te

komen.

Een blik op de hierbij gaande teekening doet U zien,

dat aan de kerk een vrij hooge toren is verbonden, waarin

gelegenheid voor torenuurwerk,: luidklokken en aan vier

zijden een wijzerplaat. Deze tijdaanwijzer op het midden

van het Kerkplein opgericht, zal naar alle zijden dus goed
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in ’'t oog vallen. Reeds vroeger werd door Uwen Raad de
behoefte aan een goede stadsklok gevoeld en werd een

zeker bedrag ter beschikking gesteld, om in samenwerking

met ons een goed torenuurwerk in den thans bestaanden toren

te plaatsen. Door de U bekende omstandigheden — de afkeu-

ring van het kerkgebouw — kon daaraan echter geen gevolg

worden gegeven.

Als wij nu nógeens naar Nederland mogen verwijzen, dan

is het om er Uwe aandacht op te vestigen, dat het daar

te lande menigmaal voorkomt, dat een kerkgebouw eigen-

dom is der kerkelijke gemeente, terwijl de bij dat gebouw

behoorende toren, met gebruiksrecht voor die gemeente,

eigendom is van de stad. Deze laatste benutden toren dan

als tijdaanwijzer met eigen uurwerk en klokken, verder

voor het geven van signalen voor schutterlijke diensten,

voor het luiden bij bijzondere sterfgevallen, voor carillonspel,

voor verlichting bij openbare feesten, voor ’t inluiden van

jaarmarkten, en op de dorpen voor het luiden bij begrafe-

nissen en voor dag- en arbeidsverdeeling.

Wij wenschen nu aan Uwen Raad de mededeeling te

doen, dat wanneer aan de kerkelijke gemeente alhier even-

eens het gebruiksrecht van den toren speciaal voor hare

doeleinden blijft toegekend, wij met Uwen Raad over ge-

bruiks- of eigendomsrecht van dezen gaarne nader in over-

leg wenschen te treden.”

De heer WielandBij brand zoude de klok ook kun-

nen worden geluid.

De heer Snel. Ik ben een dergenen geweest, die ertoe

hebben bijgedragen op het vorige verzoek van den Kerkeraad

afwijzend te beschikken. De dominee kwam eenigen tijd
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geleden bij me en toonde me een schets van het op te
richten kerkgebouw, dat een sieraad zal zijn voor deze
plaats en dat midden op het Kerkplein ware te plaatsen,waar-
door mijn hoofdbezwaar van vroeger vervalt. Een mooi geheel
zal worden verkregen, terwijl de in Oosterschen stijl ge-
houden kerk in het Indisch milieu goed past. Waar het in
de bedoeling ligt, het Kerkplein tòch op te hoogen, zou
ik in overweging willen geven goedgunstig op het verzoek

te beschikken.

De heer Buné. Welke zijn de kosten van ophooging ?
Den Directeur der G.W. wordt het woord verleend.
De Directeur der GemeentewerkenHet taxeeren der kos-

ten op dit moment is me niet mogelijk.
De heer Wieland. Ik begroot de kosten inclusief den

aanleg van een plantsoen op f 30.000/40.000.—, het op-
hoogen en aanleggen van wegen alleen op f 20.000.—

[25.000—.

De heer Mesman … Wellicht kan de firma C. de Groot
Azn. alhier het terrein opspuiten, wat wel de goedkoop-

ste wijze van ophoogen zoude zijn. Ik ben zeer voor in-

williging van het verzoek van den Kerkeraad.

De heer Buné. Ik ben niet voor dergelijke luxe-uitga-
ven: er dient te Makassar nog zooveel te worden gedaan,

als afwatering, waterleidingaanleg, enz. Makassar ligt zeer

laag, ja lager dan de zee, zoodat deze plaats vaak onder

water staat, Het plein moet worden ingepolderd. Zoolang

in zulke toestanden geen afdoende verbetering is gebracht,

acht ik een dergelijke uitgave ongemotiveerd, alhoewel

ik niets tegen mooie plantsoenen heb.

De heer Stocksmeier … Het aanleggen van een
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_ plantsoen is niet de hoofdzaak, wel het ophoogen van het

terrein.

De heer Buné.… Dat ophoogen acht ik niet zoo dringend

noodig, niemand toch behoeft over het plein heen.

De heer Mesman.” Dat gedeelte vormt de entreé van

Makassar, moet er dus goed uitzien.

De Directeur der Gemeentewerken. De z.g. „Stinksloot”

ware te overkluizen.

De heer Wieland. De rivier van Makassar ware af te

dammen en een weg over het plein naar de Comedielaan

aan te leggen, waartoe Thoeng Liong Hoei, de eigenaar

van een stuk grond in die buurt, wel den noodigen grond

zal willen schenken.

De heer Van Campen. Aan den zeekant is de „Stink-

sloot” verzand: de monding behoort te worden uitgediept,

al het water blijft in die rivier staan. |

De heer WielandNiet alleen het water, doch ook de

afval van het Slachthuis spoelt niet weg. Den Directeur

G. W. treft geen blaam.

De Wd. VoorzitterAls het Raadhuis gereed zal zijn, zal

een verbindingsweg over het plein van practisch nut blijken.

De heer Van CampenKan de Kerkeraad de garantie

geven, dat het ingediend project inderdaad wordt uit-

gevoerd ?

De heer Stocksmeier… Valt de opbrengst van den ver-

koop van den grond, waarop de Protestantsche kerk pitans

staat, tegen, dan zal een nieuwe kerk, als de schets aangeeft,

worden opgericht, echter in verkleind model uitgevoerd. In

ieder geval zal het ingediend project worden gevolgd en

geen andere kerk worden gebouwd.
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Met algemeene stemmen besluit de Raad goedgunstig

op het verzoek te beschikken, terwijl over het gebruiks — of

eigendomsrecht van den toren zal worden beslist, zoodra

de bouwplannen een meer vasten vorm zullen hebben

aangenomen.

De Wd. Voorzitter Bij schrijven van 24 September

j. L deelt de Commissie voor de Financiën den Raad mede, dat
zij de verantwoording over het tweede kwartaal 1917 van den

Opziener der Europeesche Begraafplaats heeft nagezien

en accoordbevonden.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer Snel. Ik zou de bedoelde Commissie willen
vragen, of de heer Van Vierssen Trip het door hem ver-

schuldigde bedrag van f 100.20 heeft voldaan ?

De Wd. VoorzitterBedoeld bedrag werd nog niet ont-

vangen, hedenochtend werd een herinnering aan genoemde

gezonden.
De heer Stocksmeier,’ De heer Van Vierssen Trip ver-

wees den Opziener der Begraafplaats naar de Wees- en

Boedelkamer, welke echter met deze kwestie niets te ma-

ken heeft. |

De Wd, Voorzitter Ik zal den heer Van Vierssen Trip

mondeling hierover aanspreken.

Voorts de mededeeling, dat de magazijnmeester W. H.

J. Jansen den dienst der Gemeente per 30 October ek.

wenscht te verlaten, zijnde hij bij de douane geplaatst.

De heer Wieland» Het is onbillijk, dat de ambtenaren
weggaan op een door henzelf gekozen tijdstip instede van

te letten op den termijn, bepaald bij de „Ambtenarenver-

ordening.”
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De heer Buné. De man voldeed goeden is het jammer,

dat hij weg wil.

De Directeur der Gemeentewerken … Als smid heeft hij wel

voldaan.

De heer Snel. Wegens de schitterende salarieering bij

de Gemeente, gaan de ambtenaren geleidelijk heen.

De Wd. Voorzitter» Het Gouvernement betaalt niet veel

beter. Bij schrijven No. 327/Fl dd. 2 October j.l. verzocht

de Gouverneur van dit gewest om bericht, of Uw College

er bezwaren tegen heeft, dat het wachthuisje No. 175, aan de

Gemeente in beheer gegeven en thans in gebruik als berg-

plaats van gereedschappen benoodigd voor de plantsoenen,

en dat gedeeltelijk op grond staat, toebehoorend aan den

heer Seth Paul, wordt afgebroken.

Z.h.s. besluit de Raad den Gouverneur ervan ín kennis

te stellen, dat tegen de afbraak bij den Raad geen bezwaar

bestaat.

Rondvraag.

De heer Van Campen. Hoe staat het met de ontwerp-

begrooting voor het dienstjaar 1918?

De Wd. Voorzitter» De Secretaris is reeds weken gele-

den gereed gekomen met het door hem samen te stellen

gedeelte: het wachten is thans op den Directeur der G.W,

die me toezegde, einde September gereed te zullen zijn,

doch thans is het October en klaar is het ontwerp nog niet.

De Directeur der Gemeentewerken. Ik had zooveel en

zoovelerlei werk de laatste tijden, dat ik geen gelegenheid

kon vinden eraan te arbeiden.

De Wd. Voorzitter. Wanneer denkt U de begrooting te

kunnen indienen ?
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De Directeur der Gemeentewerken … Over veertien
dagen.

De heer Wieland … Ik stel voor, den Directeur der G.W.

op te dragen de ontwerpbegrooting binnen 8 dagen in te
leveren, kunnende de opzichter-uitvoerder gedurende dien

tijd het andere werk van den Directeur der G.W. verrich-
ten. De Raad moet zekerheid hebben, dat de begrooting

eindelijk wordt ingediend.

De heer MesmanMet een termijn van 14 dagen kan de

Raad toch wel accoord gaan. |

De Wd. Voorzitter» Kan de Directeur der G. W. garan-
deeren, dat de begrooting binnen 8 dagen gereed zal zijn ?

De Directeur der GemeentewerkenDaarvoor zal ik zorg-

dragen. Aan de samenstelling van de artikelen, betrekking

hebbende op de openbare werken, zit veel vast.

De heer Platte. Ik vroeg laatst om een pagger te doen
wegnemen bij een oud schoolgebouw in de Tempelstraat

hoek Bandastraat, en is inmiddels aan mijn verzoek uit-

voering gegeven. Echter, de dogcarts staan nu toch niet

binnen de boomenrij, kan dat niet worden gelast?

De Wd. VoorzitterDat is politiezaak, ik zal den Com-

missaris van Politie erop attent maken.

Te 8.15 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met

gesloten deurenover.

Te 9,50 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw

openbaar verklaard.

De Wd. Voorzitter. Wenscht de Raad me te machtigen

tot aankoop van een voor woningbouw geschikt perceel,

gelegen in Kampong Malokoe, groot 4400 M?, waarvoor de

eigenaresse f 9000.— vraagt ?
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Z.h.s. verleent de Raad de gevraagde machtiging en _noo-

digt den Voorzitter uit ter zake de noodige stappen

te doen.

Te 9.55 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 5 October 1917 (gedeeltelijk) en

van 23 October 1917.

De Wd. Voorzitter :

VOLMERING.
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