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No. t. 

NOTULEN van bet verhandelde in de Openbare Vergade
ring van den Raad der Gemeente Makassar, ge
houden op Dinsdag, 13 Januari 1920, ten Raad
huize. 

Voorzitter : de Burgemeester. 

AGENDA: 

l. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 23 December 

1919. 
2. Onderzoek van de geioofsbrieven en verder ingediende beschei

dcn van rlc nieuw verkozen Raadsleden, de hecren E. van Beu

gen en Mr. S. Jaarsma. 
3. Verzoek van den dienst der drinkwaterleiding tot goedkeuring 

der teekening, waarop de geprujecteerde drinkwaterleidingen 

zijn aangegeven (Brief No. 2636/8) . 
4. Voorstel hetreff endc de reerls geplaatste en nader te plaatsen 

kilometerpalen (Brief No. 2653/31). 
5. Vo~rstel om een bed rag van J. 13 .28 aan te voldc·ene collecteloo

nen te brengen ten laste van den post voor "Onvoorziene Uitga
ven" 1919. 

6. Rapporten der Commissie voor de Financien inzake accoordbe

vindingen verantwoordingen : 

over het 3e kwartaal 1919: 
I . van den lngr. Directeur G.W. ; 
2. ,, Marktmecstcr ; 

3. ,, .. Cemeentekeurmeestcr ; 

-L ,, ,, Gemeentecollecteur ; 
over de maanden September en October 19 l 9. 
van den C emeentebshoudc r. 

7. Orntrent hct vcrzoe k van den Adjunct-Directeur der G emeente 

werken, den heer A.J . Sackman, om toestemming om bii buiten-
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landsch verlof in µlaats vnn eerste ldasse, tweede klasse mail

stoomer te rei zcn cu hem het verschil in passagctarief·als tocla

ge toe te kennen (Brief No. 6 N/2). 
8. Vaststelling "Makassaarsche Ver keersver0rdening". 

9. Idem verordening tot wijziging van de V crord~ning tot heffing 

en iilvorclering eener belasting op den verkoop van saguweer en 

brom, va11 den I ~ten F ebruari 1918, afgekondigd in <le Javaschc 

Courant van 28 Maart lql8 No. 26, zooals deze is gcwi.i1igd bij 

rle Veror<lening van I 7 December 1918, afgckondigd in de Ja
vasche Courant van 3 Januari 1919 No. I. 

I 0. Omtrent voorwaarden te stellen bij het verlcenen van vergun

ningen voor het opbreken van wegen , behoorende aan de Ce

meenk Makassar (Brief No. 26 F/l). 
11. Voorstel tot goedkeuring der overschrijding met /. 52.40 van 

het bij Raadshcsluit van 27 Mei 1919 '.\Jo. 118/14 toegcstaan be
drag voor het bouwen Yan een donkere kamer (Brief No. 34 
N/3). 

12. Voorstel tot opneming in vasten dienst der Cemecntc van den 
Inlandschen Schrijver Abdul Wahid (Brief No. 32 B/2). 

13. Stukken ter kennisneming. 

Aa111vezig zijn de !eden : Baba Sodeiman, Nocroed<lin daeng Ma
gassing. H. Popping, Mr. J. Rutgc>rs, J. Sitanala, The 
Liong Tjiang, I. Troostwijk, H .E . Wei:npe en G. Wieland. 

AJwezig zijn: met kennisgcving het lid J .V. Wiickerlin ; wegens 
ziekte Lie Eng Hoei ; zonder kennisgeving Hoesing en 
Mas Noer Alim 1lacng Mar.ewa ; wegens uitstedigheid 
D. Eskes en H. Mesman. 

Er zijn 2 vacatures. 

Op verzoek van den Voorzitter wordt de Vergadering hijgewuond 
door den lngenieur-Directeur der Gemeentewerkcn. 

Te 6.40 ure 's avonds wordt de Vergaderingdoorden Voo rz ilicr 

geopend met de volgende rede : 
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Mijne Heeren, Ik open deze Vergadering, verklaar haar openbaar 

en begin met U in deze eerste vergadering in 1920, alien welkom te 

heeten en U cen gefukkig en voorspoedig jaar toe te wenschen. 

Dat het afgeloopen jaar voor onze Gemeente een buitengewoon 

jaar is geweest, zou ik nict gaarne willen beweren. Het eenige bui

tengewone zou men kunnen noemen hl't feit, dat de G.G. aan onze 

Gemeente een bezoek bracht en wij bij de ontvangst van den 

Landvoogd ten Raadhuize, in de gelegenheid waren de aanclacht van 

Zijnc Excellentie op eenige min gewenschte toestanden binnen de

ze Gemeente te vestigen en Hem te verzocken .. onze voorstellen 

ten doe! hebbende daarin verbetering te brengen, zco mogelijk 

in goedgunstige overweging te willen nemen. 

T och is het misscl:ien ook niet ondienstig een enkei oogenblik in 

onze gedachten tel'ug te roeµen de voornaamste in dit jaar zich af

gespceld hehhende vuorvallen. 

De samenstelling van den Raad ondergir.g voor wat het Euro

peesch dee! betreft zeer belangrij ke wijzigingen ; zr,6danig zelfs, dat 

nog maar 2 z!jner !eden tot de overjarige kunnen worden gerekend, 

terwijl de overige 8 -plaatscn in den loop van 1919 door nieuwe Eu

ropeesche !eden werden ingenomen of ecrlaug ingenomen rnllen 

worden, 

Wordt aan de cene zijde daardoor in gevaar gebracht de zoo zeer 

gcwenschte continuiteit in de gestie van het College ten opzichte 

der vernchijlende belangrij ke vraagstukken op het gebied der ge

meentelij ke huishouding, aan den anderen kant onstaat daardoor de 

kans op verhetercle inzichten in die vraagstukken en de mogelijk

heid van liet inslaan van nieuwe richtingen of drang naar uitbrci

ding der locale werkingssfeer. 

Door de in zij ne samenstelling gewijzigde Raad werd al dadelijk 

behoefte gevoeld aan meerdrren invloed op de voorbereirling van 

's Raads werkzaamhedcn, in welke richting-in afwac!iting van de in

stelling van een college van Burgemeester en Wethouders- eene op

lossing werd gevonden door uitbreiding van de samenstelling en de 

taak der Financieelc Commissie. Hicrdoor werd ten aanzien van de 

••oorbereiding van's Raads werkzaamheden cen zooveel nauwer 
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contact verkrcgen tusschen den Raad en dep Burgemeester, ter
wijl deze meerderc voeling tusschen het Collegt> en mrj, vanzelf 
ook heeft geleid tot meerdere belangstelling van de zijde van 
Uwen Raad in den dagelijkschen gang van zaken. 

T wintig maal kwam in het afgeloopen jaar de Gerneenteraad van 
Makassar in oµenbare zitting bijeen, waarvan 2 rnaal geen beslissing 
kon worden genomen wegens onvoltalligheid. 

Het jaar opendc met het op I Januari in exploitatie nemen voor 
gemeenterekening van de aerogeengasfabriek, een exploitatie waar
van U de financieele resultaten nader volledig bekend zullen worden 
gemaakt, zoodra de balans en wit'lst- en verliesrekening zullen zijn 
opgemaakt. 

Oat aan de in den loop van het jaar door Uw College genomen be
slissing om deze fabriek om te zetten in een steenkolcngasfabriek 
nog geen uitvoering >verd gegeven, vindt zijn oorzaak in de mocilijk
heden, onder.vonden bij de bestelling der voor dien ombouw noo
dige uit Europa te betrekken materialen en rna~hinerief n, zoo<lat 
vour <le beschikbare geldcn dcze niet konden wor<len verkregen. 
Thans zijn echter de gegevens ontvangen, die het mogelijk maken 
te berekenen welk bedrag onder de tegenwoordige omstandigheden 
met den ombouw gemoeid is, zoodat thans spoeclig zal• kunnen 
worden beslist, wat ons te doen staat. 

De technisc:he dienst kwam te staau onder leiding van den in het 
begin van het jaar in dienst getreden ingenieur, door wien verschil
lende verbcteringen wcrden voorgcsteld of in voorbereiding geno
men. 

Zoo werd, ten einde het vervaardigen van calques · door den ei
gen dienst rnogelijk te maken, aan de bijgebouwen van hct Raad
huis een don kere ~a mer bijgebouwd, die gcreed kwarn. T er verbete
ring van de heetwatervoorziening aan het Slachthuis werden tie 
noodige gelden aangevraagd en toegestaan, welke verbetcring bijna 
gereed is. Een spoelwaterinrichting werd aan de passerloodsen in 
karnpong B"etoeng aangebracht, terwijl bij den passer in kampong 
Baroe een procf werd genomen met het openen van een gelegenhcid 
voor bet dagelijks opslaan na afloop van den passer van de aan de 
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verkoopers toehehoorende kasten, kisten, tafels enz .• waardoor de 

passerloodsen des avonds geheel leeg kunnen zijn en dus beter 
kunnen worden schoongemaakt. Van dc11 uitslag van deze proef zal 

het afhangen, of 2aartoe definitief kan worden overgegaan, in wclk 
geval Uw College daarcmtrent voorstellen zullen bereiken. 

Ten aanzien van de verbetering der wegen werd een nieuwe rich

ting ingeslagen door <le beslissing, dat deze wegen, nevens een ver
harding, zooveel rnogelijk van ecn hornogene deklaag zullen worden 

voorzien, eerstens om ze zoovcel beter bestand te doen zi.in tegen 
het steeds toenemend verkeer en ten twecde tcr . bestrijding der 

stofplaag . 

lndien straks door Uw College een beslissing zal zijn genomen 

aangaande het aan Uw oordeel onderworpen denkbeeld tot l.d 
vastleggen van hct wcgenplan, ·zal hij de Regeering kunnen worden 

aangeklopt om de no0dige gelden toe te staan, voor krachtiger aan

vatting dan tot nog toe mogelijk was, van dezc wegenverbetering 

en daaraan vastgekoppelde afwatering. 

Voor de verbetering van den sp ~oeidienst werden de noodige voor

stcllen gedaan en werden door Uwen Raad de voor de aanschaffing 

van motorsproeiwagens nooclige gelden toegestaan. De vereischte 

prijsop~aven zijn thans ontvangen, zoodat omtrent die aanschaf
fing eveneens spocdig eene beslissing kan v.·ordcn genomen en wij 

dus mogen venvachten, dat, indien 11a af!oop van dezen Westmoes

son weer met sprneien moet worden hegonnen, dit middels auto

sproeiwagens kan plaats vind:'n . 

Ook met het rlagelijbch onderhoud rter wegen werd een nieuwe 

rirhting ingesla r;r~n door nl. de reeds verbcterde wegen door daar

voor speciaal aangewczcn pe rsoneel geregeld te docn bijwerken, 

daarmede in. toepassing brengendc het ~pre~kwomd : a stitch in ti

me saves nine, of vertaald : een ~teekje oµ zijn tijd spaart er negen 

uit. 
Onderhandelingen md de Regeering werden gcopend omtrent 

het beschikhaarstellen van cen dee! van het eerlang door de militai

ren te verlaten F Mt Rotterdam, ter inrichting als Gemeentewerk

plaats. In afwarhting rnn de hesli ssing daaromtrent werd op de te-
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genwoordige werkplaats een nieuw magazijnsgebouw opgericht, 
hetwelk niet !anger kon worden ontbeerd en zoodanig is '>amenge
steld, dat het met betrekkelijk geringe kosten kan worden over
gebracht, c.q. voor andere doeleinden kan worden gebruikt. 
Een nieuw latrineledigerstarief werd ingevoerd~ meer in overecn
stemming met de .aan het onderhouden van dezen dienst verbonden 
onkosten. Ten aanzien van de betaling van dit tarief door den 
dienst der B.O.W. werd nog steeds geen bes!issing ontvangen, zoo
dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat ik eerlang Uwen Raad 
zal moeten voorstellen de lediging ten bchoeve van het Departe
ment <;ler B.O.W. niet meer van Cemee11tewege te doen uitvoeren. 

Mede werd een nieuw tarief voor begrafenissen ingevoenl, ver
hand houdende met de aanschaffing van een nieuwen lijkwagcn en 
een nettere uitrusting van dezen dienst. Oat met de werkzaamhe
den op de nieuwe begraafplaats te Karoewisi niet mcer werd gevor
derd en dezenog st~eds niet in gebruik kon warden genomen, houdt 
verband met het niet gereedkomen van de door den dien~t der 
B.O.W. aan te leggen br~g in den Nieuwen Telloweg en den on
bmikbaren toestand, waarin het binnen de Gemeente gelegen dee! 
van dezen weg, tengevolge van eene door de B.O.\V. buiten mede
weten der Gemeente onderhanden genomen verhetering, i1t komen 
te verkeeren. 

Ook in andere opzichten werd door de verschillende andere tech
nische Gouvernementsdiensten herhaaldelijk verzuimd aan de Ge
meente voldoende medezeggensschap toe te kennen ten aanzien van 
binnen haar ressort uit te voeren werken, zoodat de tusschenkomst 
van de Regeering werd ingeroepen om hierin de zoo zeer 2ewensch
te verhetering te verkrijgen. 

T oen in den loop van . het jaar door muntschaarschte voortdurend 
stijgend gebrek aan circulatiemiddelen ontstond, werd namens l'
wen Raad daarop de aandacht der betrokken autoriteit gevestigd, 
hetgeen ertoe bijdroeg, dat de noodige maatregelen werden geno-, 
men ter voorziening in dat gebrek, voor wat MakassHr betref t. 

T oen door de invoering der reorganisatie op de MlJLO-schOlen 
de bestaande gelegenheid tot het ontvangen hier ter plaatse van 
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voldoende vooropleiding voor het verkrijgen van geschikte bctrek

kingcn door kinderen der ingezetenen drcigde te zullen gaan ont_ 

brekcn, greep de Gemeente in, door het oprichtcn van een aanvul 

lenden middagcurms in hel Duitsch, waarvan gemiddeld 20 he

talende en 6 gratis leerlingen profiteerden. 

Ook van Regeeringswege werdcn 's Haarls hemoeienissen op on

derwijsgebied uitgcbreid door het overdragcn aan het College van 

de bevoegdheic! tot benoerning en ontslag der !eden van de Euro

peesche en Inlandsche Schoolcommissies waarvan de Burgernees

ter ambtshalve voorzitter werd. 

Op het gebied der hclastingen kwam slechts een f'nkrle wijziging 

tot stand in den vorm der verordening, regelende de heffing van 

opcenten op de bedrijfshelasting der Vreemde Oosterlinge11. 

Daarbij echter nan: ten aanzien der belastingheffing de Haad in 

IJrincipc aan, om geen l!ieuwe vergunningen tot verkoop van ster! 

ken drank voor gebruik ter plaatse meer te verleenen en dus <le vrr

vallene niet meer te d.oen vervangen. 

Ziet daar, M.H., in groote trekken een overzicht van de werk

zaamhe<len in het afgdoopen jaar, e: n ja;ir waarin deze Gemeente 

voor bijzondere rampen werd bespaard. Epidemicfo kwamen na 

het uitwoeden der in 1918 begonnen Spaansche influenza gelu kkig 

nict meervoor, tengevolge waarvan het sterftecijfcr in den loop van 

1919 heneden het normale bleef. Waar in 1916 en 1917 respectieve

lijk 1229 en 1328 sterfgevallen onder de inlanders binnen rte'le 

Gemeente voorkwamen; belieµ dit aar1tal i11 191 Q slechts 1186, 
waarvan in de eerste 5 maanden reeds 528. Li:hter neemt helaas de 

kindersterfte de laatste maanden toe, _hetgeen ongetwijfeld wel in 

vcrband zal staan met de steeds mocilijker v.ordende levenscm

stand.igheclen in vtrh3nd met de over de gehcel~ linie stijgrnde 
prijzen der lcvensmiddelen. 

Behalve oµ deze ~t i jging zullen we ons hehben voor te hereiden 
oµ e~n stijging der ;; erkloonen en matcriaalsprijzen, waardoor de 

aan het drijven der Gemeentehuishouding verbonden kosten niet 
onbelangrijk zullen worden be.invloed. 

o. Dit mag ec~ter gcen reden iijn, M .H., om het nieuwe jaar niet vol 
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goeden moed in te gaan en ons met kracht te zetten aan de uitvoe
ring der ons wachtende taak . 

Voor den steun. welken ik in het algemeen in het afgeloopen jaar 
in steeds meerdere mate van U hcb mogen ondervinden , zeg ik U 

dank en ik houd mij ook in dit jaar de1arvoor gaarne aanbevolen, ho
pende, dat door ons aller samenwerking ! 920 voor de gemeente 

Ma kassar i:-en voorspoedig jaar moge zijn. 

(Door een applaus betuigen de !eden hunne instemming.) 

De heer Wempe: M ;jnheer <le Voozitter, Het zij mij ve1gund als 

een van de in leeftijd ciudste Raac!sleden U den dank van den Raad 
te betuigen voor de wijze, waarop U als Voorzitter zijt werkzaam 
geweest. Ik . hen 'overl'uigd, daL het grootste decl van alles wat in 

het afgeloopen jaar tot stand is gekomen, te danken is aan .onzrn 
Burgemeester. 0001 de afwezigheid gedurende nagenoeg het geheeie 
j.aar van den Secretari~ en het voortdurend toenemen van dt:: werk
zaamheden, hebt U U niet laten ontmoedigen om met groote werk

kracht de zaken van onze Gemcente te behartigen. Ik gcloof uit 
naam van mijne medeleden te spreken, als ik zeg overtuigd te zijn, 

dat onder eene leiding als de Uwe, wij zeer veel van hd jaar 1920 
mogen verwachten en dit jaar in vruchtbare werkzaamheid zeker 
niet bij 1919 zal achterstaan. Speciaal wensch ik U, Mijnhcer de 

Voorzitter nog uit ons aller naam hartelijk dank te betuigen 
voor de aangename samenwerking, die onze Raad in het afge
loopen jaar mocht ondervinden, en ik geef U de verzekering, 

dat die samenwerking ook in het pas begonnen .iaar even goed zal 
blijven. Burgemeester, wi.i danl~en U alien zcer. 

(Applaus). 

Overgegaan wordt tot de behandeling der Agenda : 

PUNT I. ARRESTE.ERING VAN DE NOTULFN DER l/ ERGADEP.ING VAN 

23 DECEMBFR 1919. 

De Voorzitter: De notulen, die in rondlezing zijn geweest, zijn 
met enkele opmerkingen terugontvangen, waarrncde rekening zal 
worden gehouden. Ik stel derhalve voor ze goed tt' ke.uren. 
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De Raad gaal hicrmcde accoord, en wordt:n de notu!en gearres

teerc:I. • 

PUNT 2. ONDFRZOEK V.\N DE GEl.OOFSBRIEVEN EN VERDEi< INf.HllENDE 

BESCHEIDEN VAN DE NIEUW VERKOZEN RAADSLEDEN, DE HEE

HEN E. VAN BEUGE;-: EN MR. S. JAARSMA. 

De Voor zilter verzoekt den hec:-c:o T rnostwijk en Mr. Rutger:, 

de commissie te 'iNmen tot onder1.oek d er gf'loofsbrieven en verder 

ingec!iende bescheiden van de b ::idc nieuw verkozen Raadsleden . 

Staande rle Vergadering brengt de commissie haar rapport uit, dat 

alle stu~< ken in orde zijn bevonden en adviseer t de Voorzittcr 0p 

grond hiervan tot toelating van de beide nieuw gekozen leden, waar

mec alle !eden zich vereenigen. 

PUNT 3. VERZOEK VA N DEN DIEN<;T om DHINKWATERLF.IDINC TOT 

COEDKElfRl '.\IG DER TEEKENING, WAAROP DE GEPROJEC

. .TEERDE DHI'.'IKWATERLE!D!NGEN ZIJ N AANGEGEVEN (BRIEF 

N0. 2636/8). 

D e Voorzitlc,.: D e hee ren hebben gez ien , dat vo!gens htt voor

stel geen hezwaar b~staat de tcekening gued te keuren . . t\lleen wordt 

in overitNeging gegeven en ke!e voorwaarden te st<> li en en we! voorna

mclij k, dat zal worden bijgedragen in de ko::.trn van het herste! der 
wege11. 

De hcer Wieland: l k ben niel voor het vragen va n eenc teg-cmoet

koming. M.i. heeft het g.::en practisch nut, immers ef'rst zal het 

Gouvernemeut i; '.OtlL' Tl hr t<: len, k l'\\ i.il de Cemeente het toch la

ter zal 1noeten kru~'. gc ve n . De watcrleicling toch wordt •'Cn gen;een

tehedrijf en a ls ecnmaal de aan leg is vo!tooid wordt de gehee!e ex

ploitatic rekening ove1gedrnge 11 . 

De Vuar .:itter: Jui :; t daarorn acht ik het beter, da t wij de tege

moe tkorn in ?," in de herslelkostcn c<: rst laten lietalen, indie 11 wij in 

het algemeen to t het heffen van die vergocding overgaan . We!is

waar za l het G ou ve rnemcn t in di t geva I de Cemeente terugbe

b sten, 111<1ar we krijg cn da1rrloo1 een rnivi> rder heeld van de c.,

ploitatie rekcniqg . 
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goeden moed in te gaan en ons met kracht te zetten aan de uitvoe

ring der ons wachtende taak. 
Voor den steun. welken ik in het algemeen in het afgeloopen jaar 

in steeds meerdere mate van U hcb mogcn ondervinden, zeg ik U 
dank en ik houd mij ook in <lit jaar d11arvoor gaarne aanbevolen, ho

pende, dat door ons aller samenwerking 1920 voor de gemeente 

Makassar t:"en voorspoedig jaar moge zijn. 

(Door een applaus betuigen de leden hunne instemming.) 

De hecr Wempe: M \inheer <le Voozitter, Het zij mij vergund ahs 
een van de in leeftijd 6udste Raac!sleden U den dank van den Raad 

le betuigen voor de wijze, waarop U als Voorzitter zijt werkzaam 
geweest. Ik .ben 'overl'uigd, dat het grootste dee! van alles wat in 

het afgeloopen jaar tot stand is gekomen, te danken is aan onzrn 
~urgemeester. 0001 de afwezigheid gedurende nagenoeg het geheeie 
iaar van den Secretari~ en het voortdurend toenemen van de werk
zaamheden, hebt U U niet laten ontmoedigen om met groote werk

kracht de zaken van onze Gemeente te behartigen. Ik geloof uit 
naam van mijne medelecl.en te spreken, als ik zeg overtuigd te zijn, 

dat onder eene leiding als de Uwe, wij zeer veel van hd jaar 1920 
mogen verwachten en dit jaar in vruchtbare werkzaamheid zeker 
niet bij 1919 zal achterstaan. Speciaal wensch ik U, Mijnhcer de 
Voorzitter nog uit ons aller naam hartelijk dank te betuigen 
voor de aangename samenwerking, die onze Raad in het afge
loopen jaar mocht ondervinden, en ik geef U de verzekering, 
dat die samenwerking ook in het pas begonnen .iaar even goed zal 
blijven. Burgemeester, wi.i danken U alien zcer. 

(Applaus). 

Overgegaan wordt tot de behandeling der Agenda : 

PUNT 1. ARRESTEERING VAN DE NOTULFN DER VERGADEP.ING VAN 

23 OECEMBFR 1919. 

De Voor zitter : De notulen, die in rondlezing zijn geweest, zijn 
met enkele opmerkingen terugontvangen, waarmcde rekening zal 
warden gehouden. Ik stel derhalve voor ze goed te keuren. 
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De Raad gaat hi crmcde accoord, en worden de notulen gearres

teerd. • 

PUNT 2. ONDF.RZOEK V,\N DE GELOOFSBRIEVEN EN VERDEi< INCHl lENDE 

BESCHEIDEN VAN DE NIEUW VERKOZEN RAADSLEDEN , DE HEE

REN E. VAN BEUGEN EN MR. S . .JAARSMA . 

De Voorzitter verzoekt den hectcr: Trnostw;jk en M r. Rutger:, 

de commissie te vormen tot onde rzoek der geloofsbrieven en verder 

ingediende bescheiden van de b ~ ! de nieuw verkozen Ra11dsleden. 

Staande ne Vergadering brengt de commissie haar rapport uit, dat 

alle stu1<ken in orde zijn bevonden en adviseert de Voorzittcr op 

grand hiervan tot toeiating van de beide nieuw gekozen !eden, waar

mec all r. !eden zich vereenigen. 

PUNT 3. VERZOEK VAN DEN DIEN-ST DfH DHINKWATERLF.IDINC TOT 

COEDKEllRl NG DER TEEKEN ING , \Vi\i\ROP DE GEPROJEC

.TEERDE DRI'.'/KWATERLEID!NGEN ZIJ N AANGEGE'.'EN (BRIEF 

N0. 2636/8). 

De Voorziltc?· : De heeren hebben gez ien . c.!at volgens ht:t voor

std geen hezwaar bestaat de teekening gued te kr:uren .. !\Ileen wordt 

in over.weging gegeven enkele voorwaarden te stt>ll en en we! voorn<1-

mclij k, dat zal word en bijgedragen in de ko~tPn van het herstel du 
wege11. 

De heer Wieland: l k ben niet voor het vragen van eenc tel!cmoet

koming . M.i. heeft het g~e.n practisch nut, immers errs t zal he t 

Gouvernement 11'.o ekn hrtcde n. ter\\i jl c!e C emeente het loch la

ter zal moeten tt> ru~gcve n. D e watcrleirling toch wordt ccn gemeen

tehedrijf en al s ecn maal de aan lcg is voltooid \\ ordt de geheele ex

ploitatic rekening overgt~drngen . 

De Voor .:ill er : .J ui st daa rom ach t i k het beter, do t wij de tege

moet korning in de lwrstelkostrn e1:rst la te!l lieta len , ind ien wij in 

het algemeen tot hel heffen van die vngocr:! ing overgaan. Wclis

waar zal het Couve rr: emcnt in di t geva l de Cerneente terugbe

lasten, maar we krijgen da:irdoo1 ccn rnivnder hee ld van dt> c:.; 

ploitatiere kcni11g . 
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Dezelfde bedoeling zit voor bij de bedrijhbockhoudingen, rd. 
zooveel mogelijk de op een bepaald onderdccl drnkkcnde kostcn 

daar ook op te brengen om een goed ovcrzicht te krijgen. 

!.!it dien hoof<lc zal er nog minder bezwaar tegen zijn, rlat hct 

Gouverncment de vergoeding toestaat. We stellcn dcnze!fden eisch 

ook aan particulieren en i~ het billiik, dat ook het C ouvernement 

aan die vourwaarden voldoc!: 

De heer Wiel1111d: Vallen de onkusten van Millnadjang hicr ook 

onder? 
De Voorzillcr: Neen, die staan hier huitf'n . 

Oaar gcen der !eden over deze aangrle~enh :'. id vcrder h~t woord 

wenscht te voeren .en allen zich met het vonrstd accoord verklaren, 

wordt conform daarmede bcsloten. 

PUNT 4. VOORSTEL BETREFFFNDE DE RfEDS GEPL.i\ATSTE EN NADER TE 

PLAATSEN KILOMETERPALEN (BRIEF NO . 2653/31). 

De Voorzitter: Ik heb in overweging g<"gevcn den Ferst 1.\an
wezcnd Waterstaatsambtenaar mede te deelen, dat it-gen het ir.ge
diend verzoek gr:~en hezwaar bestaat. 

Zonder verdere discmsies of stemming we>rdt het voorstel aan

genomen. 

PUNT 5. VOORSTEL OM EEl'i BFDRAC \.AN j. J 3,28 t\AN TE VOLDOENE 

COLLECTF.LOONEN TE Bi<ENCEN TEN Li\STE VA'.'< DEN POST 

"oN VOORZIENE urn;Avrn" 1919. 

Wordt zonder bespreking aang~nomen. 

PUNT 6. RAPPORTEN DER COMMISSIE VOOR DE FIN ANCIEN 11\ ZAK E Ac 

C'OORDBE\ ' INDINGEN VERANTWOORDl!'IGEN : 

over het 3e kwartaal I q 19 : 

I. van den lngr. Directeur C.W. ; 
2. ,, Marktmeester ; 
3. ,. ,, Cemeentekeurmeester ; 
-L ,, ,, Gemeentecollecteur ; 

over de maamlen September en October 1919 : 
van den Gemeentekashoud~r. 

/ 
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De Voorzitter: Wenscht een der !eden naar aanleiding van d.eze 

rarJporren eene opmerking te maken? 

Daar niemand het woord verlangt, wordFn ze zonder meer voor 

kennisgeving- aang.enornen. 

PUNT 7. OMTRENT HF.TVERZOEK VAN DEN ADJIJNCT-DIRECTEUR DER GE

MEENTEWERKEN, DEN HEER A.J. SACKMAN, OM TOF.STFMMING 

OM BIJ Rl ' ITENLANDSCH VERLOf IN PL.\ATS VAN EERSTE Kl.AS 

SE, TWEF.OE KLASSE PER MAILSTOOMER TE REIZEN EN HH1 HET 

\El{SCHIL IN PASSACETARIEF ALS TOELACF TOE TE KENNEN. 

(BRIEi· NO. 6. N/2). 

De lieer T rooslwij k : I k kan me n .et het voorstel nid zou aan

stonds vereenigen. !k vind, dat WI' hier een precedent scheppen, dat 

ik zeker niet ondcr alle omstandi15hedervou goedkeuren . Als Gou
vernementsambtenaar heeft men ook niet clc keus om in de voordee-

ligste klasse k reizen. En waar hier deabnormale kosten van etn Eu
ropeesch verlof in den tegcnwoorcligen tijd als motief gelden, vind 

ik het meer rationeel daaraan tegemoet te komen door een tCJeslag 

op het verlofstrackrnent rLrn als op deze wijze . Zijn de Ccmeente

arnbtenaren niet verplicht in cell bepaalc!e klasse te rrizen ? 
De Voor:.:ilter; Ze z;jn naar gelnng van t racternent wel in klassen 

ingedceld. Ik acht het cchter in dit geval in 1eh•ren zin toe te jui

chcn, dat de Adjunct Dire.::teur op dczc wijze een toe3Jag op zijn 

verlof~toelage trncht te verdiencn, door zich cenige opoff Pringen 

van comfort etc. te gdroosten, zonder dat dit tot vermeerdering Jcr 

uitgaven leidt. Een '. N!ofstractement als ~et zijne ZOU in no:-inale 

L;jrkn rui m v.J ld,')cndc l ijn : t· v\ \ ' !'S t. ioch nn :wu hij met zijn 
gezin er niet van kunnen bcstaa11. 

De hcer T rooslwij !.: . . Die norn1ale tijdcn zullcn wel niet zoo gauw 

terugkeeren. H ct !ij kt mij lxter, dat wij da11 rn11ar direct afdoende 

milatregelen tot vrrbdcring van dicn toestilr1d nemen, door een toe

slag b.v. Bovendien vind ik dit ee n ·.-erkleiliing van de ambte narcn, 

al~ ze in ~en lagc rc kl<:! sse reizen dan waarin ze uit hoofde van hun 

rnaatschapµelij b! i'csitie tl111 is behoore11. 
De Voor z itt~ r: l k acht d c: .i tijcl voor vcrbcte ring van de verlof s-
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tractementen van de Gemeenteambtenaren nog niet gekomen. Die 
zijn inclerdaad zeer hoog, veel hooger tenminste <lan van Couver
nementsambtenaren. 

Het is dikwijls een kwestie van opvatting. Velen staan de meening 
voor, dat men vrij is om te reizen, zooals men wil. Zoo zou ook ie
mand . kunnen aanvragen te reizen met de F rans•.:he mail, die heel 
wat duurder is. En dat zou de Raad waarschijnlijk niet willen he
talen. 

De heer T roostwU I~ : Hoe is dat dan vastgclegd ? Wor<lt alleen ge
sproken van vrijen overtocht, cl.an kan natuurlii k eventueel ook 
F ransche mail of mis~chien een andere route worden aangevraagd. 

De Voorzitter: De Vcrordening sprcekt inderdaad alleen van 
vrijen overtocht w nder na<lerc aanduiding van gdegenheid of 
route. 

De heer Troostwijh: \Toor dit speciale geval vind ik het niet zoo 
erg om van het µrinr:ipe af te wijken, maar zou toeh in overweging 
willen geven de Verordening afd0ende te wijzigen ten aanzien van de 
kwestie van gelegenheid en route. Straks vraagt iemand den over
toc:ht te mogen maken ovn Amerika en waar blijft dan de grens ;i 

De Vonrzittcr: De heer Sackman heeft passage per Holhndschc 
mail. Wordt een andcre mail of rdute voorgesteld, dau is het,nog al
tijd aan den Raad om te beoordeclcn of hij oo die voorwaardrn het 
verlof wil toestaan. 

D cia r geen- der I eden. meer bezwaren aanvoert, wordt conform het 
voorstel besloten, den Adjunct-Directeur zijn ve rzoek toe te staan. 

PUNT 8. VASTSTELLING ' \JAKASSAARSC HE HRKEFRSVFROHDENING". 

De Voor zitter : Het gewijzigd on twerp is een gevolg van de daar
over de vorigc maal gevoerde besprekingen. Gisteren en eergisteren 
zijn nog eenige amendementen binneng,,komen, die wi.i bij de be
handeling van de hetrekkelijke arli ke!cn ter sprake kunnen brenge11. 

Daar niemand algemeene beschouwingen wcrischt te houdcn, 
wordt aanstonds overg-egaan tot artikelsgewijze hehandeling. 

De Voor zitter : Bij art. I, al. 1 sub a. is de oµmerking gemaakt, 
dat " paarden" kan worden vervan!;en door "trekdicren". Ik geloof 
niet, dat hiertegen bezwaar b<'staat. 
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Oaar alle !eden zich md de wijziging kunnen v<'reenigen. wordt 

heslote11 haar aan · te hren11;en. 

Bij art. I, al. 1 sub c. deelt rle Voorzitter mede, dat door den heer 

l\.1r. Rutgers i$ voorgesteld, de woorden ''voor het verv0er van goe

deren bestemcle" te laten vervallen uit overweging, dat kinderwa.

gens, sportkarren e.d . er ook onder moeten vallen . 

De heer Popping : Krijgen wo:: dan geen last met het voorschrift 

omtrent de velgbreedte ? 
De Voor zitfcr: Hieraan :zal worden tcgrmoet gekomen door in 

het betrekhlijk artikel de hepaling in le voegen omtrent het gewicht 

van 100 KC. 
Ook c!eze wijziging wordt goedgckeurd en aangebracht. 

Art. I, al. 1 sub d. 

De Voor ziller : Hierop is een amendement ·•an den heer Poµping 

om toe te voegcn : rijwielen, rnotorrijwielen en automobielen, om 

h.v. het gebruik van auto's m<'t tractie zonder verg1mning tcgcn te 

gaan. D e heer Popping heeft hierbij echter geen rekening gehouden 

n:d art. 23 van het Motorreglement, dat hierin reeds voorziet. Wij 
kunnen deze aangeiegenheid hirr nict weer gaan rcgele11. 

De hee.r Popping : 1\.1.i. moeltn we de rijwie1en echter wel oµne

men. We krijgen. strab de bepalingen over uitwijken, stiLtaan op 

den weg etc . en vind ik dat we de vMrschriften daaromtrent ook op 

rijwic!cn toepa.sseli j k rnoeten verklo.ren, daar b. v. verkt'.erd uitwij~ 

ken van een wielrijdcr heel vaak ongelukkcn tengevolge heeft. 

. De Vo(lr zilfrr: La ten wij voorloop;g rijwielen toevoegen, dan kun

nen we straks beoordeelen in hoeverre dezc bijvoeging dan hij de 

andert> artikelen tot moei!ijkheden aanleiding geeft. 

De heer A1r. Rutgers: lk on tclck tot mijn verbazing, dat rijwielen 

onder handkarren vallrn. immers een rijwiel worclt ook door een 

pcrsoon vourtbewogen . 

De Vour ziller : Dan moeten wij b;j c de rijwieien uitzonderen. 

Ook cleze wijziging w0rdt vo0rloopig aa11gch racht. 

.A. rt. 1, al. 2. 
heer Mr. Rutgl' rs heeft rnorges teld i1 1 i, laats va n "art. 4 alinea 
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4 en 5" te lezen: "artikel 4 alinea 5", overwegende, cl.at alinea 4 
slaat op automobielen en reecls geregeld is . 

Art. 2, al. I sub e. 
De Voorzitter: Ik geloof, <lat de heer Popping hier zou willen 

toevoegen : .,en die den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben be
reikt ." U hebt hctzelfde aangegeven op een ande!'"e plaats, rnaar 

kwam daar het m .i. niet zoo goed van pas. 
De heer Popping: Ik had gaarne een eind gemaakt aan dcit gcdcaaf 

van kleine jongens te paard van en naar de badµlaats. Juist dat vond 
ik zoo gevaarlijk voor het verkeer. Die jongens storen zich aan niet.;;. 

De Voor:dtter: Tk vraag me af of, we niet te ver zouden gaan met 

dit te verbieden. 
De heer Poppin.f? : Maar wij maken hier een verkeersverordening 

en die dient in de eerste plaats tegen het gevaar op den weg gericht 

te zijn. 
De Voorzitfer : Hierin is a! voorzien bij art. 14, waarin staat: 

,.dan wel te laten loopen met grootere snelheid dan die, waarrnee 
een voetganger zich gewoonlij k voortbeweegt". 

De heer Troostwzik: We zouden het mis~chien aan art. 15 ·kunnen 
toevoegen door daar te lczen : "het is aan bestuurden,: van voertui-
gcn en ruiters verboden etc." • 

De Voorzitter : Laten we eerst terugkeeren tot art. 2. Het is 
heel moeilijk den leeftijd van een inlander te bepalen en zal een 
dergelijke bepaling veel last veroorzaken. 

De heer Mr . Rutgers: De heer Popping is hierin met zichzelf in 
strijd. Bestuurders van rijwielen zouden dan ook bovcn de ! 6 jaar 
l'noeten zijn. In dat geval zou het dus noodig zijn teru g te komen op 
art. l en een nieuw artikel speciaal voor de rijwiclt> n in te voegcn. 

De Voo1zitter: Dan zouden wij in dit artikel in de pl~ats van voer
tuigen b.v. kunnen spreken van : rijtuigen, vracht- en handkarren . 
Het lijkt mi.i echter het best de leeftijdsgrens te doen begri jµen in 
de uitdrukking "niet voldoende bekwaam". 

Allen gaan hiermede accoord. 
Art. 2, al. I sub g. 

De '!1ecr Mr . Rutgers ht:'eft een arnPndement ingediend um het 
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woord "tweewielige" te laten vcrvallen. Hij ziet niet in, waarom 

vierwi~lige vrachtkarrcn hreeder zoude mogen zijn. 

De Voorzitter: Waarschiinlijk heeft alleen de vrees voor breede

re tweewielige vrachtkarren voorgezcten. lk mecn tromvens, dat er 

zoo goed als geen vierwieligc vrachtkarren ter plaatse zi.in. In elk ge

val zal er geen bezwaar tegen kunnen zijn het '.rnord "twcewielige" 

te la ten vervallen. 

Aldus wordt beslote11 . . 

De heer T roostwij k informeert hoe men tot de breedte van 2 Me

ter gekomen was. 

De Voorzitter : Waarschijnlijk om met het onhverpen en aanleg

gen van wegen op een eenigszins normale aslengte te kunnen re

kenen. 

De lieer T roosfu;ij le : I k dacht, dat het misschien was, omdat de 

beschadiging van den weg door het \'oortwrikken van breedere wa

gens grooter zou zijn. 

Art. 2, al 1. sub h. 
Naar aanleiding van dit voorschrift heeft de heer Popping opge

merkt, dat het keuren en registreeren der karren thans reeds door de 

Politie gebeurt.. Moet het uitreiken der gewichts- en nummerplaat

jes n~ door de Gemeente gebeurcn, dan brengt dat meek, dat de 

karren ook door haar worden gekemd en geregistreerd, hetgeen be

halve dubbel wer k, mcerdere kosten en person eel zal vorderen. 

Hij wil dus voorstellen, dat de Politie, die toch in alles moet war

den gekend de administratie houdt en ook de uitreiking der 

plaatjes oµ zich neemt . Voor de controle zou de Gemeente haar 

een weegbrug ter be~chikking kunnen ... tel!en. 

De !"our ::ilfr:r: Hieraan is reeds kgem0et gekomen door de uit

drukking sub I, waarin gesprokcn "·or,h van afgifte door of nam.:-ns 

den Bmgemeester. Deze zal !wt dus eventueel aan den Commi~saris 
van Poli tie kunnen overJragen. De Folitie is toch belast met de znrg 

voor de naleving en valt c-lezi: controlo:- geheel in ha~r li jci. 

De hcer I'ofJ/Jing : Kunt U ct it we! aan den Commissaris van Foli

tif' ordragrn J 
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T>c V nM ::itter : Opdragen kan ik het hem nict, we! echter in over

leg met hem de administratie en uitgifte door politieper<;oned doen 

verric~1ten. Zou hij daar niet in willen treden, dan zou ik hem altijd 

de oprlracht m~g via den Gouverne11r kwmen latcn geven. 

·De l1eer PrJpping : l 1 gaat dus met rnij rnfe, dat het in de lijn li~t. 
dat dt Politic ook de rest we! doen bn. 

De heer Mr. Rutgers: !n etrt. 21 staat, dat de Politie z0rgt voor de 

naleving van de verordening. Ven·alt hiermec niet de Cewestelij
ke krnr 'J 

De V our dtter : Alleen de arti kelen I t/m 11 van de Gewestelij kt; 

h·ur vt:rva.llen, de andcre blijven van kracht. Als regel begint echter · 

het toezichl van de Politie eerst als de karren in gebrnik zijn. Bij 

ingebruikneming rnoel echter ook controle plaats hebben door 

weging, etc. en zou de Politie hiervan op de hoogte gehoudcn rnoe

ten worden. 

De heer T roo:;fo;ij k: Zourlen we met de nrnnmer- en gewid1tsplaat

jes niet een gedrukL formulier kunnen verplicht stellen, waarin de
zelfde gegevens staan, en dit formulier door den C.v .P. van t>rn stem

pel laten voorzien? ~~ventueel zo11 dat ook op hct plaatjc zdf kunnen 

gebeuren met cen slagriummertje. 

!Je Voor zitler : De afgifte van plaatjcs slaat feitelij k all~n op 

nurnnierpbatjes. Vuor de gewichtsplaatjes moetdeeigcnaar zel~ zor

gen. lk zal md de gemaakte 0prnerkir.gen rekening houclen en met 

den C.v .P. in overleg treden hoe een en ander het be~t geregeld kan 

worden. 

Art. 2, al I, sub i. 
Hierop is een amendemcnt van <len l:eer Mr. Rutgers om ook 

hier in te voegen: "waarvan hd gewicht rr:eer dan 100 K.G. be
draagt ", omdat anders kinderwagem: e.d . ook aan <lcze bepalingen 
zouden moeten voldoen. . 

Aldus w0rdt besloten. 

·\rt. ?. , al, I subj. 
De hec~ Popping heeft in overweging geffcven orn voor vierwielige 

vrachtkarrcn het laadgewicht niet per as , muar per wag~r: te bepalen. 

G e vichtsbepaling rer as is niet voor iederet'n duidelijk. Het laad-

I , 
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gewicht zou dan gesteld kunnen worderi, evenals te Soerahaja, op 

3900 Kog. 
De Voor zitter : In principe hcb ik niets tegen deze wijzigir:g, 

rnuar ik ben tegen het gewicht van 3900 Kg. Het ge\v icht is de vori

ge maal reeds opgevoerd en in overleg met de heeren Eskes en Wiic
kerlin vastgesteld op 300lf Kg., hetgeen volgeris l1en gebaseerd wa.: 

op de praktijk. lk zie du~ niet in, waarom wij dit nu \veer zoo Le

langrij k zouden moetcn opvoer· n. 

Art. 2, al, I 'uh in. 

De heer Popping heeft voorgec,tdd de woon•en "of meer" te !attn 
vervallen, on1 <le mogelijkheid van hcelc treinen te vermijden. 

De Voorzilter: Jk geloof, dat het best kan hlijven staan. !11 hct al

gerneen is het verborlen met gekoppelde \\'agens te rijden en kunnen 

wij b;,; eH:e aanvraag het geval op ziLh:te!f heoordeelen. 

De hcer Popping : Als een tractor wordt gebruikt, kan rr.en toch 

VOt>f elke rit geen vergunning gllil.n vrng-rn. Om <lat tc ontgaan zou

den we een tennijn aan kunnen geven. waarna opnieuw vtrgunning 

moet worden aangevraagd, opdat we die eventl(ed in ki.innen trek ken. 

De Voor zitter : Oat zou het bezwaar hehben van WP,inige bc
drijfszekerheid voor den eigenaar. 

De keer Po.nptng : T 0ch zou in den refentijd <le toe~tand dcr \\'C

gen het zeer gewenscht kunnen rnaken. 

Df! Voor zit/a : Dan zou het cventueel moeten zijn tot we~erop

zeggens. Maar i;: h~t 1.vel noodig het vast te l<'ggen, want sub m 

slaat niet op rnotorr:jtuigen er1 die h~bben we speciaal op het 

oog. Bovcr,dien zouclen door ,,of rn ecr" weg te laten, het rijden 

met 2 gekoppelde wagcn., vc-rbieden, ·,r1aar de gelegenheid tr,t l1et 

rijden met rnecr dan 2 oper.stellen. D: alinea bP.gint irnmers tllt>~: 

,.Het j5 verboden etc." 

Daar alle lerlt~n hct hierrnerle eP.m zijn, hlijft de rcdactif' v:m rlit 

gedeeltf zooals ze was. 

Art.2,al.1 subn. 

Hierin is door den heer Mr. R ulgers ecn redactiewijzi~ing voorgl!

~teld en we! om te lezen : ., vo.~rt11i~en hcladcn nie t voorwerpcn, 

die aan ee11 of beide zijkanten etc." 
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De heer lf'ieland informeert naar de bedoeling van deze 

Vl'IJZig111g. 
De lie.er .Hr. Rutgers: Om de redactie te verduidelijken, waar het 

rn.i. ook de bedoeling was te stipuleeren, dat de op f'en kar geladcn 

goederen niet over een der zijkanten mogen uitsteken. 

De vonr~estelde w;jziging wordt alclu<: aangebracht. 

Art. 2, al.I ~ub o. 
Daar bij het overtikken de rerb.ctie onduidclijk i> gewordcn. stelt 

de Voorzitter voor t e lnen: ,,dat de lading geheel of gedroeltelijk, 

het:t.ij vourtdureud, hetzij etc." 

Aldus wordt besloten. 

Art. 2, al. 2. 
D0or den heer i'vlr. Rutgers is erop gewezen, dat in dcze alinea 

overal vvaar gesproken wordt va11 vrachtkarrcn, bertoeld zi.ir. : 

vracht-en handkarren en stelt hii du;; voor, de nooclige \•,ijzigingen 

aan te brengen. 

De Raad gaat hiermee accoord . 

Art. 2, al 3. 

(} 

De Voorzitter merkt op, dat in 0vereensternming tnet het opge

merkte bii al. I, suh g. ook hier ,,t.·:eewielige" kan vervallrn, waar- · 

tegen geeri der !eden bezwaar hcef t. 

Art. 3, al. I. 
De heer Popping heeft voorgesteld hin speciaal een emtonige 

mon<lfluit voor te ~chrijven, tent:inde venvarring te vi::rmijden met 

de politiefluit, die tweetonig is. 
Daar geen bezwaren worH.en aaiigevoerd, wordt de:;:e WIJZ1g111g 

aangebracht. 
,'\rt. 3, al.4. 
De heer Popping stelt voor hier te lczen : "op den ope11baren wcg 

noodelous met de zweep te klappen". Het kan V(Jorkomen, dat 

een paard, dat nict vooruit wil, <loor den koetsier met klapµ en 

van de zweep m<1et kunnen ~vorden aangemoedigd. 
ne heer Mr. Rutgers stelt voor in verhand met de rcriactie van 

andere artil el«n in stede van ,, noodcloo~" te lezen: ,,buitt:n noofl 

zaak." 
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Alie !eden kuu11e11 zich hierrnec verecnigen NJ l·h•rdt aldus besh)
tcn. 

Art. 4, 11l, 1. 
De Voor zillcr : N;iar aanlcidi1 ;g Viln dP besprel<ingrn v.:111 de vori

ge keer, heh ik de vraag of de ob,;rs kunnen blijven hehou<len on
derworpen aan het oordcel van dtn C.v .P. en heeft dezc gemeend tc 

rnoeten adviseeren, dat he~ gehruik van lantaarns de vnorkeur ver.

dicnt. In overeemternmiilg met dit advies std ik dus rnor in dezc 
alinta te lezen : "voorzien van rnin skns (·ln hdder brandende law 
taarn, aangebrncht etc." 

De Raarl gaat hiermee accourd en wordt de -.vijziging aangebracht. 

De heer Poppi11g hedt nog voorgestdd een bf.paling in te voegen 
omtrent de verantwoordelijkhc~id voor het ontbreken of niet hran
den van een lantaarn. Op voorstel van den Vourzittcr wordt beslo
ten dit te bespreken bij art. 20, waar het beter op zijn plaats is. 

Art. 4, al. 5. 
ln een amendement van den heer Mr. R11iRcrs hech deze voorgc

steld deze alinca <ils volgt tc lezen : "Het is voor voertuij:'.en verboden 
binncn de bebouwde kom der Grnwentc op den openbaren •Neg bui
t~n noor:lzaak eene verblindende vcrlichting, (schijnwerpers of 
:rneklicf1ten), te gcbrniken ." 

De Vvorzitler: Ik acht het inderdaad IH'I wenschelijk, cbt de 
woordi::n "buite:i noodzaak .. in'.5ev0eg<l wordcn . ! k heb hct zelf on
dervonden, dat op vde ·wegen zo11der schijnwerpers niet behoorlijk 
te rijden is. 

De heer TroostlLij/i' : Dan rnoeten de automobilisten rnaar la11g
zaarr. rijden. Een rlogcart moet hct nok wel met een paar kleine lan
taarns doen. Ook zouclen bijzonderc gl11zen kunnen wordl'n gehruikt 
of een rood kruis of ccn witte vlek np het glas kunnen aa11gebracht 
wordcn. Dan is het licht absloluut niet hinrlerlijk rneer . 

D2 !teer Popping : Op deze wiize k11nnen wij de a11torijders 
dwingen zich a.an de maximuli1snclheid van 2L! K .M. te houden. 

De heer We111pe : \Vie ht'.oordeelt eventueel de n0odzaa k ? 
De Voorzitkr : De beoordeeling is aan de Politie. 
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Dr? hcer f'Ve:n(Je : Maar op het moment zelf moet de automobilist 
toch zelf over al of niet noodzakdijk (.lordeelen. 

De heer Mr. Rulgc1s : Oat hedt U echter 111ct zoovele rlingc11. 
De Politie is nu eenmaal helast met de zorg vuor de nalevi11g en 

eventueele beoordeeling is aan haar. 
I k ben hP-t met den Voorzitt~r eens, dater plaatsen zijn, waar ook 

In<'t matige snelheid niet zonder schijnwcrpcr.; gereden bn wor 

d.:n. 
De Voorzitter: !k ~· tel voor de bcvoeging van de woorden: ,,Lui

ten noodzaak" in ,lemming tc brengen. 
Het blij kt, <lat 6 leden tegen f'n 3 vo6r de toevoeging zijn, zoodat 

zal worden geltzen : (,, op den openbaren wcg een•: verblindende 
verlichting enz". Vo6r stemden de heeren Baba Sucleiman, Mr. 

Rutgers en The Liong Tjiang.) 
Art. 6, al.I . 

. De heer Mr. Rutgers geeft in overweging hier weer ccne uitwn
dering te maken voor de rijwielf'n. 

De Raad kan zich daarmee vereenigen en luidt de Mnhcf der ali

nea mt : "Het is aan be~tuurders van voertnigen, met uitzondcring 
van rijwielen. verboclen etc." 

Art, 6, al , I, suh d. 
Een ameitdernent van den heer Popping is i11gekomen, strekken

de om hieraa.1 toe te voegen : "behoudens op Ce aangewezen stand
plaatsen". Het zot.: kunnen voorkorncn, dat de paarden anders te 
Jang buiten voer zouden moeten blijven. 

Alie lf'den gaan met de \vijziging accoord en wordt het voorstel 
van d~n heer Wempe aangenumen om rleze zinsnede te doen lui
den : "hunne trekc.ieren op den openbaren wcg- te voederen, behou·· 
dens op de in art. 19 bedoelde standplaatsen." 

Art. 6, al. I sub c. 
De heer Mr. Rutgers stelt voor, deze zinsnede geheel te latcn ver

vallen, daar zij z.i. overhodig is. In de voorafgaande verbodsbepa

lingen is al voldoende hierin voorzien. 
De Voorziller : Het is waarschijnlijk ingevoegd om teg-en le gaan, 

wat me11 dikwijls ziet bij een stalhouderij, dat wagens geheel of ge-

/} 

Ii 
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dedtelijk worden uitgespannen en op den weg blijveu staan. Op 

voorstel-van r.len heer Wiickcrlin zijn karbouwen hiervan uitgezon

derd, r:laar hct vaak voorkomt, dat ecn grobak voor cen rakhuis 

staat om beladen te worder: en de karbouw moet worden uitgespan 

nen en in de schaduw gezet, dnar zij het anders niet nithouden . 

De !eden kunnen zich met het door den he~r Mr. Rutgf'rs voorge

stelde vereenigen en venalt deLt: zimmede. 

Art. 6, al.2. 

De heer Popping : Het kan sorns noodig zijn, d.it de koetsier bet 

paard loopende stuurt of we! b;j den kop voert. En ook al zit de koet

sier in het rijtuig dan zal hij toch niet op zijn eigen plaats blijven zit

ten, als we te doen hebbt'n met lef'ge sad o's of dce!Prnannen, die an

ders niet voldoende gebalanceerd zouclen zi.in. lk zou willeri voor

stellcn art. 6. al.2. sub ate lezen: "Indien van •'.en zitplaats be3hrurd . 

deze van een andere dan de daartoe bestemde zitplaats te bcsturen, 

tenzi.i zulks vour het evenwicht van het riituig noodig is." 

De heer T rooslit'ij I{: I k kan het toch nid got'.d vinden, dat hij den 
kop voeren van een paard of loopende sturen. Jui~t dat komt rnij ge

vaarlijk voor. 

De V.oorzitter: Toch zullen wi_i het wcl moeten toestaan. Onze 

vuilniswagens en de militaire grobaks worden ook ~teeds looµend e 

be~tuurd. 

Daar geen der !eden verdere bczwaren aanvoert, \vordt de rloor 

den ht,cr Popping voorgestelde redactie uvergenumen. 

De heer W!e/,ind : Is het hier nif't de tiirl en plaats om te verbie

den, dat mecr rlan I persoon van een rijwiel of motorfiets g~hrui kt 

maakt ? Het vervoeren van kindere11 op het stuur of op het spat 

bard heeft mij altijd uiterst gevaarlij k geleken. 

De hecr Mr. Rutgas : lk geloof, dat een rlaartoe strekken<le bepa

ling in art. 15 meer oµ zijn plaats is. 

De heer Popping : lk wilrle nog even terug komen op ar·t. JO. Daar

in wordt gesproken van b.outen of bamboekeggen. Dit moet ziin 
hcggrn. 

De Voorzitter: lk heh het de \ orige maal juist in keggen ge ~vii-
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zigd op advi::s van den heer Sackman. Als heggen echter de juiste 

term is, zullen we hct weer verandcren. 

Aldus geschi.::dt. 

Art. 14. 
In zijn nota !ieeft de heer Po,bfJing de wenschelijkheid uitgespro

ken het artikel uit te brei<len in dier voege, dat een gdeider over niet 

meer dan 2 paarden of runderen heeft te -.vaken. 

De Voor::ilter: Een dergelijke bep11ling heeft er oor5pronkelijk 

we! in gestaan, maar de ovcrweging, dat het voldoende zou zi.in, als 

alle diercn aan een touw worden gehouden, heeft c!e redactie, zoo

als ze nu is, ten gevolge gehad. 

De heer Popping : Een touw is echter m.i. geen waarhorg tegen 

verv.·arnng. 

De hecr vVempe: Het zal toch bezwaarliik zijn voor ,Jc. hevolking 

om met ellce 2 die~en een geleider mee te sturen en daarom moeten 

we er ook we! rekening mee houden. 

Daar niernand verdere 011merkingen wenscht te maken, en gem 

dcr !eden er bezwaar tegen heeft, wordt dit artikel conform het ont

v,:erp goedgekeurd. 

Art. l ·l, al, 2. 
De lieer Popping : ls het grazen van paarden toegelat~n? • 

De Voorziller : Alleeli voor gciten en ander klein vce is de vorige 

maal een uitzondering gemMkt. 

De heer A1r. Rutgers vraagt, welkc reden er is om het grazen van 

paarden niet toe te staan? Hij zou het heelemaal niet willen verbie

den, ook niet voor ander groot vef'. 

De heeren vVemfJe en Wieland wijzen erop, dat karbouwe11 even

tiwel de pleincn etc. ernstig zouden be..schadigen. 

De heer Popping : louden wij het niet tegen bepaalde vergunning 

kunnen tuelaten? Het is jammer als zooveel gras ongebruikt blijf t. 

De V nor dtlcr : Dan zouden wij tegen het einde van den Oost

moessnn die vergunningen in mof:'tcn trekken, <laar dan het nog 

aamvezige beetje gras in de eerste plaats aan de Gerneentepaarden 

ten ~~oedc: zou moeten komcn. 

Het lijkt mij ook zeer bezwaarlijk om cventueel a.an elken dog-
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cart bezitter eene vergunning te moetm uitn:: iken. I k stel voor dit 

artikel aan te houden, dan kunnen we over deze kwe;; tie nog eenc 

onze gedachten laten gaan. 

Art. 15. al. I. 
De Voorzitta: De tevore n gemaakte opmerkingen doen het IT'i.i 

heter voorkomen hier te leze ri : "het is aan bes ~uurder; van voerlui

gen of ru ifers verbodcn." Dan kunnen we tegemoet komen aan het 

verzoek van den heer Popping om het gedraaf van jongens op paar -

den van en naar de baclplaats t eger> te gaan. 

Aldu ~ wordt be:· lotrn . 

De Voorzitler: Wij zoudcn aan dit areikel al ~ c!erde ali~iea kunnen 

toevoegen : "het is verboden op rijwielcn en rnotorrijwielt: n iw,l'.' r 

person en te vervoeren dan waarvoor ze be~krnd zijn ." 

De heeren Po1_;;1i .'; ff en h: . !<11/gcr•; meenen d ·~ze beperking 

niet op behoeven te leggen , rlaar iedereen het gevac.r voor zichzelf 

beoordeelen moet. Op htin verzoek wurdt h.ct vnorstel in sterrmirig 

gP.bracht. 

Dit heeft tot resultaat, dat het word t aangenomrn met 5 tegen 4 
stemmen (tegen: de heeren Mr. Rutgers, The Liong Tji.mg, Noe

roeddin en Poµ ping). 

Art! 19. 
De freer Popping heeft voorgesteld op d it artike l ecne aanvul!ing 

te maken z);Jdanig, da t koets iers Viln riitu igen, die zid1 cp ee 11 

star.dplaats bevinden, verpl ich t z;_; n te rijden voor wien zich daartoe 

aanmcklt . Zij nemen d;iar p l.tats met het d ot! om lw t ri jtuig tf' 

verhuren, en gaat het niet aan, clat zi j niet i· ij <en willen , omdat ~r t 
vrachtje hun nict bevalt om de: een of and~re onmogdij ke redcn. 

De hecr .Mr. R 11ig.ers: lk vine! het verkecrd in d cze een clwan~ in 

het algerneen op te leggen. Een µaard kan moe zijn ~n de l-. oetsicr 
daarom nid willen rijden. 

De ~ecr Trooshn jf., : Het is echter m. i. niet de bedoeling van de 

standplaatsen, dat cfe heere:1 lrnetsiers zich daar ·gaan ophouden al s 

ze geen Inst hebben te riio r.n . louden wii n iet he t voorlice ld kun

nen volgen van Java , waar op enkele plaatsen dt' verr,lich tinl" is cp

gdegd om in ieder geval te rijden lot dC'n naastbijzijnden politic-
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post? Er zijn zoolieel z.g. geldige redenen te vinden voor een koet 

sier. die niet r!jden wil. 

De heer Pop,oing: I k geef niet toe, dat het vaak zal worden ontdoken 

en is het ook moeilijk een regeling te maken, waarhij men die kans 

niet loopt. f k wil alleen nog de aanrlacht vestigen op het feit, dat het 

op Java is voorgekomen, dat de koctsiers allcen nog maar inlanders 

wilden rijden en stelselmatig elker. Europeaan weigerdcn. F n dat zou 

ik met alle knv:ht willen tegengaan. De stanclrlaatsen z.ijn er toch· 

ook niet voor nietc;. De Gemeeate richt ze in en mag we! eenige te

genprestatie verwachten. Ik zo11 dus willen voorstellen als alinea 

3 aan dit artikel toe te ·1oegen : "tenzij daarvoor een geldige reden 

!.estaat, kunnen, indien zij zich op <lie standplaatoen bcvinden, zij 

zich niet onttrekken aan de verplichting tot rijdt:n, indien zij daartoe 
door het publiek worden opgevorderd". 

Alie !eden kunnen 7.ich hiermede verecnigen en wordt conform 

hedoten. 

Art. 20. 
De heer Popping heeft voorgesteld hier een bepaling in te voegen, 

..;aarbij de eigenaar voor het ontbrekcn en verkeerde plaatsing van 

lantaarns en de bestuurder voor hf"t niet bran<len verantwoordelijk 

wordt. gesteld. Ook de C.v .P . hceft zich in Jicn geest 11itge~1;i·ok c 11 . 

De heer Mr. R '1lgers: Dit heeft echter het bezwaar, dat hieraan 

niet altijd de hand zal kunnen wordcn gehourlen, omdat de schulc! 
a priori soms niet vast te stellen is. Voor het ontbreken van een lan

taarn zou ook heel goed <le koetsicr vernntwoordelijk kunnen zijn 

b .v. als hii vroeg uitrijdt en cle lantaarn vergeten heeft. 

De lil'er PoptJing : Dan moet toch de eigenaar maar toeL.ien, dat 
zijn wagem altijd van lantaarns voorzien zijn. 

De hecr Trovsf 1L"ijk: Waar blijft cle grens als we hier precies de 
verantv.:oordclijkheid zouden gaan va~tleggen? 

In vcrban<l 111et de pracfrche bezwaren wordt het invoeren van een 
dergelijke he ; ~;aling voorloopig tot ·•erder cnderzoek aangehouden. 

Art. 21. 
De heer Popping: Hierbij wordt dr. zorg vo0r de nalevin~ van deor

donnantie behallie aan de Politie. nog opgedragen aan di"lOr hij 

I 
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Raadsbesluit aangewezen personen. I k ben bang, dat de Politie 

deze imnenging in zoover het het eigenlijke vcrkerr betreft, niel 

zal dulden. 

De Voor ziller : Er zijn analoge gevallen, waarhij dergelij h'! bepa

lingen in een ordonnantic zijn opgenornen. Zoo b.v. de ordon

nantie op het slacht!!n van vee. De Keurmeester is eveneeni;; belast 

met de LOrg voor de naleving. 

· De heer Mr. Rutgers wijst nog op hct O\'ereenkomstige instituut 

der onbewldigde rijksveldwachters. 

Art. 21, al. 3. 

De hecr Poppin.f1 : Is dil proccs-verbaal wd een wetlil5 hewijsmi-!

dd? Oat zal de Justitie toch moeten beo'.J rdedeD ? 
De Voor zitter: Wettig is het we! ; of het ovcrtuigend is, rl"t zal 

de rechter bc:slissen. 

Dit arti kel wcrdt aldus i!ailg!:'nomen. 

De Vour zitter : I k geef in overweging de artt. ! 4 en 20 no?, ecns tc 

bekijken, dan kuniien wij in de vclgenc!c vergacl.erin~ tot cen dcfi11i

tie·•e beslis .~ing kc.men. 

In verband met hct vergevordcrd P. uur "tel ii; voor, de ovcrigf: 

µunten van de agenda aan te hourlen cn korn clan tot de 

RONDVRAAG. 
Daar geen der leden meer het woorJ verlangt, \\'ordt ~e vergadc

ring te 9.20 ure des avond ~ gc,lotrn. 

Gearrestecrd in de Vergaclering van 3 Februari l920. 

De Burgemeester : 

DAMBR!NK. 





A l P H A 8 [ T I S C H R [ G I S T [ R. 

Ambtenaren. 

Den heer A. J. Sackman wor~t toegestaan instede 
van eerste klasse mailstoomf:'r tweedc klasse te rei
zen onder uitbetaling aan hem van het vcrschil .n 
pnJS 

Bestuur der Gemeente. 

Beantwoording van de Nieuwjaarsrede dour hct lid 

Bladz. 

11. 

Wempe 8. 
Nieuwjaar3rcde uitgesprokcn door den Burgemees-
ter 3. 
T odating der nieubw-vcrkozcn Raadsleden Van Beu-
gen en Mr. Jaarsma 9. 

Comptabiliteit. 

Betaalbaarstel!ing van collectdooncn 
Goedkeuring -van verantwoordmger. 

Notulen. 

Arresteering van de Notulen <lcr V crgadcrin€'. van 

10. 
10. 

23 Oecemhcr 1919 3. 

Verordeningen. 

Behandeling van de .,Makassaarsche Verkcersver-
ordening" 12. 
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II 

Bladz, 

Watervoorziening. 

Gocdkeuring der teekening h~tr. geprojecteerde 
<lrinkwaterleidingen 9. 

Wegen. 

Omtrent het plaatsen van kilometerpalen 10. 
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