
28 October 1919. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare 

V ergadering van den ~aad der Gemeen

te Makassar, gehouden op Dinsdag, 

den 28en Octc ber 1919, ten Raadhuize. 

Voorzitter: De Burgemeester . 

.., 

AGENDA: 

I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 14 

. Oetobe~ 1919. 

2. Vaststelling Verordening tot WIJzigmg der verorde

ning op de heffing en invordering eener belasting op 

het houden van honden in de Gemeente Makassar. 
. ' 3. Voorstel om het vertalcu in h et l\faleiseh van ontwer-. 

pen van verordc ningen en van begrootingen met toe

Iiehting aehterwegc te laten (Brie f ~o. 2135/ 13). 

4. Voorstcl om den l st en Klcrk tcr Ge mecntesccrctarie 

den hear W.A. R embet op verzock met ingang van 1 

Januari 1920 cervol uit d en Gcmcentcdienst tc ont

slaan (Brief No. 2183/5). 

-. 

5. Voorstel om d en heer \V.A. Pieters op ver:toek wegens 

vertrek, ecrvol tc outslaan als Adj unet-Brand mcester • 

van spuit No. II en in zijn plaats tc benoemen den hecr 

H.P. Poortman (J3rief Xu. 2l8G/18). 
) 

6. Voorstcl om den I ngenieur Directcu r <let Gemeeutc-

werken het gevraagde verlot van 3 tot 25 Mei 1!)20 

voor hct bijwo11e11 van hct t c Batavia t e houdcn Algc

meeene lngenieurs-Congrcs thans reeds in uit:ticht tc 

stelleu (llrief No. 2177/5). 

-; 
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7. Voorstel cim van Gemeentewege geen personen aan 

te wijzen aan \vie de k ennisgcvingcn hett·cffondc vcr-. 

huizir1g en vestiging b~docld in artikcl 515 van het 

wetboek van stl'afrecht mocten worden gedaan, <loch 

dit op den voct . van de ordonna.ntie in Staatsblad 

1919 No. 575 aan hct HooJ'd van PJaatsc lijk llcstuur 

over te laten (Brief No. 2180/31). 

8. Voorstel tot benoerning van Mochmnad Amin thans 

Jn]andsch schrijver bij den Gemccntekeurmcest e r tot 

Adjunct-Keurmcestcr met ingang van 1 Januari 1920 

(Brief No. 2087/5). 

9. Voorstel om de Regeering te verzoeken niet tot 

de invoering der AJgemeene Inkomstenbelasting over 

te gaan, dan nadat de afkon<liging d c r b etrekkclijkc or

donnantie zoo tijdig van tc voren zal kunnen plaats 
• vinden, dat de locale resso rten er met de omzetting van 

hunne op de hcstaande bela5tingcn gehcvcn opccnten 

op hebben kunne u rckcnen (Brief No. ~086/31 ). 

10. Voorstel om d e n magazijnmecstcr J.J.'fheijs met iu

gang van 1 .Januari 1U20 in hct gcnot tc stcllcn van 

ecn inkomen va.R C 175. - 's ma.ands (Brief No. 

2187 /5). 

11. Vaststelling 7<le supplctoir kohier der Europecschc 

<lrankbelasting 1919. 

12. idem 6de idem idem der Mororrijtuigen-

belasting HH !J. 

13. Rapporten der Commissie voor de Financic n i11zakc 

a.ccoordbevinding dcr v crantwoordingcn : 

over de maa:nd Augitstus HH!J: van den G emee nte kas-

houder; 

> 
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over het dcrde kwartaal 1919: van den Gemeentesccre

taris; 

van den Ambtenaar he

last met de inning der 

Hon<l en belasting. 

l;t.. Afkeu ring van invc11tarisgocdcren in gebruik bij Brand

spuit No. I. 

15. Eigen<lumsaanvragen (Ilrief No. 2253/28). 

16. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van den hcer 

Toe Yoen Kie tot verkoop van sterken drank voor gc

bruik ter plaatsc van verkoop (Ilrief No. 2230/13). 

17. Voorstcl om aan het pcrsoneel van de Gemeentewerken 

belast met buitenwerk een vaste maandelijkschc ver

goeding voor transportkosteu t e gcven (Brief No. 

22R5/5). 

18. Voorstel t ot afwijzing van hct verzock van den hccr 

Oei Tjay ·Tiang tot verkoop van stcrkcn cl rank voor 

gebruik ciders da n t cr plaatsc van verkoop (Brie f' No. 

2250/13). 

l!). Stukken ter kcnnisncming. 

Aa;nwczig ~ijn de !eden : Baba Soclciman, If.J.T.Ilijlmcr, 

,V.F.vnn Campen, D.Eskcs, Hoesing, J,ic 

Eng Hoe i, Ma'i :'\ocr Alim dacng Marewa, . 
II. Popping, :\lr . .T.H11tgcrs , J.Sitanala . I. 
Troostwijk , J. \ ' . \\'iic kcrlin , ILK 'Yem pc en 

G.YVieland. 

A.fwczig :1.ij11 d e kdcn: H.l\Ics111a11 en ~ocrucddin dacng 1\'Ia

gassing wegcns uitstcdig hcid en The Liong 

Tjiang m et kcnnisgeving . 
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De Voorzitter opent de vergadering te 6.35 ure des avonds 

.en verklaart haar openbaar. D e met het notuleercn belaste 

heer W. C. Snel is afwezig wegens ziekte e n wordt voor 

heden avond vcrvangen door den hcer F.Egetcr die zich bc

reid verklaarde te assisteeren. 

Punt 1 : Arresteering van de Notulen der Vergade

ring van 14 October 1919 ... 

De in rondlezing gezonden notulen worden na de mcdc

deeling van den Voorzitter, dat de door enkele !eden voor

gestelde wijzigingen zijn aangebracht, goedgekeurd en ge

arresteerd. 

Punt 2: Vaststelling: Verordening tot . wijziging der 

verordening op de heffing en invordering 

eener belasting op het houden van honden 

in de Gemeente Makassar. 

De V oorzitter : W cnscht een der leden hieromtrent algc

meene beschouwiugen te hou<lcn ? 

De heer Wiela.nd: U vergunne mij cen oogenblik het woord 

hierover te voeren. Ik heh gedurcn<le m·ijn lidmaatschap van 

dezen H.aad vcle vcrordcningcn en wijzigingcn · daarop hcl

pen tot stand komcn, <loch nimrncr cer1 onsympathiekc al~ 

de onderha vige. 

Het docl moet zijn de beteugcling van de hondsdolheid, 

terwijl als middcl daartoc worclt aangcwcnd de bc'taling 

van een belasting van f.10.- per bond. 

Ga ik het cen en antler na, dan heeft juist het tcgenover

gestelde plaats als U zich voorstelt Mijnhcer de Voorzit

ter. U spreekt va.n een stijving 'van de Gemcentekas, <loch ik 

•) 
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begrijp niet hoe U door een verhooging van de be

Jasting het gevaar van de hondsdolheid denkt tc be

teugclcn. 

De ingekonwn hC'lastingpenningC'n werckn tot nu toe 

nooit t en voile aangewencl voor het aangewC'zcn doel. Ecn 

verhooging van de belasting zal een vermeerdering van het 

aantal nict gcrcgistrcerdc hondcn met zich brengen. \iVat 

toch gcschictlt. \Vaar nu reeds voor cnkclcn d e belasting 

van f 8.-- per honcl te ve-el wordt geacht, zal die van f IO.- . 

dat nog mecr hlijkcn. Dt' klC'i1w man is t enslotte a liee-n du

pe van dezcn maatregel. l\f ensclwn met sala risjes van f. 7 !l. -

tot f. H50.- , di (. honden noodig hcbbcn voor bcwaking van 

huis en erf, vom· de jacht c.d. kunnen geen f. IO.- missC'n 

en het gevolg is t'Cn n ict. nangC'vt'n en dns f'en vC'rmecrdC'ring 

van het aantal ni C't-gC'rq~· istrecrrle, dus wat men noemt 

,,losloopendc" hornif' Jl. 

Nu knn Ude losloopC'nde hond C' n latcn opvan~·C'n en d es 

noods docn afmakcn, doch U zal tc l\faknssnr niC'mand vin 

dcn, cl iC' zich daartoC' w ii JeC'llC'Jl. I k ka n U claarvan een igc 

staaltjes mcdcckC'IC'n. 

Onlnngs is van C'Cll Inl:rnder Cf'll hond doodgesehoten, 

waaraan hij zccr gehccht scllC'cn; hij huil<if' van woedc 

en ricp uit: ,,nanti saja ratjoen itoe bclanda". 

De hccr PortiC'r, die destijds ook hond C'n doodschoot, had 

reeds m cerdcre malf'n waarschuwingC'n 011tnu1gen, dat werk-
• 

jc tc stakcn, hetgccn hij cchtcr nic t deed. Zijn no11w, di e 

op ham· krna111ucd lag, is het slaf'htol'fcr gcwordcn, door

dicn zij hct vC'rgit', dat Yoor he m lwstcmd was, hccft ingc

kregcn. 

U zal daarom ni ern a nd vind en 0 111 d e becst cn dood 

• 
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te schieten, tenzij U de bulp inroept van dwangar

heiders. 

Terugkomend evenwel op mijn opmerking, verklaar ik mij 

uitdrukkelijk tegen een verhooging. Had U ronduit gezegd, 

dat het bier gaat om een stijving van de Gemeentekas, 

dan was het een andere kwestie die vanuit <lat standpunt 

zou kunnen worden hekeken. 

·De heer Bylmer: Het gaat bier in 't a·1gemeen om mid

dclen te vinden tegen de gevreesde honds<lolheid en daaraan 

moet het eerst worden gedacht. 

lk hen bet in hoofdzaak met den heer \Vieland ccns, dat 

men niemand zal kunnen vin<lcn , die het riskant baantje 

van hondenjager zal willen amhieeren en daarom heh ik ccn 

ander voorstel, waarvoor ik eenige globale becijferingen hcb 

gemaakt, die mij aantooncn, dat de uitvoering <laarvan nict 

zoo kosthaar zal zijn. 

Wanneer men echter meer geld in de Gemeentekas heeft, 

clan zal dit voor de ver<lelging van de losloopen<le hondcn 

kunnen worden aangewend. 

Men zou bijvoorbeekl brigades kunnen samenstellen, die 

systematisch en peri0diek erop uitgezonden ku.nncn wordcn 

voor het opvatten van honclen en daarvoor zouden m.i. G 

brigades elk van 4 man met een ]eider, gerccrutcerd uit de 

Politic, voldoencle zijn. Elke brigade zou clan l maand 

Jang belast kunnen worden met de opvatting van honclen 

en na verloop van eenigen tijd zal U bemerken, <lat hct 

aantal dezer sterk-verminder<l is, dat U dan althans niet 

veel losloopende honden meer zal aantreffen. 

De kosten beraa m ik dan op f. 500.- pe r periode. Zoo 

noodig zal na verloop van eenigcn tijd ecn twccdc razia 
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worden gehouden e n dan zal het grootste gevaar wel zijn 

geweken. 

\i\' ij moctcn lti<'rin cchtcr <le nwdcwc rking hehlwn van de 

antoritcit<'n, di<' ons aan de noodige koeli<.'s willen h<'lpen 

en zomlen ons <laartoc di<'n<'n t C' wcnckn tot <l e militaire 

overhei<l of de Zcevaa rtschool, e.a. 

Mijn plan is wcliswaar nict uitgewcrkt en d e berekcnin 

gen .globaal, doclf ik vermoed, dat zc niet vecl van de werke

lijkheid zullcn versehillen. Ik opper hier sleehts een idee dat 

m.i. wel uitvt>erbaar is. 

Een vcrhooginq van d1~ hnndenbelasting is w<>llicht noodig 

voor de bestri.id ing der rneerdcre kosten. 

Met de ~ewering, dat het aa.ntal ongeregistreerde honden 

tzou oenemen ben ik 't ni et eens m et d en hccr " ' icland. D e 

politic kan elken ho nd, di e ni et ,gc regist.reerd i.-.; opvatten. 

Is de eigenaar ervan g<>steld op lwt he howl van ziju bt'est, 

dan zal hij gaarne f. 10.-- ht>ta.l1·n. Doet hij dat ni<>t. dan 

wordt de lwnd afgc rnaakt. 

Df• lll'tr Wirla 111d: lT wil de kosten van d1• brigades uit de 

gewone rnidd e len hc strijd en, doch f'eitelijk hee rt d e U erneen

t e n ie ts 111et d1·ze aangele.~en heid tt· m a ken. De opvatting 

der honden nwe t door de .\lge meene P11litit• gcsehieden. D e 

Assiste nt Heside nt, hnofd van Plaatselijk best1111r, is daarom 

degeen die ha.11d<'le11d nwet optreden ,. \V!j he hhen er niets 

mede te 111ake n . 
• 

D e har Uy/ma: Behalvc· da11 , w anncer W<' d0<~r e<•n dol-

len horn) wurd en gelie t <> n. 

IJr J' 1111r ::. illt•r : [I\ g e w111 w 0111sta11d ighcd e n k II lll1Cll WC d1• 

ongcregist rc1•rd c Ii on d en volgens d1· v1·n 1rde n i ng n.lleen 

opvatten , om ze t<'r l ie•whikking \' a ll ck l"C'S JWC't ievc·-

• 

·1 
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lijke eigenaars te stellen, die ze na betaling van de 

belasting en een boete binnen zekeren tijd kunnen terugbe

komen. 

De hondsdolheid-ordonnantic verbiedt echter in tijdcn 

dat de hondsdolheid heerscht, de dieren tc bew{tren tot de · 

eigenaar~ er van komen opdagen ; ze word.en dan nict terug 

gegeven <loch direct afgemaakt. . 

De heer Wielarid: Hoe het zij, er moeccn gelden dispo

nibel worden gesteld voor de bestrijding van de gcvreesde 

hondsdolheid. Waar de Gemeenteraad zonder veel besprc

king eenige duizende guldens ter beschikking heeft gesfrld 

voor de op1·ichting van ecrepoorten tcr gelcgenhcid van 

hct eendaagsch bezoek van den G.G. aan Mal).assar, zullen 

er· ook wel middelen te vinden zijn, om zon<lcr verhooging 

_van de belasting tot hct doe] . tc geraken dat men zich voor

stelt. 

De hcer ll1r. Rutgers: Ik kan me in vele opzichten wcl 

vereenigen met de meeningen van den hecr 'Vieland. 

We hebben momenteel te lijden van het honclscloJhcidgc

vaar, <loch dit is alleen het gevolg van de gelirekkigc uit

voering van de betrekkelijkc · ordonnantie door de Politic 

die niet over een voldoen.d aantal agenten kan f>eschikkcn. 

Het tekort aan menschen in <lit korps is zoo groot, <lat zelfs 

de gewone politiediensten niet eens behoorlijk kunnen wor

den uitgevoerd. 

De schuld ligt dus niet bij de Gemeente, <loch bij het Gou

vernement en bij niemand anders. 

Wenscht het Gouvernement de zorg voor de politie aan 

zich te houden, dan moet dit de hem opgelegde taak ook 

naar behooren doen uitvoeren. Kan het <lit niet, clan ware 
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het . beter, <lat de Gemeente haar e1gen politie krijgt . 

Het registreeren van de IH~nden dient a ls middel om te kun~ 

nen. n agaan, welke honden we! en welke niet verzorgd wor

dei1 , waarmcde cvenwe l niet gezegcl wordt dat oo k d e gc•

rcgistrcerd c hondcn gccn gcvaar voor inf'ecti e kunllen oplc

veren al is de ka ns hiervoor evenwel minder. 

Door d e geheven hondenhelastillg worden de kosten dcr 

rcgistratie ruim~choots gedc kt, t erwijl d e kostcn voor op

vangcn en verdelgen d c r niet-geregistrce rd c hondcn uit de 

algem eenc middelcn dienen hestrcdcn te wordell. Van di e 

maatregelen profitecrcn niet allccn de houd1' rs van gt'r<'gis

treerdc honden <loch all c ingczct cn cn. 

Ilij de vast st clling v a n d e licgroot ing- hlcc k lt <:' t, d a t d e 

mogclijkhcid bcstaat om door overschrijving v an :uulerc 

posten d e voor gen oemd do <:' I uitgetrnkken gcldcn t e vcr

m ecrdcrcn. Zoodoende zal het niet noodig blijken 0 111, door 

ve rhooging van de hondenbela stillg d en kl einen mall t c 

tref't'e n, t erwijl hij 

ZIJH honden 

d elen. 

nict 

t evellS 11iet wordt genoocl:.makt om 

t e reg istrecren uit gcbrek aall rnid-

De hr.er Van Campi 111, : \ \ ' c hebbc n d e nwcn i ngcll va n vet·-

schillende heere11 gc hoo rd, doch m ij is cen cen voud iger rnid

<lel beke nd om het ~lantal losloopende honden tc doen ver

min<leren. 

In Tjilatjap waren d estijds ce11 lllassa ongcrcgistrC'e rdc 
• 

hon<lcn. De (;emeenteraad z.011 prc rl\les k11nnell 11it-

loven uan dengeen, di e de gc va ll e 11 va n 

a anl>racht. Ziet men hijvoorlwc ld ecn 

ni et-reg istratic 

hon<! zonder 

penning ergens binnen gaan, da11 

m eerJ waar hij thuis bchoort e n 

word t direct <reinf'or
"' 

hct een en a llde r l e 

• 
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bevoegder plaatse gerapporteer<l. De aanhrenger ontvangt 

dan zijn premie en het zal opmerkelijk zijn te zien, hoe spoe

dig c!e losloopen<le, ongeregistreercle hon<len verclwenen zijn. 

Men zou hier een oppasser <lie gevallen van niet-registra

tie rapporteert, telkens een premie van f. 10.- kunnen gev<'n 

<lan bereikt men vecl meer dan bij ccnig andcr syste<'m. 

Er zijn hier massa' s mensehen, die er 2 a 3 c)ngeregistrecr

de honden op na houden. 

De Voorz1'.ttrr: De in de hondsdolheid-ordonnantic voor

gcsehreven maatregelen tcr lwstrijding daarvan zijn voor 

l\fakassar dit jaar al twccmaal van kracht verklaar<l en wcl 

van 1.5 Februari t ot 18 Juni en daa rna opni<'llW van at' 2!l 

Juli, t erwijl ze nu nog werken. 

Dat van Gemeentewege tot dusverrc we1111g is gcdaan 1s 

vanzelfsprekend, waar de uitvoerig van de ordonnantie 

bij het Gouvernement zelve bernst. 

Ik heh den Assistent-Resident., Hoot'fl van het Pb.atse

Jijk Bestuur, op de wenseh clijkhci<l van een strenge tof'pas

sing van die bepalingen geattende:erd en hem meteen vcr

zoeht mij wekelijks opgave t e doen van het aantal opge

vatte hon<len. 

Uit het overgeleg<le staatje van die autoriteit hlct>k, dat 

in de periode liggende tussehen 1 Augustus en · ~ d czer 33 

honden werden gevangen. De ingedi e nde weckrapporte11 

vermelden na den laatsten datum gecn cnkelc opvatting 

m ee.r. 

Ilieruit kan wcl <le eonclusie worclen gct rokkc•n , dat van 

d e zijde d e 1· Politic nict met die kracht wordt gewerkt, als 

wel mocht worde n vc rwac ht in een kwcst ic van ovc rheids 

zorg als dt~ on<lerhav ige en is het wel noocl ig hierop de aan-



- 289 - 28 October 1919. 

dacht der Hcgeering te vestigen, cvenals d e heer Rutgers 

voorstelde. Wat het door den heer Bijlmer gedanc 

voorstel aangaat, kan ik d ezen mededeclen, dat zijn berc

keningen beslist aan tc lagcn kant zijn. 

l\fijn berekeningcn wijzcn op ccn hcdrag van I. 700.

<lat per maand zou moctcn wordcn uitgctrokkcn voor d e in

standhouding van 6 bl'igades. 

En daarvoor Ttcbben we nict voldoendc miclclclc'n. Rf'eds 

is op andcre posten zoov<'cl mogelijk hf'zninigd cn is lwt. 

docn van overschrijvingen onk ni <'t mo,gf' lijk door noodza

kclijkc ovcrs('hrijdingen van talrijk<' nrtikf'lcn. 

De hrcr Bylmrr: U heeft hij Vw bceij f'c ringf' n waa rschijn

lijk hct salal'is van ecn mand<wr van c!C'11 C cmecntcdicnst 

voor elke brigade in rekening ,g<'hrac·ht. Tk rek <'nd e op d e 

hulp van ecn politif'agent, waarvoo r ni cts hehodt tc wor

dcn bctaald. 

DI' T'oorzittrr ~De hnnclf'nhelastinQ' h cdt in totanl 111 ' t nf

gcloopC'n jaar plus minus I'. 800. - op,Q·C'hracht en dit !)('

drag is bf'slist. tc wcinig voor <if' lwstrijding· d C' r kostcn. 

A ls reeds opg<'rnerkt. k1111n c·11 nn<kl'f' f)('grnntin .Q·spostcn 

cen overschrijving nid vcrdrng·cn, d11s moct wf'i op <if> cc·n 

ot andf'rc wijzc geld n'rsclia l't· m)l'd cn. 

M ij 11-; inzif'ns zn I ecn \·crlioogi 11 .u· \ ' fl n d<' ho11d (' 11 I H'lnst i ng 

wcl dcgdijk rncdcllt'i'pcn tot n ·rn1i11d c ri11g v;1n lwt .w·vanr 

dcr hondsdolhe id. 
' In d e eerstc plaats to('h rnncten d<' hn11dcrs vnn hond<' ll 

hijdra,gcn in d e V<'rn1cerderi11g d<'I' geldmiddel<'ll 

voor de hcst rijding d cr hondsd1) lll<'id. char dour d<· t<' 1w

m c11 man.tn'.~den <k ka11s, dat 111111 Ir one 11 ·11 ni<'I \\'o rclc·n -~·c i11 -

k•cte('rd zoo vet' I grnoter wordt. 
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Bovendien is het houden van honden in de meeste geval

leneen ln,xe ; evenals het bezitten van een piano, een auto, 

kindercn e.a. kan het houclcn van honden tot de lieflwhhe

rijen van sommigen wor<lcn gerekend. 

Rn dan zic ik niet in, waarom men een zoodanigc liefheb

berij nict als een belasting-object zou mogen beschouwcn. 

De hr.er W ielapid : Ik be'n 't volkomen met U eens. Maar 

de belasting moet niet komen ten lastc van ,Jen kleinen man. 

Vindt U kinderen een lu,xe, clan rnoct ook maar e<>n be

lasting op kinderen worden g<>lwv<>n. Ik lwh er zesticn. 

De har W iickerlin: Kinderen lcveren in hct algerneeil 

· niet zooveel gevaar op als dolle hon<len en we moeten het 

gevaar op den voorgrond stellen, dat komt vooral van de 

zijde der, ongeregistreerde honden. 

De heer .Afr.Rutgers: Er wordt teveel verband gelegd 

tusschen het hondsdolheidgevaar en de hondenhclasting, 

die eigenlijk slechts den naam gerneen hcbben. 

Ik kom er tegen op, dat de houders van gercgistrecrde 

honden zouden mocten betalen voor de houders van de niet _ 

geregistreerde. Deze middelen mocten uit anclcrc bronnen 

gevonden worden. 

Degenen, die hun honden hebbeil. docn rcgistrceren en die 

zoodoende belasting betalen, zullen ook wcl de verdere zorgcn 

voor het beest op zich nemen. De losloopende cxemplarcn, 

<lat ben ik met den heer "''ackerlin cens, lcvercn juist hct 

grootstc gevaar op. 

Ecn verhooging van de bclasting zou wcl ecns ecn ver

meerdering van het aantal losloope-nde lronden als gevolg 

kunncn hebben. 

Niet altijd worden honden uit lief'hebberij gehouden, <loch 
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dienen ze vaak vour ucschenning van het huis of erf, vo01· · 

. de jacht, enz . .Er zijn vcle mcnsehen, die met moeite de 

thans gevorderde f. 3.- betalen ; doen ze het, dan geschiedt 

dit uit liefde voor den hond of uit noodzaak. 

De hccr Pupping: Wanneer een opruiming gehoudcn 

wer<l ondcr de kamponghon<len, dan zou mccr hc reikt wor

c:ien, clan thans. De Makassaarsche honden zien er allcn vry 

goed verzorgd uit., doeh ziet men de dieren in de kampong 

even buiten onzc plaats <lan kan men zich voorstcllcn, <lat 

ecn ungclimitccrdc infcctie van die zijdc . moct komcn. 

[)(' hcer W empe : Wij hebben nu de mecning kunnen vcr

nemen van vcrschiJien<lc lcd en, die thans protesteeren t e

gen de invoering van ecn verhoogdc hondcnbclast ing. 

In ccn indcrtijd gchouden Gcmccntcraadsvcrgadcring 

werd dollr cen cler lerien de vraag gcsteld of er nicts tc docn 

was tegen het infeetiegevaar van dolle hondenbeten. 

De Burgemeest er hecft daarop de vcrsehillcn<lc tuepas

bare m.iddelen overwogcn, met hd resultaat dat hem hct 

hcffcn va1~ ccn verhuugde belasting hct meest docltrefrend 

voorkwam; zijn gedachtcn heeft hij gel'orrnulcerd in d e U 

bekende concept-verordening. 

Dit vuorstel is het uitvloci-;c l van het indC'rtijd gcdaan 

verzock en m1 is hct nid de hcdoeling van den \"oorz:itlcr 

om hct bij de aannc111i11g daarnrn Le laten. 

Hct 111oet wurden beschuuwd als een d er rniddclcn , di e 

moetc'n wo rd cn uverwugen en hct di ent als uitgangspunt bij 

de gcdachtenwissefi11g over ltct VC'rkrij~ell Vall geJdcu, Ue

stcmd voor de dckking dcr rncc rd e rc kostc11. 

Hct is zcer j11ist dat lt ct <.:011vC' rn P111 C'11t hclast is met de 

uitvoering van de hondsdolhe id-urdo1111a11tic, doch wannccr 

. ) 
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het <laartoc om de ccn of anderc reden nict in staat 1s, mag 

de Gemeentc nict werkeloos blijvcu toezicJl. 

En om iets te kunnen doen hebben wij geklen noodig, die 

ons door de Regering moeten Worden afgestaan, of wclkc de 

Gemecntc zelf besehikbaar zou moeten stcllcn uit eigen mid

clelen of uit de inkomsten van een vcrhoog<lc belasting. 

Die vcrhoog<lc bclasting zal <lus zeker niet wor<lcn aan

gcwcnd tot stijving van de Gemeentekas, g~lijk de hccr Wie

land bcweert, doch wiens uitlating ik in dit opzicht nict 

au serieu,x zal nep1en . 

. De woorden ,,kleine 111an" worden vaak gebczigd als too

vcrwoorden, <loch dient opgcn1crkt te wordcn, <lat <le klcinc 

man de homlen niet altijd als dienstobjectcn besch0tiwt, 

cloch <lat versehillende under hen er hondcn voor hun genoc

gen op na houden, cvcngoe<l als wij. 

Vraagt men den kamponglie<len eehtcr o.~n bij te dragcn 

in de belasting, <lan blijkt mccstal, dat ze zulks niet wcn

sehen en <lat zij voor hun hon<le n niets over hebbcn en zc 

nict vcrzorgen. 

liet euvel moet in ie<ler gcval worden aangctast en WIJ 

rnoeten ons nict laten afsehrikkcn door drcigcrncntcn c.d. 

Er staan ons thans drie wegcn open : 

le. om bij de R egeering aan te dringen op stcun waar de 

politic t e Makassar zelf niet in staat .blijkt om op hct ccn 

en andcr t e letten, zooals <le Assistent-Rcsi<lcnt mij pcr

soonlijk mededeel<le ; 

2c. om ze.lf de mi<ldelen tcr beschikking tc steJlen en ten 

3e. een verh<>0ging van de tcgenwoor<lige hon<lenbelas

ting, waarbij dient opgemerkt, dat de menschen, die zelf 

hon<len houden, een rustiger gcvoel moeten hebben, bij het 
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ge_rmgcr worden van d e kans dat hunnc ltondcn cvcncc11s 

wor<lcu gciufcctecrd. 

Tcr b ckorting van de discussic zou hicruver gestern<l kun

nen worden. 

Drhl'l'r 1'ruostw11k: lk bcn l1et rnet den hce r \Vcmpc ccn s, 

dater ie ts moet word en .~edaan. 

H e t is rnij ind ertijd als instru e t cur van d e sd1uttcrij g e

bleken, dat zieli nnder d e Makassare11 v e rsch cidcne goedc 

sehuttc rs bevind en e n informeerend 11aar de reden hie rvan 

hlcck mij d at d czc rnenschcn veel t e r jac ht gaan. Hiervoor 

hcbhen zij h_un h ondc n 11ood ig, d ic zooducnde voor hun cc11 

nuts-object zijn. 

D e voorstcllen van d en hcc r \Ve111pe zo ud cn m verband 

hiermcd e ecnigszins kunnen word cn ge wijzigd , 

le. 7.0ll kun11 cn word cn bcslist uf d e Ha ad lict gcwe11scl1t 

acht d e kosten uit d e ge won c middcle11 tc f)('s trijdcn. 

2e. \Vannecr dat niet ka11, dan zou ku1111 c n worde11 gcstcrud 

over <l e verhoogiug van d e hc lasting. 

De V uorzitta: D e gc wonc middc lcn la t e n, ik ltC'h hi c rop 

vrucgcr reed s gc wczc n, ccn ver111ce rd cri ng va n u i tga vc11 

uiet toe. 

Op d e ni euwe h<'grooti11g v oo r lfl:W wcnl bij lict opruakcn 

cen te kurt van plus minus f IOS.000.- gcl'akulecrd, dat door 

be::;11oc ii11g van bij11a a ll e post en j.., gcvondcn 1111Jcten wurd cn. 

Jk zil' gccn kans ulll de midd r ll' ll tc vi 11d e 11 vour vrrlioogdc 

uitgavcn voor d e bestrijding \'< t.11 d czc plaag, d ezc kun11c11 

allecn door lt ct bcsd 1ikbaar ko 111 c 11 va11 111cc rdcrc fu11dsc t1 

worden vcrkrcgi·11. 

/J i; hn'I' Va,1t C a1111wn: J11 d e laalslc l i d<1ge 11 li cb ik gc<.: 11 

enkelcn hurnl m ccr up straat gczie11 . 
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De V oorzitter : Dan is JJ weinig op straat, want tegen d~n 

avond zict men zc soms met trocpjcs de vuilnisbakkcn na

azen en de erven onveilig maken. 

Dat ze zich overdag zooveel mogelijk schuil · houden is 

zckcr, omdat ze blijkbaar bij instinct gcvoelen, dat er dan 

gcvaar <lreigt. 

De hca Va.n Campen : 's Morgens ziet men ze af en toe ; 

doch ik heb me laten vertcllen, dat het gr0otstc gevaar van 

buitenaf komt. De Goaweg wordt onveilig gcmaakt. Op den 

HospitaaJweg ziet men ze dan 's avonds uit die richting 

komen . .. 
Wanneer nu ecrst in het Soenggoeminassaschc cen hon-

clcnhelasting wer<l ingcstcld, dan geJoof ik, dat het gevaar 

dat- van dicn kant dreigt, spocdig zal zijn overwonncn. Een 

desbetrcffen<l verzoek zou der Regeering kunnen worden 

gcdaan. 

De her:r Wielc1nd: Vroeger wcrden wcl ccns hondcn ge

sehoten doch thans nict mcer; de oppassers blijven op- d e 

grootc wegcn doch gaan nict in de kampongs. Ik hJijf erbij 

dat het hier een R egecringszorg bctref't, waarmedc de G('

mecnte niets heeft t e maken. 

D e Ju·cr Bylmer: Het gaat hier om een gezondhcidsbclang. 

Ecn malaria- of influenza epidemic zou· uit de gcwonc micl

delen wordcn bestreden, en zoo zou men bij de hondsdolhci<l

epidemic eveneens mocten handclcn. 

Wij ondervindcn last van de hondcn. Ouzc kinderen loo

pen elk moment 't gevaar om t e wordcn gcinfcct.ccr<l. Wil

len we van die pJaag bcvrijd worden, clan moctcn we geld 

oHcren uit de gcwonc middclcn. D e bclast ing vcrhooging 

zal niet veel uitwerken, tcnzij in tcgcnovergcstcl<lc richtirrg. 
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Ik voe! ook zecr vecl voor de gedachte van den hecr \<Vie

land, dat de kleine man niet moet worden getroffen. 

We kunnen ons zoo maar niet bij het geval neerleggen 

lets moet er worden gedaan. 

Spreker geeft hierop nogmaals een bccijfering van de on

kosten verbonden aan de door hem in overweging gegevcn 

bestrijding door mid~el van brigades. 

De V oor.~itter : lk stel thans voor om tot stemming over 

te gaan nu wij de discussies van de \;'"erschillende leden heb

ben aangchoord, valt er m.i. hieromtrcnt niet veel meer te 

zeggen. 

Resumeerende wil ik er nug even op wijzen, dat ik nict 

instem met de ideecn van de hec ren \\·ieland, Ilijlmer en 

Hutgers, doch dat is cen kwestie van persuonlijke opvatting. 

De belasting verhouging hccft wel degclijk ten docl de bc

strijding van het hondsdolhcidgevaar en de houdcrs van 

hundcn als bclastingobject t e heschouwen lijkt mij uict 

zou'n groot hezwaar. 

De mcerdcre uitgavcn moetcn gcvonden wordcn m de 

meer<lerc ophrcngst dcr belasting. 

Overgaande tot ccn artikclsgewijzc bchandC'ling van hct 

concept, wordt gcstcmd ovC'r artikel 1 a, hetwelk wordt vcr

worpen met 10 stem111e11 tcgcn 1 stem hlanco en 3 stemmc11 

v66r. 

Voor stcmdcn de hc<:re11 Eskes, Huesing, en \Vi.ickcrlin, 

blancu 
1

dc hccr Byli11C'r. 

Artikel I b. wurdt zo11dn hrnifdclijkc stemming aangc

nornen, cvenals de gc l1 eclc vcrorde11i11g waarvan artikcl 2 

gcacht wordt t e kunnen vcrvallcn. 

D e !teer T rousJwu!.: : Zou het nict wcuschelij k ziju nu <la-
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delijk ook eene beslissing te nemen over het overblijvende 

principieele gedeelte, n.l. het inroepen van den steun der 

Regeering ten aanzien van de bestrijding van hct hon<ls<lol

heidgevaar. 

D e V oorzitter : We zouden bij de R egccriug op een meer 

gestrenge uitvoering dcr hondsdolheidvoorschriftcn ch >Or 

de politic alhier kunnen aaudringen, o'ft'<ler me<ledccling van 

de omstandigheden waaruit hlijkt dat de politie daartoe 

thans onmachtig is en d.us versterking daarvan zou dicnen 

plaats tc vinden. 

De heer Va,n Campen: En dan daarbij kunnen wijzen op de 

noodzakeJijkheid van de invoering eener hondenhelasting 

in het gebied huiten de Gemeente Makassar. 

De heer Wiel!l1nd: Het kost de Hegeering telkens f 1000.- 

en meer met het gebruiken van Gouvernements stoomcrs 

enz. als er iemand door een dollen hond wordt gebeten en 

dus zouden deze gelden veel heter kunnen. worden besteed 

door het ncmen van maatregelen van Gottvernementswege 

tot bestrijding <ler ziekte. 

De hcer Wempe : Als van het heff en van een helasting 

binnen 's Raads ressort geen heil wor<lt verwacht, wat 

hehben we dan van een dergelijke belasting in hct gebicd 

daarbuitcn tc vcrwachten. We zullcu er ons dus toe hebbcn 

te bepalen om den steun <ler Regccring te vragcn ten aan~icn 

van hct nemen van maatrcgclen tcr hestrij<ling van het 

hondsdolheidgevaar. 

De hecr ;.l/r.Rutgers: \Ve kunnen het eene doen en behoe

ven daarom het andere niet te lat.en. 

De Voorzitter : Maar hoe moct de Gcmcentc aan <l e m.id

delen komen om de kosten te bestrij<len verbon<len aan een 
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scherpe actic ten aanzicn van hct uitroeicn van losloopende 

onbeheerdc hon<len ?. 

De heer W icla,nd : Ze ontnerrien ons het recht om in tc 

grijpcn door tijdens de werking der hondsdolheidordon

nantic hct toczicht aan de poJitie op te dragen en die or<lon -

nantic is hier zoowat het hecle jaar in werking, maar dan 

muet de Uegcering ook zelf de maatregelen nemen om die 

voorschriften beooorlijk te doen toepassen. 

De V oorzitter : Ik geloof niet dat de Gemeente belet 

wor<lt om tij<lcns de werking dcr hondsdolhei<lor<lonnantie 

maatrcgclcn tot het upvatten en afmaken van honden 

te nemen, allecn is het geen bepaalde plicht, die haar is 

<_>pgelegd. 

De heer Mr. Rutgers: Ik geloof wel, dat zoolang als <le 
honds<lolheidordonnantie wcrkt, de Gemeente zich van die 

taak hecft tc onthouden. 

DI' hecr Wicla.nd: Ja, allcs berust dan. in handcn van het 

Hoofd van Plaatsclijk Bcstuur en als de Gemt-cntc er zich 

mec bemocit gccft <lat maar haken en oogen. 

De Voorzitt(•r: Voorgestcld wordt dus en ik breng dat voor

stcl in sten:uning, 0111 bij de Regeering crop aan tc dringen, 

dat hier tc Makassar de bepalingen der hondsdolhei<lordon

nantie met mccr zurg en gcstrenghcid worden toegepast dan 

tot nu toe hct geval is• gcwccst en dat de noodigc middelen 

wordcn vcrstrckt om dat t c ducn. 

Dit 'voorstcl wordt zundl'r huofdclijke stemming aangc

nomen. 

Punt 3: Voorstel om het vertalen in het Maleisch 

van ontwerpen van verordeningen en van 
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begrootingen met toelichting achterwege 

te laten (Brief No. 2135/13). 

Punt 4: Voorstel om den 1 sten Klerk ter Gemeen

tesecretarie, den heer W. A. Hembet op 

verzoek met ingang van 1 Januari 1920 

eervol uit den Gemeentedienst te ontslaan 

(Brief No. 2183/5). •· 

Worden zonder verdere bespreking goedgekeurd. 

Punt 5: Voorstel om den heer W. A. Pieters op 

verzoek wegens vertrek eervol le onlslaan 

als Adjunct- Brandmeester van spuit No. II 
en in zijn · plaats te benoemen den heer 

R P. Poortman (Brief No. 2186/18). 

De hcer Wicla,nd . informeert oi in de p laats van <lcn heer 

Poortman niet beter ccn Gemeentc of cen B,O.\V. ambte 

naar zou kunncn worden bcnocnid, waarop de Voorzitter 

mede<leelt, dat VOOI' <len !teer Overbeck reeds een Gemecntc 

ambtenaar in de plaats kornt. 

Een B.O."V.ambtenaar is niet beschikbaar . . 
Na deze uitecnzetting wordt het voorstcl aangcno men. 

Punt 6: Voorstel om den lngenieur Directeur der 

Gemeentewerken het gevraagde verlof van 

3 tot .2 5 Mei 1920 voor het bij wonen 

van het te Batavia le houden Algemeen 

lngenieurs-Congres thans reeds in uitzicht 

-te stellen (Brief No. 2177 /5). 
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Punt 7 · Voorstel om van Gemeentewege geen per

sonen aan te wijzen aan wie de kennis

gevingen betreffende verhuizing en vestiging 

bedoeld in arti~el 515 van het Wetboek 

van Strafrecht moeten warden gedaan, doch 

dit op den vcet van de ordonnantie in 

~taats1Jlad 1919 No. 575 aan het Hoofd 

van Plaatselijk bestuur over te laten (Brief 

No. 2180/31 ). 

Punt 8: Voorstel tot benoeming van Moehamad 

Amin thans lnlandsch schrijver bij den Ge
mcentekeurmeester tot Adjunct-Keurmeester 

met ingang van 1 Januari 1920 (t3rief No. 

2807/5 ). 

\Vorden zondcr of s tf'111111i 110· aocd o·ckc 11rd e 11 ....... :---. ........ 

aangcn< 1111c11. 

Punt 9: Voorstcl om de Regeering te verzoeken 

niet tut de invoering der algemeene ln

komstenbelasting over te gaan, dan nadat . . 

de afkondiging der betrekkelijke ordonnantie 

zoo tijdig van te voren zal kunnen plaats 

vinden, dat de locale ressorten er met de 

omzetting van hunne op de bestaande be

lastingen geheven opcenten op hebben kun

nen rekenen (Brief No. 2086/31 ). 
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De Vonrzitter licht toe, dat het hier een extra-poging gcldt 

om niet ontijdig door de belasting te wordcn overvallen en 

adviseert den leden om deze gelegenheid. niet ongebruikt t e 

laten voorbijgaan, waarna het voorstel zoni.lcr st emming 

wordt aangenomen. 

Punt 10: Voorstel om den magazijnmeester]. J. Theys 
met ingang van I januari 1920 in het genot 
te stellen van een inkomen van f 175.

' s maands (Brief No. 2187/5). 

De heer Wieland verklaart zich tegen een directe toeken

ning van cen extra verhooging van f. 2.5.- boven de gcwonc 

per I .Tanuari 1920 toe "te kennen periodiekc verhooging van 

f. 25.- De heer Theys moet z.i. eerst bewijzcn voor zijn 

taak berekend te zijn. 

Is hij dat, dan kan hem de extra verhooging, na gcleverd 

bewijs dus, zoonoodig met terugwerkende kracht warden 

uitbetaald. De man is al over .de 50 jaar, <lus zijn geschikt

heid moet eerst blijken. 

Ve V oor.zitter : Theys zal wor<len aangestcl<l als beheer· 

<ler van het nieuwe ma gazijn en krijgt clus cen massa mccr 

te doen. 

De hccr W icland : Is hij daar op zi] n plaats ? 

De Voorzitter : De verwachting is van wel ; hij verricht 

zijn tegenwoordige werkzaamhed cn naar tcvredenhei<l van 

zijn directen Chet'. De voorraden in het maga zijn nemen t oe 

dus oo~ zijn . verantwoonlelijkhei<l. 

V e hcer 1'Vicland is na d ezc uiteenzett ing van d en Voor-
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.zittcr nog niet overtuigd. Ecrst moet er worden gewerkt en 

dan pas komt d e bclooning. 

De V nor<.ittcr : De vcnvaehting is, zoonls ik reeds zc i, dat 

hij znl voldocn. Stcl d a t we ccn ni cuwcn magazijnmccst e r 

moeten bcnocmcn, dan hcbbcn wij ccn sa.lnris te betalcn, flat 

in overccnstemming is met d en aard d cr nicuwc bctrekking 

en dus minstens even groot zou zijn. Knn Theys zijn wcrk 

nict nanr hchoor~n verrichtcn, d an wordt hij voorgcdragcn 

voor ontslag. 

Dr ht·cr Wfrland: Noeh lii.i de GemccntC', noch bij he t 

Gouvcrncm<'nt \\'ordt in die gcvalkn zoo spo1Ylig overgegaan 

tot ontslagwving. Tn hct tcgmwoorclige nrnga:1.ijn hceft hij 

zijn gesehikthcid niC't k1111n<'n he wijzcn. 

D f' Voor:d!lf'I': Dan std ik HH>I' om tot stemmi11 ~~· over te 

ga::in '>Ver dcze kwC'sti c. 

J let v.001·std \\'ordt daa rna aa ngeno111 c· 11 met I:! t cgen 2 

ste m men. 

T cgocn stem de n d e I 1c«r<'n Esk C's en \\' ic l:rnd . 

Punt 11 : Vaststelling 7e supplettoir kohier der Eu

ropeesche drankbelasting 1919. 

Punt 12 : Idem 6de idem idem der Mo-

torrijtuigeJ1 belasting 1919. 

Punt 13: Rapporten der Commissie voor de Finan-• 
c1en inzake accoordbevinding der verant

woordingen: 

m 11·r rfr 11/tlflllfi .·I 11g11s/ns l !)1 !I : van d en GP111t·c11 -

t ekashou<lc r ; 
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over hct dcrdr kwartaal 1919: van den Gemeen

t csecretaris ; 

van den Ambt.c

naar belast met 

inning -der Hon

dcnbclasting; 

Punt 14: Afkeuring van inventarisgoederen in gebruik 
( . 

bij Brandspuit No. I. 

Punt 15: Eigendomsaanvragen (Brief No. 2253/ 8). 

\Vorden zondcr hesprcking of stemming aangcnomcn. 

Punt 16: Voorstel tot afwijzing van het verzoek van 

den heer Toe Yoen Kie tot verkoop van 

· sterken drank voor gebrufk ter plaatse van 

verkoop (Brief No. 2253/28). 

De heer Van Campen informeert of de aanvrager ckgeen 

is; di~ op den hoek van de prauwhaven ccn warong hccft, wcl

ke vraag ontkennend door den Voorzittcr wor<lt bcantwoord, 

onder mede<leeling dat dezc man het bcdrijl van ccn andcr 

heeft overgenomen. 

De hecr Van Campen : Gaan wij op Uw voorstcl in, Mijn

hcer de Voorzitter, dan wordt <lezcn man de ncring uit <le 

hand genomen. De waarde van het cigendom, dat hij over

neemt vermindert daardoor zeer, want bij de overncrning 

heett de man natuurlijk gedaeht ook de bij de vorigc zaak 

behoorende vergunning over tc zullcn ncmcn. 

D e waarde ervan is gekapitaliscer<l, om zoo tc zcggen, in 

de overnemingsom. 
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Bovendien gaat h et ni et aan om thans maar zonder onder

sche i<l vergunningen in t e trekken. 

D ehrer Mr.Rui!J,cr.<·: Jn ecn der voorgaande vergaderingen 

werd beslot cn om het aant a l licstaand c vcrgunningcn 

zoovccl mogdijk in t e krimpen en in elk geval de ni euwc 

aanvrugen tc weigeren. Dat de vcrg11nning nict kan worden 

ovcrgedaan, kan den nieuwen tokohouder bekend zijn ge

wccst. Ovcrigcns' zou een inwilliging van het vcrzoek ccn 

onhillijkhei<l zijn t egenover de nieuwc aanvragers waarva n 

aan een 10-tal reeds een weigerend ::mtwoord is gegc vcn. 

De hecr Van Campe111 : Dit is een a nd e re k west ie, h ic r l>f'

staat de vcrgmming reeds en het is de eerste, die in d czc o

vergangsperiode ecn vcrzoek tot vcrlenging ( ovcrd rad1t) 

van <le vergunning indient. 

D e Voorzitter: .Tuist d::iarom rn oct nan d e in de zitting 

van 18 Maart j.I. gcnomen hesli ssing n1stgchoudcn m>t'<ll'n. 

D e hr:cr H"ieland : \Ycrd nan de nict1we aanvn1.gers -.·c r

gunning vedccml, dan zou d at zcer onbillijk zijn. lk hc 11 

v661· d e afsehafting van de drankvcrg1mni11g. Siu it Schi eda.111 

ook t c Maknssa1·. 

De Vnor::: itta: De co11scr p1 C'nties uit hct g-cnorncn he!'luit 

voortvloeiendc z11lle11 (· lk voor zieh bij voorkomcnde ge le

genhcdc11 011dC'I' hct. oog gezicn diencn te wordcn. Zoo is :1a11 

d en heer (~uhhi, d en ·vo rigc11 l>chccrdcr va. 11 lwt Oranj c ht>

tcl, vcrgunni11g voor dnrnk vC' rkoup gcgevcn. doeh 1111 is lict 
• 

de vraag o1 zi.in opvolger den hee r Crcct een ni euwe :1.al 

worden l!itg<' rcikL 

lJt: har Va(fl, Ca111p1n: H et gaat dus wcdcrom tPgc11 den 

kleincn man. 

D e Vonr:::ill1T: Die verg1111ning vnn hct Oranj{' hotd is cc11 
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kwestie die later ann de orde komt. Wenschen de heeren 

thans stemming over mijn voorstel tot weigering van de ver

gunning aan Toe Y oen K ic ? 

Geen der leden wcnscht st<'mming zoodat het. voorstel 

wordt aangenomen. 

Punt 17: Voorstel om aan het personeel van de Ge
meentewerken belast met buitenwerk een 

vaste maandelijksche vergoeding voor trans

portkostcn te geven (Brief No. 2235/5). 

Dr hecr va'fl, Campen : Ik hen we! voor het vel'leenen van 

ccn vergoeding van transportkosten aan het F.uropeesch 

personeel, <loch heb bezwaar om het Tnlandsch personecl, 

zooals het oppassers-pcr<;oneel, cenige 11itk1'c ring van dien 

aard tc doen. 

De heer 111r. R11t~. rr.s: In hct prac-advics van den Voor

zitter staat ook d,1idclifk, dat hct hi e r gaat om tocken

ning van ecn vcrgocding aan cnkclc ambtcnarcn van den 

technisc.:hcn dienst. 

De hnr van Campen : Dan heh ik niets gezegd. 

De hecr Eskes : Jn het prae-advies van d en . Voorz.itte r 

komt de laconiekc mcdedeeling voor, <lat de transport111id

delcn in ecn schandelijkcn staat van vcnvaadomr.ing verkcc

rcn, het,qccn als cen moticf voor het toekcnnen van de vcr

gocding wordt aangcvocrd. 

Ik vrnag me af, als hct tran<>portmatcriaal op ccn ~lcrgc-. 

Jijke wijze wordt behandcld, hoc zal het dan wcl gaan met 

het ovcrigc matcriaal van den Gcmcentcdienst '? 

"Vordt d a t maar ccnvoudig al'gcschrevcn wanneer de 

werklui zeggen dat 't niet m ecr deugt ? 

• ) 
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Welk vertrouwen kan dan wel gesteld wor<len in de per

sonen die op een dusdanige wijze met het aan hun t~evcr

trouwdc materiaal omspringcn. 

De V oorzitter : Ik zelf heb mijn verwondcring uitgcspro

kcn bij het vcrnemcn van de feiten. Doeh in clit geval is nie

mand pcrsoonlijk verantwoor<lelijk te stcllcn voor de vcrrc

gaande verwaarloozing van hct vervocrmateriaal, aangczien 

een iedei· daarvEt'rl gebruik maakt, zoodat per saldo nict is 

uit te makcn wie het misbruikt. 

lVat het andere materiaal bctreft, dit moet iederen avoncl 

wederorn wordcn ingelevcrd en zij11 de gelirnikcrs hiervoor 

persoonlijk aansprakelijk en tot vergocding vcrp!ieht, zoo

als me nog uit cen dezer dagcn plaats gchad hcbbcnd voo1·

val uitdrukkclijk gcbleken i-;. 

De hcer Eskcs : 't I s mij niet te docn om ccn zondcbok tc 

vinden, <loch ik wcnsch slcchts t e \Vijzcn op ccn toest~n<l, 

die ni ct gctolerccrd mag wordcn. 

De Voorzittcr: Juist daarom is clan ook dit voorstel ingc

<liend. 

Ik hcb bijvoorbcel<l vcrbaasd gcstaan wat nlzoo hct pcr

sonccl in stant is van ccn rijwicl zock te nrnkcn; onclcrdcc

lcn, die hij nornaal gcbruik jarcnla ng mcdc kunncn, rakcn 

op onvcrklnarbarc wijzc zock of zijn zoodanig vcrslctcn, 

dat hct rijwic! onbrn1kbaar wordt. 

Zoo kwam er onlangs ccn met ccn rijwicl, waarvan ccn 
<> 

dcr wiclcn nog slcchts ccn drictal spnkcn bczat en inlorm ccrt 

m en hoc hct nwgelijk is, da t cc11 machine op ecn dc rgclijkc 

wijzc defect komt, dan wctcn zij het niet, m aa r d e waa r

heid hoort men ninuncr. 

D r hecr JV ida11d : l k l10o rde, dat men d e nieu we onder-
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deelen van rijwielen bijvoorbeeld eenvoudig ruilt voor oude; 

nieuw ingezette banden zouden direct voo1 oude, vrijwel 

versletene verruild worden. De nieuwe wordcn dan ver

kwanseld. Voor de juistheid van die bewering kan ik echtcr 

n;et instaan. 

't Zou evenwel aan te bevelen zijn om de banden van 

een speciaal merk te voorzien, waardoor de omwisseli11g vry 

wel onmogelijk wordt gemaakt. 

De he,?r Trnostwijk : Behcert ieder :tijn cigen transport

middelen? 

De Voorzitter : .Ja tot dusver is dat de gewoonte gewccst 

zoolang het aantal rijwielcn daarvoor toereikcnd was, doch 

<lit was den laatsten tijd niet mecr zoo. Eigenaardig genoeg 

is hct, dat mcestal 's l\faandags bijvoorbceld de oppassers met 

defcctc rijwiclen komen aanzetten en deze kunnen nict al

tijd. bij sluiting van het bureau worden ingelever<l, omdat de 

oppassers na dicnsttijd vaak brieven enz. moctcn bezorgen. 

In elk geval is het voor<leeliger, dat een vergocding voor 

de transportkosten wordt uitgckcerd, waarbij clan ecn ie

der voor zijn eigen transportrniddel hecft zorg tc <lragcn. 

Wenseht de heer Eskes tcrzakc misschicn nog bijwnde

re voorstellen te doen of voorwaardcn te maken ? 

De heer Eskes antwoor<lt hicrop ontkcnncnd, waarna hct 

voorstcl van den Voorzittcr zonder h~oot'<.lelijkc stemming 

wordt aangenomen. 

Punt 18 . Voorstel tot afwijzmg van het verzoek van 

den heer Oei Tjay Tiang tot verkoop van 

sterken dr,mk voor gebruik elders dan ter 

plaatse van verkoop (Brief No. 2250/ I 3). 

• ) 



- 307 28 October 1919. 

DP herr Van Canpem : l\'f ijns 111z1ens zou we! vergunning 

kunncn word en gegcven voor een verkoop van sterken drank 

voor gebruik ter plaatse van verkoop. 

D1~ Voorzittcr: De cigcnaar van het perceel is hiertcgen, 

evcnals de Politic en met het oog op het vroegcr bcsprokcne 

opper ook ik hicrtcgen bezwaren. 

Zonder stemming wordt hierop hct voorstcl van clcu Voor

zitter aangenoml(n. 

Punt 19: Stukken tcr kenn ;sncming 

l)c Voorzittcr brengt tc1· kcnnis de volgcnde stukken : 

l. Kort-V erslag van den Sccrctaris der Huurcornmissic 

t e Makassar aangaande de door de I-Iuurconunissie 

Vl'!Tichte wcrk;;aa•u hcdeu ged11t·c1Hlc lid :{c kwa1taal 

If.)] f\ 

2. Burgcmccst.ersbcsl11itc11 '.'\<h.:~'.!.3 /13 , '.!.'.!.ti / 1 :~ , '.!.'21.jJ 3 en 

:!38/ t:J, orntrent Vl'l'lecllllc vergunningcn tot vcrkoop 

van sterkcn drank rcspl'<'tievdijk aan d e hecrcn .J . .J. 

IIitijal111bc.-:..;.'-, .Tit Long. Toe Yoc11 Ki<' en Lif'nt K cng 

Buc11g. 

;J, Bri r t van de N.\".dc Twent'ieltt· Handl·I J\Iy v/ h ck Hooy 

t·n Co. tc Sot'ra ha ia , i11za kc col\C!'s.-.ic-aa 11 \Tage voor de 

opricl1ti11g van ccn l•:kctrisd1t· ecntralc voor l\fakas

sa1· met daaro111brc11t ltandclc11d aan de Hcgeering gc

richt. schrijvcn va11 d ell H11rgc111ccster van Makassa1·. 

+. 1t1issive van d en Houimcestcr van 16 September No. 

836/ l .ltoudcnde aanl)icding verslag bctrdfcndc het 

Bouw- c11 \.\'oningtoez ieltt over ltct 2e kwartaal lDl!J. 

5. llurgemecstcrslJl's luit ::\u.2:Hi/8 ullltrc11t Vl'l'lec11dc vcr 

gunning tut h et gcbruikcn van hct Ko11 i11gsplei11 01 u 
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op 2 en 3 November a.s. rennen te houden aan den 

Secretaris <let· Renclub Makassar. 

6.: Gouvernementsbesluit van 6 October 191!) No. 3 om-· 

trcnt keuring locale ambtenaren, die ·met buiten

landsch verlof" zijn wcgens zickte. 

7:. Burgernccstcrsbesluit Nu.237/Vl betretlende verlcende 

vergunning aan de heeren Tjiang A Koei c.s. tot het 

hotiden van een Koffiehuis. 

8:. Brief van den Ing·enieur Directeur der Gcmeentewer

houdende aanbieding maandverslag over de maand 

September 1919 met bundel kostprijzen. 

9 · Missive van den Directeur van · Justitie van 8 Octo

ber 1919 No.26778. houdende aanl~ieding van -
ZLJll Rondschrijven van 21 Juli 1919 No. 18G3a 

betrdfende <le vergoediftg voor den afstan<l van ge

straf ten aan gewesten of gedeelten van gewesten met 

eigen geldmid<lelen. 

Deze stu~ken gcven geen aanleiding tot besprcking. 

De V oor;;;itter stelt voor buiten <le agenda den heer A .. J. 

Voll in plaats van den lieer Overbeck als Adjunct-Brand

rneestcr van spuit No. III aan tc stellen. 

De hcer Overbeek is uit den Gemeentc<lienst ontslagen 

en nu weigert hij verder op te treden als Adjunet-1.hand

rnecstcr waarvoor i·eeds tweemaal een· proces-verbaal tcgcn 

hem is opgemaakt. 

Waar hij Loch z;al blijven weigeren om voor de Gcrnccn

tebrandwecr iets 11it te voeren, is het beter hem zoo spoedig 

rnogelijk te ontslaan. 

Aldus wordt besloten en de hecr A .. J. Voll in zijn plaats 

benoem<l. 
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R 0 ND V RA' AG. 

De h1~er Wielantl : \Vij hchben heden avon(l een uitvoeri

ge discussie gcvoerd over hct gevaar van dolle honden, doch 

ik verzock den Haad heleefd om ook ecns acht t e gcven op 

hct gevaar va n de "dolle" vruuwen. 

lk acht het noudza kelijk, dat hicrte.gen van Gcmeente

wegc ie ts wordt gcdaa11, want die toestand kan zoo niet !an

ger blijven. Dezc levcrt cen groot gevaar op voor de 

Makassaarschc j ongelingscha p. 

De Voorzittcr : Ik heh dcstijcls gelezen wat over de straat

prostitutie in clezc plaats in d e Makasstiarsche Courant is 

geschrevcn en naar aankiding daarvan speciaal mijn aan

dacht gcwijd aan dczc kw('stic. Ik acht dczc momcntccl e

vcnwel nict in een zoodanig sttidiu111, dat d czc directc groo

tc gcvaren oplevcrt, al moct gczl'gd wordcn dat hct cen ge

vaar blijft. 

In dezc tijde11 van gt'hrek aan politiqwrsoncel 1s ltct he

t~r nog wat tc waehten 111ct de sa11H·nstclli11g <'ll 11itvaardi

g111g va n cell hdr<'kkdijkc vcrord<'ning, want wij ~taan 1111 

toch niac!itclou.s t c.~·c11 de ovcrtrcdi11gc11 gt'p!ccgd t cgen die 

voorsch riltcn. 

Men bcrcikt tl1ans nids Uc vcrordcning zou dan ook nict 

mcer dan ccn pa11icrc.'I n1a:itr<'~: 1·l 1:ij11. 

Tc Socralmia licdt n1 c11 <k 1:itvaardiging· van de 

verordcning ook a a11g·d1ouden. l\l (' ll zag daargi11d s 111, 

dat er groote ka.ns bcstond van chantag<"plcging C' ll in cen 

kleinc pJaats als Makassar zou d it gcvaar nog ccns zoo grout 

ZIJll. 

\'Vcnscht d e Haa<l evc11wel cen verurdcning, dan ucn ik 
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bereid een concept samen te stcllen om dit te gelcgencr tijd 

ter behandeling voor te leggcn. 

De herr Wempe: Bestaat er te Makassar werkelijk zoo'n 

prostitutie gevaar'? Ik heh hiervan nog niet vcel kunnen bc

merkcn. Wellicht dat ecn der andcre leden er icts van heeft 

bcmerkt. 

Vcrgclekcn bij pla.atsen als Batavia en Socrabaia is hct 

hier naa-r mijn idee een heilig oord. 

De Voorzitter : Jk heb mijn speciale aandacht aan dezc 

kwestie gewijd, doch ik kan niet zeggen, <lat de prostitutic 

hier op eeµ in 't oog loopende, hinderlijke wijzc wordt uit

geoefcnd. Ik heb e
0

r zelf nimmer last van gehad te worden 

aangeroepen of iets dcrgelijks, niettegenstaandc ik iedcren 

avond bijna een avondwandeling maak en nooit hcb ik gc

hoord van pcrsoncn, <lat ze lastig waren gevallen. 

De hccr Wieland: Ik zie zc gcnocg en hct is z66 stcrk, dat 

de mcnschcn bij mij in de lmurt worden lastig gevallcn ; ccn 

getrouwcl heer · uit hct hotel riep dezcr dagen ccn dogcart 

aan en stapt in, waarna hij t egcnovcr :t:oo'n schcpscl kom! 

tc zittcn, dat hem wil mcetroncn. De zcilen van <le dogcart 

waren gesloten dus men loopt c1· ongcmerkt in. 
: ~ 

En dat is niet het eenige geval. U kan er :t:iclt van overtui-

gcn, wanncer U in de omgeving van de Sientjc Bioseoop 

eens ron<lzict. 

Trouwcns de resultaten bewijzen hct. Er zijn ticntallen 

jongclui, die met ccn of an<lerc geslachtszickte rondloopcn. 

Onzc jcugd wordt totaal bedorven. 

\Vannccr de Ilegccring er niets tegcn kan doen, dan nwet 

:t:ij de Gcmccntc maar de bcschikking over d e Politic gcven. 

Zoo kan het uiet !auger. 't Is eenvoudig walgelijk om 
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de . tooneeltjes te z1en die zich somtijds op · straat af

spelen. 
, 

De Voorzittcr Ik zal deze zaak nog eens onderzoeken, 

dan kunnen w1j hierop later t crugkomen. 

Daarna wordt de Openbare Vergadering t c 8.10 ure des 

avon<ls gesloten. 

Gearrestcerd iri de Vergadering 

van den 2en December Hll9. 

De Burgemeest er, 

DAMBRINK. 
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Bladz. 

Ambtenaren (Gemeente). 

Ilenoeming van <lcn hcer .Moehamad Amin 

tot Adjunct Kcnrmc~stcr 299. 

Ontslag -vc rlecnin ,g op ve rzoek, ecrvnl aan 

d en l st cn klcrk tcr G<'mcC'ntt•src ret ari e, den 

heer W . A. H cmhct. 298. 

Voorst<·I om den lngcnicur Dircctr 111· der 

G t'mccntcwerkrn van 3 tut 25 l\lci rn20 vcr-

lof t oe t c staan tot hct bijwoncn nm het 

t e B at av ia t c houdl·n Algemccn-Jngcnieurs

Congrcs. 

Voorstel orn hct inkomen va n d en Maga zijn

m ecst cr d en hccr .T . .J. Tl wijs met ing:rn g van 

l J a nua ri l!l:W k hrc11g«11 op f 175.- -

's rnaands . 

Belastingen. 

Vaststelling· va'n het 7de supplcto ir kohic r dcr 

298. 

300. 

E mopccsc hc d rn nkliclast ing l !H!l. 301. 

idc 111 ode s1q1plch1i1· kohit ·r tl cr Motorrijt11i-

gcnhclas ti11 g l!Jl !l . MI. 

Voorst cl o m de Hcg«·1 ·ri11 g t.< · vc rzocken tot 

de inYoni ng dc r :ilgc 111 ec11<· In koni-.,t cn be las-

ting ni ct ov('t' tc gaa n, dan nadat d e a fk on-
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diging der betrckkelijke ordonnantie zoo 

tijdig van te voren zal kunnen plaats vin

den, dat d~ locale ressorten er met de om

zetting van hunnc op de hcstaandc bcla.ci

tingen geheven opccnten op hcbben kunncn 

rekenen. 299. 

Brand weer. 

Bcnocming van den hcer A.J. VoU in plaats 

van den hcer J. " ' · Overbeck tot Adjunct
Brandmcester van Spuit No. III. 

Ontslagverleenirig wegcns vertrek, eervol aan 

den heer W. A. Pietct·:" als Adjunct-Brand

meester van. Spuit No. II en benocming als 

ROS. 

zoodanig van den heer R. P. Poortman. 2H8. 

Comptabiliteit 

Rapportcn der Commissic voor de Financien 

inzake accoordbcvinding van vcrantwoor-

dingen. 301. 

Diversen. 

Verzoek van den heer Wieland aan den Raad 

om acht te geven op het hcerschend~ prosti ~ 

tutie gevaar tc Makassar. 

Voorstel om aan het personeel van de Gc

meentewerken belast met buitenwcrk cen vastc 

maandclijksche vergoeding voor tran<;port-

:JI)!)• 

kosten t c gevcn. 304 . 

Voorstcl om bij <le Regecring crop aan tc 
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dringcn dat hier te Makassar de hepalingen 

der hondsdolheiclorclonnantie met mecr zorg 

en gestrcngheicl dan tot nu toe het geval is 

gcwccst wordcn toegcpast en dat de noodige 

Blaciz. 

middclen worden verstrekt om dat tc docn. 2fl7. 

Voorstel om het vertalen in het Maleisch van 

. ontwcrpen' van V crordeningen en van bc

grootingcn met toclichting achtc rwegc tf'. In.ten. !!!)7. 

Voorstel om van ,gcmcctc wege gccn pcrsoncn 

aan tc wijzcn aan wic de kennisgcving bt:

treffcndc verlrnizing en vestiging hcdocld in 

art. 515 van het , ,Yet.bock van Strafrccht 

rnoctcn wordcn gcdaan doch dit op d <>n voct 

van de ordonnantic in Stbld. 1!H!1 No. mr> 
aan hct hoof1l van Plaat.selijk Bt'stu11r over 

tc laten . 

Grondaanvragen. 

lnventaris. 

Afke111·ing van invcnt.arisgocd<>rcn 111 gd1ruik 

:W!J. 

:w:!. 

uij Ilrandspuit No. I. 302. 

Notulen. 
' A rrestct' ring de r Notul<'n van hd vNl1andl'ld c 

in d e ver.gadcring ni.11 H 01·t11l){'r l!ll!I. '.?X:!. 

Vergunningsrecht. 

A fwijzing van hct vl'rzock va n d<>n hc<>r Oci 

Tjay Tiang tot ve rkoop van stcrk en drank 
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voor gcbruik elders dan ter plaatse van ver-

koop 306. 

Afwijzing van het verzoek van den hcer Toe 

Yocn Kie tot vcrkcop van stcrkcn drank voor 

gebruik ter plaatsc van verkoop. 302. 

V erordeningen. 

Vaststelling eener verordening tot WIJZigmg 

dc1· verordening op de heffing en invordering 

eener belasting op het houden van lwnden 

in de Gcmeente M:akassar. 
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