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No. 19. 23 December 1919 . 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare 

V ergadering van den Raad der Gemeen

te Makassar, gehouden op Dinsdag, 

23 December 1919, ten Raadhuize. 

I. 

2. 

Voo rzittcr: D e Burgcmeest er. 

AGENDA: 

Voorstc l om de huurcommiss ic aan te vull cn , zoodat 

er 2' p laatsverva ngende ) ed en voor de hu u rders en 2 

voor d e vcrh uurdcrs in zitting ;r,ullen ncm eu (Brief 

No. 25J3/H. C.). 

Voorst el t ot henocming va n !eden dc r Europccsche- en 

Inla nclsche School-corn111issies t c l\'lakassar (Brief No. 

2563/34). 

3. Omtrent het ver:wek va n de E erst c 1\'l a kassaarschc 

Olicfabri ck bctreffe nd c het leggc n va n !rnizcn voor 

ccn \.vatr rlciding (Brief N o. 2500/ 8). 

L Vaststelling verordc ni11g rcgclcndc de bockhouding 

en geldelijkc administratie van h ct p assarbcdrijf dcr 

Gemeente l\fa kassar . 
• 

5. Vast stelling ve rordening rcgcknde de bockh ouding 

&n geldclijkc ad ministra tic van hct bcdrijf, omvat k n· 

de de' cxploita tie van den .:\1agazijnsdicnst en \Yerk

plaats der Gemccnte Ma kassar. 

<i. Vast st clling verorckning rcgclcndc de bocklto11di11g 

en geldclijkc administ ratic van hct bcdrij f d cr St ccn

brekerij en der Gemecnte l\faka ssa r • 

• 
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7. Eigendomsaanvragen (Brief No. 2rnn12s). 

8. Voorstel om een bed.rag van .f 35,57 aan te voldoene 

collecteloonen te hrengen ten laste van den po~t voor 

,,Onvoorziene Uitgaven" 1919. 

9. Voordracht teekenpersonccl voor benoeming in vasten 

dienst (Brief No.2501 /5) . 

10. Orntrent het verzoek van hct Hoofd van den Post-, 

Telegraaf-" en Telefoondienst aangaande het plaatscn 

van kabelpalen, het graven van kabelgeulen en het 

bouwen van bovengrondscl1e t elefoonroutes tc dezer 

plaatse (Brieven Nos.251 -1/8 en 25GJ/8). 

11. Voorstel om de Ilcgeering te verzoeken om aan de Gf' 
rneente Makassar in eigendom tegen den m clXl111lllll · 

. . 
prijs van 1/2 cent per l\'12 at te staan de op de meethrie-

ven van 23/10-1911 No.IM en 20/9-1915 No.91 aan

gegevcn grondcn '(Briel No.2 :i20 /28). 

12. Vaststelling kohier Europcesche Drankbdasting 1!)20. 

13. Idem icl. Inlan<lschc id. id. 

14. Omtrent het verzoek van den Eerstaanwezend Ge

nieoft'icier om dispensatie van de rooilijn aan den 

Hospitaalweg voor een militaire woning (Briet No. 

2535). 

I!>. Herbenoeming ei1 aanvulling verschillcnde eommissies 

- door d en Haarl benoern<l (Br: cf X o. 25-1 !l /3). 

Hi. Betref1ende d e benueming van den hecr K. ,F. de 

Jongh tot opziehtcr bij de c;emeentewerkcn (Briel No. 

2550/5). 

17. Omtrent het verzoek van de .Makassaarsche Ilenclub 

om afstand van een deel van het Koningsplein voor een 

jaar (Brie.f No. ~554./8). 
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18. Opzegging huur van het stuk Gemeentegrond, gelegen 

tegcnovcr de Harmm1ic waarop thans het reclamebord 

van de Alg. Mij. van Levensvcrzekering en Lijfrentc 

geplaatst is (Brief No.2;361/8) . 

rn. Proces-verbaal tot afkeuring en afsehrij ving van een 

paanl van den rcinigingsclienst. 

20. Voorstel tot vaststelling <ler Makassaarsche 
• 

Vcrkcers-

verordcning (Ilrie! No.2580/13). 

21. Stukkcn ter kennisneming. 

Armwczig :i:::ijn cfo lcckn: D. Eskes, Hoesing, Mas Noer Alim 

dacng Marcwn, Noerocddin dacng l\fagassing, 

J. Popping, Mr . .J.Rutgcrs, J. Sitanala, The I.iong 

Tjiang, I. Troos t.wijk, H. K Wempe en G. Wie

land . 

. 4/<cczi;! :.r,ijn, nict kcnnisgc\' ing liet lid: .J. V. Wiiekcrlin, 

:zondcr kcrrnisge ,·ing de lcd<·n : Baha Socleirnan 

en Lie Eng lloci, wcgcn.s uitstcdigl1eid : 11. Mcs

man. 

Er ZIJll 2 vacat11res. 

·De vcrgadering wurdt op , ·crzock rn11 cl<'ll Vuurzittcl' hij

gewoon<l door den I11ge11 iem-D irel'tc11r cler Uc111ec11t.ewe r

kcn. 

De ~'oorzittcr opent. de vcrgadcring tc f:. 10 m e d es 

avonds en verklaart haaropcnbaar, waarna liij onmiddellijk 

aan de orde stelt : 

Punt I: Vuorstel om de Huurcommissie aan te vul · 

Jen, zoodat er 2 plaats ve rvangende !eden 

' ') 
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voor de huurders en 2 voor de verhuur
ders in zitting nemen (Brief No. 2543/HC). 

De Voor:.:Wer licht toe, dat door hct vertrek van den heer 

Van Campen een vaca.tnre is ontstaan, terwijl hct in de 

praktijk wensd1elijk is gcblcken, dat er meer dan een 

plaatsvcrvangend lid is, zoowcl voor de vcrhuurders als 

voor de hmmlers. Hij stelt daarom voor~ de commissie aan 

te vullen met cen plaatsvervangend li<l voor de huurders, 

in de vacature Van Campen en tevcns nog een plaatsver

vangcnd lid te henocrncn voor d<' belangcn dcr h11urdcrs en 

een voor de helangcn dcr . verhuurders. Hiervoor draagt 

hij voor : voor de ·lrnunlers : de HH. Schepper en Slop, 

en voor de verlmurclers : Mr . .T. Paulus. 

Daar geen der leden over cleze aangclegenhcid. vcrdcr 

het woord wenscht te vocren, stelt de Voorzitter voor tot 

sehriftelij ke stemming over te gaa11. 

Dit gcetl den hecr \Vieland aankiding t-e vragen of 

de vcrkiezing niet bij acdamatie kan gcbeuren. 

De 1" oor::;ittcr : Daar zou hezwaar tegen 11cmaakt 
~ 

kunnen worden, en de huurcommissie onwettig samengc

steld kunnen worden vcrklaard: Lat<~n we dergelijke onaan

genaamheden liever vermijden en ons strict aan !wt reg!c

ment hou<len. 

· De Voor::1.tter verzoekt de HI-I. M.r. Hutgcrs en Pop

ping voor de7.en avond met hem de cummissic van ste rnop

name te vormen. 

De stemming heeft tot rcsultaat. dat als plaatsvervangen_ 

de !eden vour de hclangen d cr huurdcrs worclcn gekozcn de 

HH. Schepper en Slop, met ied cr 8 st ernnwn , t erwijl 1 stem 

wordt uitgebracht op den heer Groenema. 
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De stemming voor I plaatsvervangend lirl voor de verhuur

ders heeft tot resultaat , dat ,fr . .J. Paulus wordt verkozen. 

op zi c>IT vereenigende 10 stcmmen, tcrwijl wrcr l stem op 

den Hr.Grocnema wordt uitgcbracht. 

Hierna worrlt overgegaan tot : 

Punt 2: Voorsfel tot benoeming van !eden der Euro

peesche- en lnlandsche Schoolcommissies te 

Makassar (Brief no. 2563/34)._ 

Dr Voordtf1'/': ff c z11Ilcn ons eerst hepalcn tot rlr Euro

pcesche schonlcommi"sie. Zooal'i ik in mijnc toclichting hcb 

uiteengezet, stcl ik Yoo1· hi (' rvoor tc kiczcn: 'fovr. Ruincn 

en de HH. Ds. Yt-rhoc l'f, .\Im. D. S. Tjoa, " 'inckcl en ~'Jas 

XoC' t' :\Jim . 

Dr hc1·r .Vol'l'orddi 11 : 'Yic i-.; ,·oorzitt cr ,.n n de <'Om mis!'iic? 

Dr r oor: itft'r: Dat is de B11rgemccstcr. Zooals lJ wect, 

was het t ot d11sver de (;n11vcrnc11r als Iloof'd van Gewestc

lijk Best1111r. maa r met ingang \·a n l .Januari Hl20 zal he t 

ovcr~aan op den B1irgemcestcr. 

De lw·r .Vorrotddi11 : Is hct j11i'it, dat ook ccn inlander lid 

van de Europecschc Sel10nknmmis<>ic kan zijn '! 

De Voor:ilt1T: .Ja. ·daar is gcen hezwaa r tcgcn. 

De .stemming- hccft tot t'C'i11ltaat, dnt 11it.gcb ra el1t wordrn 

op mcn.Huincn S, 0-; .\'t'rhodf 10, de hf'c ren Ahn H, '\'i11-

ckel !), Tjoa 10 en ;\las Xocr Alim 10. tcnrijl 2 ·;temmcn 

van onwaarde bkken l<' zij11. 

Daarna wordt nwrgcg:i:111 tot de sa111t·1isk lli11 g van d r 

Inlandsche Schoolcommi'isiC'. lli crToor zijn \'1Jorgc·dragf' n 

de HH.,.olmcring, Dor \·c. Hals c·n Conz: tl c'i. 

0 
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De heer Popping : Zou het niet wenschelijk ZIJn in deze 

comm1ss1e een paar inlandsche le<len te benoemen. 1\fij 

dunkt, het is zoo wCI wat te veel van het goede: 3 b~stuurs

ambtenaren en een commies van het Assistent-residentie

ka.ntoor. 

De V oorzitter : Ik heh gemeend te moeten heginnen met 
.. Ii • • 

<le ourle samenstelling te handhaven. Ik heh n?g nomt 1ets 

van <le comrnissie gemerkt en kan dus niet beoordeelen, hoe 

ze werkt en wat de rncest gewenschte samenstelling zahdjn. 

De hen: Eskes : Is het tcevallig, dat de leden allen amb

tcnarcn z.ijn, of zijri er bepaalde redencn gewcest om die 

categorie te prefereeren. 

De Voorzitter : Ik vermoed, dat dit verband houdt met 

de praktijk. Ik heh een idee, dat er wcl menschen voor znl

len zijn aangezocht, maar niemand hereid gevon<len is. 

,En dat men toen vanzelt in de amhtenaren vervallcn is. 

De hcer 1'Vieland: Dan zal claar cc-n z::whtc drang van <le 

zijdc van den Gouverneur wel niet vrccmd nan :zijn gcwccst. 

D e heer Noerocddin: Zou het nict gcwcnscht zijn, ccn 

rechterlijk ambtenaar in de commissic tc ncmcn. "\Vij hehhcn 

hicr al een opleidingsschool voor Jnlandsche ambtenaren en 

er komen wellicht nog mecr soortgclijke inrichtingen hier 

en clan zal, dunkt mij, voor dit so~rt onderwijs wel aan 

t.c bevelen zijn cen rechterlijk ambtcnaar in d~ schoq,lcom

missie tc hehben. 

De Voorzitter : Daar is natuurlijk nict het minste be

zwaar tegen, ook waar wij lticr ccn inland <>e h rnccstcr in ·de 

rcchten op de plaats hebben . 

. lJ~ hct~· Noeroeddin: Dna vind ik hct nog zonderling, dat 

ei; tot dusver ni<'t een inlander zat in de lnlamdsche School 
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comm1ss1e, t erwijl <lit wel het geval was m et de Europeesr.he . 

Sch oolcommissic. Da t lijkt mij toch gecu gezonde t oestand 

en hiet komt mij v oor, <l a t hct nu ecn goe<le gelegenhei<l 

is d aarin vera n<kr ing t c b rcngcn. 

D e Voorz'itter: D at zal " ·aarsehijnlijk g<'weest zijn, omdat 

toch h et inlandschc on<l e nvijs in hoof<lzaak door Euro

p eesche leerkra<!hten wordt gegevcn. 

D e heer Non oeddin. : lk gcloof dat U zich vergist. H et 

groote m eerendecl va n hct personcel is juist Inla ndsch, 

t erwijl a Ileen aan de Opleidingsschool en de Hnlla ndsch l n

landsche seholen h ct ondcrwij s gcdccltclijk doo r Emop cesehc 

onderwijzers wordt gcge vcn. Ook d e cx a mens wonlcn 

door Europ ecschc ondc rwij zcrs a rgcno men. 

De V nor:ittN : Daar staat de schoolcommi 'is ie C l~htcr gC'

heel buite n. H aar bemoeicnis bcpaalt zich tot C'Cll intermc

diair tusschcn rlC'p:Ht cm cnt en school, hv.inza ke aanvulling 

en ovcrplaa t sing van pC' r"orwcl. Tcclrni-;c)w ondcr'wijszakcn 

vallcn huitm1 haar werkkring-. 

De hen· N nl'roaldin: Tk zo11 al.-; !eden van de commissic 

willcn voordrnge n d e HIT. '.\Ins ~<wr Alim C' ll 11e hoofd

dj a k s:i: L a i\lang0wa daeng Pasaoc. 

/) e Vo nr;;; i/11'1' : I k stC'I Yoo r de' Inl a nc!sch C' SPhonleom

nrissic d11s WCC' I' t c ?loen l1e-; taan 11 it ~ lcdcn, wa:u voo r d11s 

zijn voorg<·dragcn de llll. \ 'o lmcring, D ocYC', Hals , 1\fas 
• ~oc r A lim , H.1\LG ondo " ' inoto, Gonza les C' ll La Mungcwa . 

S pceian l z o 11 ik de IC'dcn c<"ht C' r in ovc rwcg ing willcn ge, ·C'n 

den l1 ccr Ha ls tc hcl1011drn. Die trnd t< •t d11 ... vc r a ls sc<"rc

t a ri s op en is cenigszin ..; ingcwcrkt. \\'o rd t lii j nict l1crko:.w n 

da n zou d e eomn1is..;ic 7.CC' l' ge liandi ("a pt z ij n . 

Xa stem rning en IH·rstr·1rn11i11 g w11 rdl'll gc·kozcn d e JJH. \ 'o l-
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mering, Bals, R: M. Gondo 'Vinoto en I.a l\fangewa daeng 

Pasaoe. 

Punt 3 : Omtrent het verzoek van de Eerste Makas

saarsc he Oliefabriek befreffende het leggen 

van b uizen voor een waterleiding (Brief 

no. 2500/ 1 ). 

De Voorzitter : Zooals de hecren gezien hebben uit mijn 

brief van 2 December, heb ik vnorgesteld de gevraag<le ver

gunning te verleenen, mits de buisleiding zal komen te lig

gen minstens 30 cl\Londer het wegoppervlak, terwijl een 

rctributie zal worden verlangd van ?>O cent per strekkende 

meter per jaar over d en afstand <lie de buisleid.ing onder hij 

de gemecnte in beheer zijn<le gron<len loopt, met uepaling 

<lat die vergoeding eventuccl ook verschuldigd L':al L':ijn al<> 

anderc gronden, later ook ondcr gcmeentcuchccr zoudei1 

komen. 

Daar geen der lcclcn hczwaar maakt, wordt conform hct 

voorstel hcsloten. 

Punt 4: Vaststelling vcrordening rrgelende de boek~ 

hooding en geldelijke administratie van het 

Passarbedrijf der Gemeen~e Makassar. 

Daa r nicmand algemeenc bcschouwingcn wenscht tc liou

d en wordt overgcgaan tot artikelsgewijzc liehandcling. 

De art.l,2,:J, ,i,5, en 6 worden na voorle:;;ing door den 

Voorzitter zonder discuss ics of stemming aangenomen. 

Bij art. 7 mcrkt de hccr vVieland op, dat hij gevnllen i<> 

over ck uitdrnkkin~ ,,hurgcrlijk jaar", en vraa~t, wat men 

hierond<'r verstaat. 
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De Voorzitter : Bedoel<l wonlt hd kalenderjaa1· : van 

I Januari tot 31 Decemhcr. 

De "!jeer JJ'ieland: Waarom dan niet Jiever kalendt'rja.ar 

gezegd. Ik vind de omschrijving ,,burgerlijk jaar" niet dni

delijk. 

D e heer Popping: Maar dan kan men weer gaan vragen: 

weJk ka1enderjaa» ? Er zijn zooveel verschillende ka]endcrs. 

De heer Wieland: Tk hlijf erbij , dat ,,hurgcrlijk jaar" geen 

uitdrukking is die in de spreektaal voorkomt. 

De Voorzitter stelt dan voo.r t e lezen : het bedrij fsjaar 

loopt van I .Januari tot :n December. 

Alle lcden kunnen zich hicrmedc vcrccnigen en wordt 

conform besloten. 

D~ art.8,9, en IO wordcn zondcr nadcrc besprcking aan

gcnomen. 

Daarna wor<lt de geheele verordcning in st<.'mming ge

hracht en wordt ze, c!aar gecn rlcr lrclcn hczwarcn maakt, 

zondcr meer aangenorncn. 

Punt 5: Vaststelling verordening regelende de boek

houding en geldelijke administratie van het 

bedrijf, omvattende de exploitatie van den 

Mdgazijrtsdienst en Werkplaats der Gemeen

te Makassar. 
De • hcer Popping : I-s df' gernecntcli jkc magazijnsdicnst 

. gceigend om daarvan ecn bcdrijl' tf' rnakcn. Er gaat hctrek

kclijk zoo weinig om en door dcze hcrvorming zal hd wel

licht noodig zijn bclangrij kc onkostcn te rnaken. 

De Voorzitter : I-Jet is cle he<loeling zoovcel mogelijk van 

elk werk ecn afaonderlijke administratie te rnaken en daar-

·' 
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voor afzonderlijke materialen tc bcstcmmen. Deze matcrialen 

, zullcn echter in het groot woi·den ingekocht. l\f et hct oog 

hi~rop is ook op de begrooting van 1020 een be<lr'1g van 

f 20.000.- uitgetrokken om de eerste groote a.ankoopen te 

dekken. Verder is het de bedoeling van elk werk en van alle 

materialen de restanten in te brengen, zoodat een betere con_ 

trole zal worden verkregen. Wat de door den _heer Popping 

gevreesde belangrijke onkosten betreft, die zullen niet zoo 

zwaar behoeven te tellen, daar die slechts bestaan in een 

· tractementsverhooging van / 25.-· , die den · heer Th~ijs 

reeds, ook met het oog op zijn meerderc werkzaamheden 

voor de administratie van dit bedrijf, is ~oegekend. Het 

Jigt verdei.· in mijn voornemen, de administratie uit te 

breiden tot de bureaubehoeften, waardoor m.i. ook dit 

onder<leel goedkooper zal kunnen worden. 

Daar geen der leden verdere beschouwingen wenscht: te 

houden wordt begonnen met artikelsgewijze behandeiing. 

Art. I wordt zonder discussie of stemming aangenomen. 

Bij ait.2 merkt de heer Wieland op, dat hij gevallen is 

over hct woord ,,residuwaardc". Het komt .hem voor, <lat 

bet een eenigszins gezochte uitdrukking is, althans hij heef i 
het nooit eerder gehoord. 

De Voorzitter : Ik heb het overgenomen uit de verorde- · 

ning, waaruit ik de gegevens voor dit concept heh gehaald 

, en heh geen ander woord kunnen vinden .. Tuist naar aanlei

ding van Uw opmerking als lid van de Technische Commi~ie 

heh ik er mijne gedachten nog eens over laten gaan, maar 

tevergeefs na:ar cen andere term gezocht. 

De heer Wieland : Ik heh er in verschillende dictionnaires 

naar gezocht, maar het komt niet voor. 
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ne Voorzitter : Weet . een der heeren uit den hand el wel

licht een ander woord. 

De .heer Esfces doet het woord ,,sluitpostwaarde" aan de 

hand, maar dekt dit niet geheel het begrip, ,,residuwaarde". 

De V oorzittcr : Ik geloof niet, dat er een antler woord 

voo1· is. Heeft een der leden bezwaar het te behouden '? 

Aile leden ·kurmen zieh hiermee vercenigen en wordt dus 

hesloten het woord ,,residuwaarde" te behouden. 

De artt. 3, ,i,5, en G worden weer zonder bespreking goedge

keurd. 

Bij art. 7 merkt de Voorzitter op, <lat hierin dezelfde wijzi

ging nooclig :tal zijn, als in hetzelfde artikel van de vorige 

verordening. Ook hier wordt dus gclezcn ,, het bcdrijfsjaar 

loopt van 1 Jannari tot 31 December". Conform wordt 

besloten. 

De artt. 8,9 en 10 blijken geen naderc discussie te verci

schell en worden ovcreenkormtig hct ontwerp aangenomen. 

De geheelc vcrurdcning wordt vcrvuJgens :wnder stem

ming aangenomen. 

Pun\ 6: Vaststelling verordening regelende de boek

houding en geldelijke administraiie van het 

bedrijf cJer Steenbrekerijen der Gemeente 

Makassar. 
Daar niemand algemecne beschouwingen wenseht te hou

den, wordt direet overgegaan tot artikelsgewijzc beha~- , 

deling. De artt. 1 t /m fl worden aangenomen. 

Bij art.7 merkt de Voorzittcr op, dat hct weer zal moeten 

warden gewijzigd in : ,,het bcdrij fs jaar loopt van 1 Januari 

tot 81 December" en wordt eonform besloten. 
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De Jaatste 3 artikelen worden gqedg~keurd, waarna de 

geheele verordening wordt aangenomen. 

Punt 7: Eigendomsaanvragen (Brief no. 249Q/78). 
De Voorzitter: ZooaJs de heeren hebben gezien, betreft. 

het hier een 4-tal eigendomsaanvragen en heb ik gemeend 

• te moeten voorstellcn, daartcgen geen hezwaar te moeten 
' ) 

maken. 

AJle leden kunnen zich hiermee vercenigcn en worclt ~esfo

ten de betreftende eigendomsa.anvragen aldus door te ?;enden. 

Punt 8 : Voorstel om een bed rag . van f 35, 57 aan 
te voldoene collecteloonen te brengen 
ten laste van den: post ,,Onvoorziene uit
gaven 1919" • .. 

Dit wordt zonder nadere bespreking ol stemming aange-

nomen. 

Punt 9: Voordracht teekenpersoneel voor benoe
ming in vasten dienst (Brief no. 2501 /5). 

De Voorzitter : Volgens hct voorstel :wuclen een 7-tal pel'.

sonen, op qet oogcnblik in tijdelijken dienst, in vast.en 

dienst worden benoemd. De proeftijd in tijdelijken dienst 

heeft voor al1en ongeYeer 6 maanden • geduurd en is hun 
' . ., 
werk van dien aar<l gewcest, <lat overgang in vastcn dienst . ~ 

kan 'Yordcn voorgesteld. • 

De heer Eskes : Ik zou graag willen weten, waa.rom bij . . 
vaste benoeming aan deze mensclten reeds dadelijk het ge-

not van de eerstc verhooging in uitzicht is gesteld. Is dit 

niet onbillijk tegcnover anderen en in overecnstemming met 

de be:1;0Jdigingsverordening. 
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·De Voorzitter : De voorgesteldc salarissen zijn vastge

steld in overleg met de Financieele en Technische Com

missie~. Het groote gcbrek aan teekcnpersoneel lieeft ons 

· aanleiding gegeven de mensch en die zich aanmeldden, 

· aan te stellen. De betrekkingcn zijn niet overeenkomstig 

de he:wldigingsverordening-, maa1· het totaal der uit te be

talen bezoldigin~en sluit <laar wel op aan, zoodat we toch 
. 

hinnen de grenzen van de bcgrooting bleven. 

De heer Eskes : Ik ben natmirlijk voor behoorlijke salari

eering, maar ben ha ng voor opdrijving. 

De Voorzitter : Ik geloof niet, <lat het <lien kant op 7.al 

gaan. U moet ook in aanmerking nemen dat d e tijd in tijde

lijken dienst doorgcbraeht voor de vcrhnoging meetelt. 

Daar nicmand mecr het woord verlangt, wordt overeen

komstig het con<'ept-besluit besloten. 

Punt 10: Omtrent het verzoek van het Hoofd van den 

Post- Telegraaf- en Telefoondienst aangaan

de het plaatsen van ka~elpalen, het graven 

van kabelgelilen en het bouwen van boven

grondsche telefoonroutes te dezer plaatse 

(Brieven no. 2514/8 en 2564/8) . 

Dr. Voor:::itter : Def h<'ercn hehbcn gcz icn , dat ik over de

ze aangelegenheirl 2 hri c\·cn heb gesehrev<'n, daar ik in het 

eerst~ schrijven over het hoofd had gezien, dat hct gouvcr

nement gecn ret~·ihutic Vr)Ol" het gehrnik dcr Wegcn in rekc

ning mag worden gehracht. 
De heer Popping : Maar wclke voonrnarden zoudt U wil

len stellen. Die heb ik in den tweedcn brief ~e hce l g-cmist. 

De r oorzittt>r: DP tweed<' brief is fl Ileen hcdocld nls aanvul . 

• 
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ling wat de kwestie van de retributie betreft. De _voorw~ar

den zijn die, in de eersten brief genoemd. 

De heer Popping : \Yij moeten er ons natuurlijk bij. neer

leggen, dat we van het gonvernement geen reti:.ibutie mogen 

heffen voor het gebruik der wegen. Maar· ik geloof dat er 

we} iets op gevonden ZOU kunnen Worden, eene vergoeding 

te vragen voor het meerdere onderhoud, da~ zal worden ver

eischt. 

De V oorzitter : lk meen, <lat het niet gaat. 

De heer Popping: YolgensdeL.R.O. zou het m.i. we] kun

nen. Art.59 laat, dunkt mij, de gdegenheid hiervoor open. 

\Vij zouden zulke voorwaarden kunnen stellen, dat het op 

hetzelfde neerkomt, of we een retrihutie heffon. Het helang 

van de gemeente brengt mede, <lat voorzien wordt in het 

meerdere onderhoud. Ik zou dan ook speciaal de nadruk 

willen leggen op het versehil tusschen retrihutic voor het · 

gehruik en schadeloosstelling voor meerder onderhoud.. Voor 

het gebruik der wcgen mogen wij niets vorderen, voor 

meerder onderhoud1 dunkt rnij, \~el. 

De Voorzitter: Deze kwestie heeft mij aanlei<ling gegeven . 

het plan op te vatten, binnenkort bij Uwen Raad voorstel

len te doen tot het heffen van een reeht voor h(•t opbreken 

van wegen, en zouden wij clan nader kunnen overwegen in 

· hoeverre het mogclijk zal zijn het gouvernement erin te be

trekken. 

De heer Popping : Dan moet U dat direct stipnlecren an

.ders kunt U er naclcrhand ni('t meer op terugkomen. 

De V oorzitter : Het lijkt mij dan het best aan het voor

behoud, betref'fende den bouw van een kantoor op het Kerk

plein, toe te voegen : ... ,,en hct bepalen van e_en zekere ver-
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goeding bij het ophreken van bij de Gemeente in beheer 

zijnde wegen". 

All~ !eden kunnen zieh hiermede vereenigen. 

De V oorzittcr : De heer Obelitz stelt rnij nog voor 

inplaats van ,,vergoed ing" het woord ,,schadeloos.;;telling" 

te nemen. 

Met aller goec~vinden w<?rdt deze wijziging alsnog aange

bracht. 

_ De heer Noerocddin: Ik rncen, dat .er gevraagd wor<lt een 

telefoonkantoor t c bouwcn op het Kerkplein. 18 daar al iets 

naders van bekend. 

De Voorzittcr : Zooals V hebt gezien, hehhen wij ten aan

zien van deze kwestie voorloopig een voorhehoud gemaakt, 

daar ze 'cen atzonderlijke behandeling zal vereischen. 

Eerst<laags :.mllcn door mij voorstellen bij den Raad wor

den voorgcbr:;i.cht. 

Daar niemand verder het woord verlangt over <lit punt, 

wordt overgegaan t ot : 

Punt 11: Voorstel om de Regeering te verzoeken om 

aail de Gemeente Makassar in eigendom 

tegen den maximumprijs van 1/2 cent per 

M 2 .af t~ staan de op de meetbrieven van 

23/10 1911 no. 104 en 20/9-1915 no. gl 
• aangegeven gronden (Brief no. 2522/28) . 

De hccr Wieland: Tk vind het eigenlijk cen raar verzoC'k. 

'Vij vragen de Rcgcering ons gronrl at tc st aan voor cen 

halve cent per meter, t cr\\'ijl a ls hct gouvcrncmcnt voor 

het cen of ander grnnd nood ig hcdt , dan latcn wij hct 

leelijk blocdcn. , ' 
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De Voorzitter : U vergeet, dat de koop hi er word t voor

gesteld om de gronden eventueel in ruil te kunnen ge\'en als 

de gemeente particuliere gronden noodig mo<~ht h~pben, 

b.v. voor het aanleggen van wegen. Het is dus in het alge

meen belang, dat die gronden zoo goedkoop mogelijk door 

~le Gemeente worden aangekocht. 

/)e heer Wieland: \Vaterleiding en spoo11,, zijn ook in het 

algemeen belang en toch moet het gouvernement voor de 

daarvoor benoodigde grond heel wat meer . betalen. 

De Voorzitter: Toch geloof ik, dat het verzoek niet 

onbillijk is. Bij andere gemeenten hehhen zich dergelijke 

gevallen voorgedaan, en is ook door het gouvernement voor 

een dergclijken lagen prijs grond voor het:.r.elfde <lnel afge-
r 

staan . 

De heer Troostwyk: Men fluistert mij juist in, <lat een 

mee~brief van mecr dan 5 jaar oud ongeldig ,is. . / / 

De .Voorzi!ter: Dat is mij niet bekcrnL Ik dank U int~·/ -

schen ·voor Uwe opmerking, die mij aanlciding zal gev.e«"'bct 

alsnog na te slaan. / / 

Overigens gaan alle lcden met het voorstel accoord en 

wordt hesloten op den aangegcven basis het eigendoms-

r- recht- van de betrekkelijke gronden aan te vragen. 
,. 

~: Punt 12: Vaststelling kohier Europeesche drankbe-
lasting 1920. 

Zonder discussie oistemming wordt het kohier .1920 voor 

de Europeesche drankbelasting vastgestekl op f .5235.- -

Punt 13: Vaststelling kohier lnlandsche drankbelas~ 

ting 1920. 

• 
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Bcsfoten wordt het kohier Hl20 voor de Inlandsche 

drankbelasting vast te stellcn tot een hedrag van f 7600.--· 

Pun"t 14: Omtrent het verzoek van den Eerstaan

wezend Genie-officier om dispensatie van 

de rooilijn aan den · Hospitaalweg voor een 

mili'laire woning (Brief no. 2535). 

De Voorzitter : Zooals de heeren nit de hPtrekkdijke 

stukkm bekcnd zal zijn, hePft de ·Eerstaanwezend Genic

officier plamwn in uitvoering gebracht zon<lct· hct Bouw

en 'Von_ingtoezicht erin te kennen, waartoc hij overigcns 

ook niet verplicht is. Ik hcb gemeend te mocten voorstellen 

op zijn verzoek om dispensatic in te gaan, tc meer waar <le 

weg zoo breed is, dat een geringe af wijking van de rooilijn 

niet hinderlijk zal zijn. 

De heer Popping : Het kornt lllIJ voor, dat de rooilijn bier 

willcm en wetens is owrschredc>n. Ik heh gehoord, dat het 

tcrrein, waarop hij liad tc bouwcn, hem v661· den aanvang 

is aangewczen. Blijkbant· hc>dt hij <le genwcnte voor ecn 

fait accompli willen stdlcn, met het denkbceld, later toch 

wel dispcnsatic t c z11lkn krijgcn, als de hoel ~ r eenmaal 

staat. Ik vind da~ een handclwijz<', waar ik ten stPrkstc 

tegenop moct komen. Waar hlijft hct begTip rooilijn, al-; 

ie(l<~reen toc11 maar bouwt, a lso t hij niC't bcstaat. 

De Voorzittcr: Volgens zijn schrijvcn hccft de Gcnicof

fieier destijds ovcrleg gcplecgd met l1ct tornmalig licl va,n 

de comms~ie voor Bo11w-cn \Yoningtocziclit, den hcc r Ir.Stig

ter, en hccft clie hem er nict op gcattcnclcud. Ook Jaa1 oni 

zou ik wiilen voorstellcn voor dit spceial c gcva l \'an de rooi-
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lijn af te wijkcn. Bovcndien vertoont de tegenoverliggende · 

assistent-residentswoning hetzelfde euvel. 

De heer Popp_ing: Ik blijf erbij, dat ik voor mij de vilste 

overtuiging heb, dat willens en wetens met de ~ooilijn geen 

rekening is gehonden, en al is bij een woning clestijds een 

fout gemaakt. dan moet dit geen reclen zijn die te herhalen. 

· De heer Mr. Rutgers: Op grond waarv~n hebt U die 

overtuiging ~ 

De heer Popping: Op grond van wat ik over deze kwestie 

heh hooren zeggen. 

, De Voorzitter: Naar aanleiding o.rn. van deze kwestie heh 

ik het denkbeeld opgevat om het toezicht volgens de Bouw

en 'Voningverordenin!{ ook tot gouvernementswoningen 

uit te strekken. Alleen hen ik gestuit op de vraag of door 

het Gouvernement ook rooigelden zullen moeten worden be

taald. Ik heb hierover aan den Adviseur voor de Decentra-· 

lisatie geschreven en zal de :t.aak voortzetten, zoodra ik zijn 

_antwoord heh ontva.ngen. Ik geloof wel niet, dater bezwaar 

zal besta.an tegen het heffon van rooigelden, waa.r immers het 

gemeente-toezicht het gouvernements-toezicht voor een det>l 

zal kunncn vervangen en dus hct gonvcrnement kosten zul

len worden bespaard. Bovendien is het in het onderha vige 

geval eeh dubieus punt, waar de ronilijn foopt, nl. aan deze 

of de andere zijdc van de voor het huis loopcnde atwatering.

Dat maakt een verschil van 2 1/ 2 meter. Destijds was tlie 

afwatering slechts een smallc goot, maar nu is het een vrij 

breede slokan. lk heb dit punt nog niet naar voren gebracht, 

omdat het nog niet aan de orde was, maa.r moet er wcl de

gelijk !ekcning me<le worden gehoud~n. 

Op ver:wek van den hcer Popping wordt het voorstel in 
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stemming gehracht, wat tot resultai:it hecft, <lat het wor<lt 

aangenomcn met lO tegen l stem (die van den Hr. Pop1>ing). 

Punt J 5: Herbenoeming en aanvulling verschillende 

commissies door den Raad benoemd (Brief 

no. 2549/3). 
Eerst komt aan de orde de samenstelling van : 

De Commissie voor de Financien. 

De V C!Orzittu stelt voor, die te do en lwstaan uit 2 leden 

en 2 plaatsvenrangende leden en draagt voor : de HR. 

Mr. Hutgers en \Vernpe als lid , en d e llII. l\fesrnan en 

Wackerlin als plaatsvervangend lid, wclkc na stemming 

worden gckozen met resp. 10, !l, 10 en 11 stcmm<'n. 

De W etgevende commissie-: 

De Voorzitter: Hiervoo1· zijn voorgedragcn <l<' HH. _1\-fr 

Rutgers en Troostwijk. 

Beide heeren worden gekozen m<'t elk IO stemmen. 

De Commissie l.'oor Abattoir rn Pas.cnrloodscn. 

De Voorzitter: Vc•or het lidmantsd ;ap zij11 voorgcstcld 

de I-TH.Hoesing, Wieland <'n Lie Eng H oC' i. 

Dcze worrlcn gckoz'-'n met resp. 10, 10, {·n 11 stcmmrn . 

De T cchni8rhc Co11u11issi.:. 

De Voorzittcr: Hi C' n ·oor is voorgedragrn tot ,·oor1.itter: 

de Burgemeest cr, •en tol led en dr HII. l\if'sman, Popping 

m \'Vicland. 

De heer Mr. Ru.tg<:rs: Vol grns a rt.1 7 van de L. R 0. ]um 

de Voorzitter niet wordcn gckozcn in een commissie, inimers 

daal"in wordt gcsprokC'n van : romrn is-:ic..;, uit lcden van (kn 

Raad. 

D e Voor:::.ittcr: De hrc r Hutgcrs stc lt dus voor a llcen 

3 leden tc bcnocmcn. Ik ka n nw nwl zijn zi cnswij zc v0rcf'-

/ 
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nigen en stel voor de commissie te doen bestaan uit de HH. 

, l\lesnian, Popping en \Vicland . 

. De stemming wijst uit, dat zijn uitgebracht op: den })eer 

l\fo<>ma.n 11, <len heer Wieland 10, den heer Popping 10, 
-

d@n heer l\fr. llutgers 1 en <if'n hcer Mas Noer Afon 1 stem, 

zoodat de eerstgenoemde 3 heeren gekozen zijn. 

De Cornmissie 11oor de B egraalplaatsen. 

De Voorzitter: Hicrvoor zi,jn voorgedragen de HH. 
Troostwijk, Sitanala en The Liang Tjiang. 

Deze heeren worden gekoz<'n met resp.10, 11 en 10 stem
men. 

lfet Stemburenu. 
De Voorzitter: Als leden van het stemburcau :1.ijn voor

gedragen de HH. van Beu gen, l\fesman en \Vidand, en als 
plaatsvervangende ledcn d e HH.Oostcnhrock, . Sitanala en 

The J,iong Tjiang. 

De stemming wij st uit, dat gekozen zijn tot lid d e HH. Van 

Beugen, \Vieland en l\Iesm.an met resp.11, 10 en 11 stemmen, 

terwijl nag een stem wenl uitgebracht op den beer Popping. 

Als plaatsvervangende !eden werden eveneens de vaorge-
' dragen heeren gektizen, de heer Oostenhroek met 11 en de 

HH. Sitanala en Thf' Liong Tjiang ieder m et JO stem~en. 

terwijl nag 1 stem werd uitgehra<.:ht op iedf'l" dei' HI-1.Noe

roeddin e11 1\la!' Noer Alim. 

De Commissie i'oor de Geldlcening 1917. 

De Voorzitter: \\'aar dit niet zuiver een ermunissie. van 

voorbereiding en vngemakkelijking van 's Raads taak is, 

· geloot ik niet, <lat het bezwaar bestaat <lat bij de Tech
nische C'_ommissie is opgeworpen en stel ik voor tot voorzit

t er aRn t c wijzen d en Hurgemeester en tot le.den d e HH. 
Mr. Rutgers en \Vempc. 
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Geko:wn worden tot voorzitter: d e Ilut·gerneest er, met 10 

sf:emmcn en tot leden de HH. Mr.Hut~ers en \Vempe met 

resp~l 0 en 9 stemmen. 

De heer Troostwijk: Ts er hezwaar tcw·n in cen keer 

rneerdcrc commissies tc kiczen. Zc zijn toch genummerd en 

kan het gecn verwarring geven. 

De leden kunnen zich hiermede vereenigen, d(lch daa r ePrst 

grootere stemhiljetten moeten wor<len gehaald, wordt intus

schen doorgegaan met de verkiezing van de 

Commissi1: 1·oor hrt Bouu:- en W oningfoc:i1'hi. 

De Voorzitter: Hiervoor zijn rnorge<lragcn de HH. <l e 

l\fonnik, Noeroed<lin e11 Popping. 

_De heer 1Vlr. Rutgers : Ik mud weer lwtzelfcl('. hezwaar 

van zooeven maken tegcn het li<lmaabcha p van den heer 

de l\Junnik. Hij is geen Haad slid. dus hoort hij in dczc 

commiss ie nict thuis. 

De ~ oorzitter: Da n stcl i k .,,.our d e conurnss1e t c lat en 

bestaan uit 2 lcd Pn, d e HI-I . :\oem.:ddin _en Poppi1ig. Ik ge 

loof trouwcns, da t hct gcen hezwaar zal zi j n. als de heet' de 

Munnik ~een lid nrn di' co1mniss iv i-; . waar zijn ar!v ies toch 

steeds zal word en gc \'t'aagd. 

De heer W irland : '.\loctc11 e r 11 i<·t mins t cns ;~ led en zij_n ·? 

De Voorzttter: )1.i. is er tL'.~T ll CL' ll eL >111mi5-;i c Y an :! lcd cn 

gcen bczwaar. Er zijn r r rcl'd s 111cer benucm<l m et :! ledc n. 

De. nu gC'houdcn stl' 111111ill!! ltcdt tut resu ltant. dat de 

voorgedragen hccre 11 WPrdcn gd.::mi;c n. d e liec r Popping 

m et 10 en de !teer :\ol'rol'ddi11 ind l l -.;temnH·n. t erwij l l 

s t em wcrd 11itgc brnl'ht op dl' n lil'n '.\l a -. :\' oc r .\.ii111. 

Overce nkomstig hct vour-;trl \ ' <ill d en lieer T roostwijk 

wordt uu t egclijkertij <l gcs t l'md un·r tk u \· eri .~e cu1mnissics. 
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De Voorzitter: Hiervoor zijn voorgcdragen: 

voor de Gas-Comrnissic : 
de HH.Eskes, LiP. Eng Hoei en \Vackerlin. 

voor de Commissie voor hel V ergunningsrecht ; 

de HI-I.~fas Noer Alim, Sitanala en The Liong Tjiang. 

voor de Mamadjang-Losari-Comrnissie: 

de HI-I.Hoesing, Troostwijk en "Wieland. ' 

voor de Arbitrage Commissic, als bedoeld in art. 87 der 

Arnbtenaren vero1·dcning: 

De heer Mesman. 

voor de Commissie Promesscn-lccning 1919: 

De Hl-LWaekerlin en M<'sman. 

De hect Eskes : In de Gas-Commissie missen wij het tec,h

nisch element. \Vaar binnenkort tot omhouw van de fabriek 

zal worden ovcrgegaan, waar<loor verschillendc technische 

kwesties zullen worden opgcworpen, acht ik het zeer ge- · 

wenscht, <lat een tcchnisch onderlegd lid in de commissie 

zitting heeft en daarom zou ik voor het lidmaatschap 

willen aa11bcvelen den heer Popping, aan wien ik even

tueel gaarne mijn plaats zou afstaan. 

De Voor;zitter: Ik geloof ni~t, dat het per se noodig is een 

tec.hnisch lid in deze commissie te hehben. De Gas

C'ommissif! is meet· voor het beheer van het hedrijf 

en de boekhonding, terwijl over technische aangelegenhedcn 

steeds de Teehnischc Commissie zal worden geraadpleegd. 

De heer Eskcs : Ik :r.ou er toch graag cen voorsteJ :van 

maken. 

De heer Mr. Rutgers : I k ben het met den heer Eskes eens 

<lat hct u.v. bij aanschaffing van nieuwe 1m1,terialen en ma- · 

chines 'vel van bdang kan ~ijn, dat er technisch advies ge-
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gf'ven kan worden. lk zou dan ook graag den hcer Popping 

in de Gas-commissie zien. Alleen zou ik den heer Eskes 

gral:lg behouden en e ·.rentuecl een der arnlerc !eden zijn 

plaats zien inruimen. 

Tot stemming ovcrgegaan hlijkt, dat v o01: de vcrsdiillen

cle commissies worden geko;~en bij cerst e stem ming, dan wcl 

herstemming : ' 

in de Gas Commissfr 

de heer Lie Eng Hoci, Wacke rlin en Pop ping . 

in de Commissie t:oor he! V c1·gnnningsrcrlii : 

de HH.:\fas Nocr .'\lirn, Sitanala en The I.iong T j iang. 

in de ll:!amad,iang-Lr!saric Commiss i1' : 

d e HR.Hoesing, Troostwijk f' n Wi <' land. 

als door den Haad aangewezen lid in de Abitrage Conunissie: 

de heer l\Iesman. 

in de Commissic Prnmc5·,enlernin!!. 1 !)1 !) : • 

de HH.Wa<'kerlin en 'l c<> man. 

De I oorzitter: Ik zo11 cl c verkicl'.ing van lcdcn vom· 1k 

H ygienisehe-Cornmissic en die· \-ll t>i het Ziekcnl111is willen 

uitstellen tot d e vacaturcs i11 den Haar! zijn aangcvuld. 

Als d e heeren zicii hicrmcdc kunn en vcrrcnigen, :t;O (I ik 

thans willcn overgaa n tot li ct in -.;tc llen \'an cr.n conm1issic 

die mij :t.al bijst::u:l'n liij den aa nkoop van grondcn voor d e 

gemecntc, en zou ik di r cornmissie willcn n11f'm en: de Grund-
i . • 

comm1ss1c. 

Alic !eden gaan hi crnte(' :i ccoord en is hi ermcd<· d e 

Grondcommissic ingcstcld . 

De Voorzitte;: Ik -;te l voor dl'l':<' eo 1n1111ss1c tf' doc 11 bc

staan uit 2 lcd('n en dnwg \°<)()I' hrt lid111 aah<·l1ap yoor d e 

HH. l\!r. Rutgers en P opping. 

/ , 
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De hecr Mr. Rutgers: Ik zou graag de hcer .Mas · Noer 

Alim als deskuhdige met den heer Popping in de commis-
sie zien. ,, 

De Voorzittcr: Ik geloof niet, dat het noodig is, dat de 

heer Mas Noer Alim lid . van de commissie is, -daar hij als 

Kapitein d er Makassaren vanzelf meestal om advies ge-
vraagd zal worrl.en. 

•' ) 

Na stemming en herstemming blijken te zijn gekozen de 

HH. Mr. Rutgers en Popping met resp. H en 7 stemmen. 

De Voorzitter: In verband met het reeds latt> uur zou ik 

willeµ voorstellen de nog volgtmde · puntcn van de Ag~nda 

op een volgende vcrgadning te hehandelen. Alleen punt 

16 zou ik nog g-raag afgehandeld zien. 

"" Daar d e Haad zieh hinmede accoord verklaart, wordt aan 

de orde . g~stekl : 

Punf 16: Betreffende de benoeming van den heer K. 

F. de jongh tot Opzichter bij de Gemeente
wer~en (Brief no. 25: 0/5). 

De heer Popping: Ik zou willPTi wijzen op het sala.ris, dat 

volgens hPt voorstel dezen nieuwen · Opzichter zal worden 

aangcboden. Ik v.ind hct wcl wat bar, <lat iemand van ~I) 
. . 
Jaar, wnder bijzondere diploma's allcen K. W. S. of K. 

E. S. (wnt trnuwem; g~lijk stuat) en zonci~r een bijwrnler 

lange praktijk op een salaris in <lienst :wu komcn van f 300.

plus eerst e \ erhooging, <lus op f 3!30. - per maand. Ik weet 

hoe d e arheidsrnarkt t egenwoordig i.,, maar ik weet ook, 

<lat zij n.og niet. zoo is, d!tt ee1~ _dergdijk salaris moet 

worden hetaa ld. En dan acht ik ec1~ prncttijd van minst ens 
a maandPn noodzakelijk. 

De Voorzitter: De heer Popping moet riiet vergcten, dat 
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cleze betrekking feitelijk al bijna een jaar vacant is, (sedel't 

het ontslag van den heer Palm), dat wij sedert op alle mu

nieren getracht hcbbcn sollicitanten op tc rocpcn. Over gc

hecl Tndii: hcbbcn in de courantcn advcrtenties gcstaan, 

rnaa1· zonder resultaat. Hierdoor is een wantoestand ont

staan waaraan nu liefst spoedigst mogelijk ecn eind moet 

k<:m1en. Het is op hct oogenblik reP-ds zoo, dat de Rooi

meestn een dee! van zijn tijd aan andf'r werk moet opof

fercn, en dat mag niet voortduren. 

De ?eer Popping: , Ik blij r hij mijn mccn ing, dat bet sala

ris te hoog is. In Gouverncrnentsdienst zult U gC'cn mcn

schen onder de 30 vinden met :t.00'11 traetement. 

De Voorzitter: Velen achten het eC'n na<lc<:>I, dat het el'.'n 

hetrekking is in Gemeente<lienst en dan claarhij vast tc 

moeten zittcn te Makas..,ar. 

De !teer Poppin[J,: Ik gelool, dat Makassar al" standplaats 

nog niet wo sleeht i;;;. 1k vind, dat wiJ niet kunncn han

delen al.,; een particulier, die ovel' alle bezwarcn hecnstapt, 

als hij iemand in dien'it wil hebben. \Vij moeten ook met 

am.Jere be!angen rekening ho11d cn. 

De Voo1 zitter : Wij hchbcn bij <lezen man hct voordecl 

<lat hij op de plaats is en kunncn wij hem naar :t.ijn pcrsoon 

beoor<leelen. Wij hehol'ven gecn ovf'rtodit te bctalen en 

kunnen gf'makkelijkcr met hem dr prod' nemcn. \'oor-
• 

loopig zouden we hem in tijdclijkC'n dienst kunnen Lwnne-

rnC'n. Bovendien hehbcn wij van Lindctcvcs goC'dc inlieh

tingen gekrcgen. 

De hcc;. Mr. lfotgrrs: Ik g-cloof nict, dat de salarisopdrij

ving, waar de heer Popping bang voor is, zno erg is als zc 

lijkt. Ik vernccm, dat hij momcntccl ccn salaris hceft rnn 

, 
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f 2'75.- met f 50.-- huishuurvergoeding. Zijn salarisver- . 

betering zou dus j11ist / ;).-- -- hedrag<'n en ik geloof, dat hct 

met het oog op het cindc dat aan den wantocstand mo~t 

komcn, wcl gcwenseht is wat tc sd1ippcren. 

De hee1· Obelitz, ]1iernaar gevraagd, _bevestigt hctgcen de 

' heer Mr. Rutgers '.Wt' ju ist over th~ salarisk westie meedeelde. 

D e hccr Pon1img: Ik blijf bij mijn m eem'ng en stcl voor 

e~n salari-,; van f 300.- en S rnaandcn proef. 

De Voorzitter: Da u hreng ik cf·rst het voorstel in stem

ming zooals het hier ligt. 

De uitslag van de stemming i:;;, clat het voorstel wordt 

aangenomen met 7 tegen i stemmen (tegen de HH. Pop

ping, Wieland, Noeroeddin en The Liong Tjiang). 

De Voorzitter: De ovcrige punten van de Agenda zullen 

dus worden aangehouden en kom ik tot de 

HONDVRAAG. 

De herr Eskcs inforrncert, bij wie de Vcrlcng<le Coehoorn

weg in behee 1· is. 

De I/ oorzitter : Bij de Gemeente. 

De heer Eskcs: Dan wildc ik even erop wijzen, <lat die weg 

tcj!c>n woo rd ig in ePn deplora hf' I en toestancl vcrkeert. H et 

is ccn wcg, znnder Pcnigc vcrhar<ling, die <loor het druk

ke vrachtauto-vcrkct' r geheel stukgerccl<'n is. 

De Voorzitter: Voornarndijk zijn hct rk auto's van lwt 
., 

l\folukkcn V eem, Manders SeC' mann en I nsulindc, <lif' hct 

op hun gew~t~n hebben. 

De Herr Wieland: .Ta, en gecn van de finna' s craagt een 

cent hij voor dC' GcmC'entekas en zij trC'kkC'n · zicl~ van dP 

kwest ie maar lieve r nict<> nan . . Zij dC'nken : laat <l e zaak 

maar rott en, d<' Gcm eentc i-; er goC'tl •1n1>r. 
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De heer Eskes: Ilf't zijn niet alleen de a11to's van d e ge

noemdf' t'irma's die cr vnak langs rijden. Secu\YC!l en l.cdc

~oe1• rlie daar hun rnttanpakh11iz e: n l1 c·hhcn, rnakl'n ook ecn 

dn1k gebruik van den 11·1 ·;.£, \·or:ral s•:'dert de ;1l'sehccp 11·cer 

is bcgnnncn, ook met grohaks. Ook \·oor a nd e ren is dat 

weggcdeclte van hclang: D. P.'.\L, :\f i.-hacl Stephen", hv. 

De ·voorzitter: Wat hier aan~evoerd is , !ieC'ft mij gesterkt 

in n1ij11 reeds hestnand voonwn1cn 0111 binncnkort hij den 

Uaad V<1orstdkr1 aanhangig t r: nwk cn, tot li ct hc ffen van 

cen specialc bela-.ting op dl' :\.\'. Inh1ssehen z1tllcn we zicn 

wat aan den weg gedaan k:=tn wonlcn. JI.: hnor van den Di

rcctcur van Geniecnt.cwf'rkcn, dat al e(·n plan \'nor d e vcr

betering op zijn h11rea11 in !ieh andP1in~ is. 

De hfl'I' Es.k1'S: D 1111 staat dnar nog cen polittcposth11is, 

dat blijkbaa r nict in gcbrnik "'· Your lwt 1 crkePr is bet 

ecn kdijkc sta-in-dcn-wt>g. 

De Voor zitfrr : Dat ZOU reeds' Jang dllnr di' B. n. "" 7.IJ 11 

afgebrokf'n, ell ik lll C<' llflf' ook, dat h ct l'CC'<ls \\ ':1S gclwurd. 

Ik zal c1· 1111 nng rc 11s np aandring<'tl. 

D e ht'f'r Tronsli.ci :'I.-: Tk wild c nog C'\.·c11 wijzcn op den n11nd

toestand, die Cl' li t:> <'r.:;eJit. oij d e rijstYOOl'Zicning. \'oor de 

maximumprijze11 is zoo gocd :1ls gccn rijst t c- krij_!.( l' IL Zou 

<'l' van Gcmccnte\\~cge nil't ids na 11 t C' dnrn zijn , d1HH' di st ri

butic b.v. '? Co11cun·c11tic is bet ccni!.(c rnid1!tol. minrdoor ltd: . ' 

mo!;'elijk zal zij11 de prijzcn \\·at t•' dr11kk cn r n 111 cc r rij "t 

aan de markt tc brc11gC'n. 

De Voor.zittcr: D:1t is c0 11 kwc.-;ti('. 11·n :1ro\-(' I' op lt ct oo.~·('n

h°Jik onmogclijk ll<'slot c n kan \\'1)1'd c11. \Y ic m l ll\-. di C' d i-;

trilmt.i c m odl'n l'C£YCicn r n \\"<l t wli <' l' 1k kns t rn zijn. 

Dr l1N>r Troosli.l'ijk: E\'f' llal , l!d \·1>rig jnar 1.1H1 d1· p()lit ic , 



23 December 1919. 366 -

haar medewerking moeten vcrleenen. 

De heer W ielamd : En voor de kosten behoeven we niet 

hang te zijn, want hct Uestuur heei t verleJen jaar •met 

winst gewerkt. 

De Voorzitter: Ik zal in ieder geval mijn ·gedac:hten nog 

eens over de aa.ngelegenheid la ten gaa.n en de eventueek· coll-
' ) 

sequ<>nties nagaan. Komt er gcen verhetering in d~n tof'-

stand, <lan zullen '>poedig..;t ma:1trege lcn genomcn moetcn 

worden. 

De heer Popping : Ik zou nog in overweging willcn gcven 

epnc;.; na. te gann of !wt met n1ogelijk is nm Gemeentewege 

iet<; tc doen 1:oor kl(~ int'-W lHlingbo ;nv. Ik heh een hereke

n.ingetje gemaakt en hell tot dc> conelusie gekomen, dat b. v. 

hct systcem µetak-woningen nls aau den 3en Henggang

weg heel goed toegepast z;ou kmrncn woden. 

De Voorzitter: Het ligt inderdaad in de herlof'ling hct 

volgend jaar daarmee te beginllen en is er ecn post op de he

grooting voor uitgetrokkcn. 

De heer Popping: Ik zou het plan eehter op grootc schaal 

willen opzctten. Dan wildc ik nog vragen of er niet iets ge- · 

daan kan worden aan den Verlengden Hospitaalweg, die 

meer dan slec:ht is. 

De Voorzitter: Men is reed<; bf'gonnen het noodigc stccn

slag er !wen tc hrengen. 

Daar niemand verdcr het woord vedangt, sluit de Voorzit

t er tr- 9 uur 2 ;) de vcrgadcring. 
Gearrcstecrd in de vergadcring 

van lR .Januari 19'!0. 

De Burgcmeester 

DAM BRINK. 
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Blaclz. 

Ambtenaren ( Gemeente ). 

B cnoc· ming Yan dr!n hccr K.F.dc .Jong h tqt 

Opzichtf'r bij de (;cnwente\\ erken alhi er 3G~. 

Vvordracl1t tcekenpersoncf:'I bij de Ge rrn~en 

t cwerken all1ier voo r benoeniing in va -;ten 

dicnst 350. 

Belastingen. 

Medeeling van den Yoorzitt er um hinnen

kort hij den Haad aanhangig t r zullrn ma.

ken Y<)Orstellen tot hct hef'len van cc 1~ spc

l'ia le bdasting op d e :\aandooze Yen11oot-

seha ppen :3f>;i, 

Yast stclling Kohicr E11ropcc;-;c li e dra11kbc-

lasting l~'.!0 . 3:H. 

Commissien . • 

• Bcnoeming van d e l-111. Schepper en Slo p 

tot plaatsvervangrude led en vcrtegcn woor

digcnde de belangcn dc r huurders in d e 

Huurcommissic en van d en 1wcr Mr. Pa u

lus als plaatsvervange nd lid vc rtegemvuor-

digende de bclangen dcr verhuurde rs ~ -12/3 . 

, 
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Bl adz. 

I ledl1'11ocmi11g en aauv11lli11g vcl'scliillcndc 

('Ollllll issics doOI' dell Tiaa.d hCllOCllld 1357 . 

Y1·rkie'1.i11g tot J,<'den .van de E11ropccschc 

Sclwoleummissie van men·. ltuinc11 en de 

IHI. ns. Yel'hocfl', Ahn, 'Yinckcl, Tjoa en 

Mns Koer Alim ,,_. 
Ycrkic1.ing tot T.cden van de· Inlandsche 

Schoolcommissic van de HH. Yolmcring, 

Bals, H. M. Gondo Winoto en La Mange

\\'a dacug Pasaue. 

mptabiliteit. 

Bctaalbaal'stclling · van ccn \'Hll 

f 3:).57 nan tc voldocnc collcetelooncn tC:11 

last e van <len post voor ,,Onvoor,,;iene Uit

ga \ 'Cll " 

Diversen. 

Opmerking heer Troostwijk over ckn nood-

.. 

Mil. 

34·6. 

350. 

toestand bij de rijstvoor:liening 365. 

Vermek van de Eerste l\1akassaarsche 

Olief'abriek b r trcffende hct lcgge11 van bui-

zen voor een watcrleiding 

Grondaanvragen. 

Ilehandeling van eigendomsaanvragcn 

Grondbedrijf. 

Yoorstel om de Hegecring tc verzoeken om 

aan de Gemecnte l\1akassar in cigendom, te-

346. 

,, 

3.50. 

' ' ... -~ 
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III 

gen <kn maxi1n11rn prlJS van 1 /'2 ec·nt fJC'I' 

M2,. af te staan de op dP rncC'tb1 icvcn van 

2:3-10-l!lll No. 101· en 20-!J-JH15 :\o.'ll aa11-

gegevcn gw11dc11 

Gronden. 

Vcrzock van !ict llool'd va11 dc11 Post- Te

legraaf- en Telcloondicnst aangaa11rlc l1('t 

plaatsen van ka hcl pak:n <·n lwt huu \\·c·n van 

Blad:t.. 

bovengrow.!sch(• tcleloonroufrs tc Makasar :3;)J. 

H uurcommissie. 

Voorste1 om de H11urco11!111issi(' aa11 tc vu l

lcn, zoodat ci· ~ plaatsvcrvange11dc lcdc11 

voor de huurders en '2 vo<Jr de vcrh1 1urrlcrs 

in zitting 1wmen a I'.!. 

Rooilijnen. 
Verzock van den Eerstna11\1·c·zc11d (;c·11ic

off'ieier all1ier. om dispe11-.,ati ~ · \·:rn rlc llooi 

lijn aan den 1-lo..;pitaalwcg 1·ull l' c1_·;1 111ilitai1c 

• Verordeningen. · 

, \ '1isbtclli11g· Y<'n1r.I P11i11g rq.tc ll'f11k ck hnc·k

ho11ding en gddelijkc ad111ini-.,f rati <' , ·an hl't 

Bc<lrijt <ler Stcc11hrekcrijc11 dcr Ge mce nt •· 

l\faka-;sa l' 

Yt1.st<>t.rlling \ 'ewrdcning 1·cg-c!(' 11tk de L11 w l.;

honding en gcldelijkc admi11i,tratit · nrn hct 

6 ) - ... 

tJJ · ' · 
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IV 

Hedri.if nrn vattende <le exploitatie vnn den 

Maga/.ijnsd ienst en \Verkplaats der Gcmeen~ 

Bia.dz. 

te Makassar !H7. 

Vaststelling Veror<lening regelenile <le boek

houding en gddelijkc administratie van hct 

Passarhedrij{ der Gemcente l\fakas~tr !346. 

Wegen. 

Orrnerking hecr Eskes omtrent den deplo

rabelen tocstand waarin de Vcrkugd(' Coe-

hoomweg verkeert S6 ·k 

~<>rking heer Eskcs over een Politic-post-

huis; voor hct verkecr cen leclijken sta-in-

den-weg 

Woningb9uw. 

Door den hef'r Popping worclt in ovcrwt·

ging grgeven orn van Ccmcentcwcge ids tc 

doen voor klcinc-woningbouw (petak-wo

ningcn) 

:rn.5. 

366, 

-
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