




No. 2. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare Vergade
ring van den Raad der Gen1eente Makassar, ge

houden op Dinsdag, 20 Jam.tad 1920, ten Raad
huize. 

Voorzitter: de Burgemce~ter. 

AGENDA: 

l. Arresteccing van de Notulen der Vergadering van 30 Oe«.:ember 
1919. 

2. Vaststelling "!Vfa kassaarsche Ver keersvtrordening". 
3. Idem verordtning tot wii,-iging van de Verordening tot heffing 

en invordering eener belasting up den verkoo1 · van saguweer en 
brom van den Lten Februari 1918, algekomdigd in de Javasd :e 
Courant ·,ar. 28 Maart I '; !~ No. 26, zooals cleze is gewijzigd hij 
de verordcning v11n 17 December 1918, afgekondigd in <le Java
sche Courant van 3 Januari 1919 No. I. 

4. Onitrent voorwa11.rdrn te stcllen hij het vedernen van verg11n
~-- •ningen voor het opbreken van wegen l1ehoorende aan de Ge-

111ecr1te Makassar (Brief No. 26 N/I). 
5. Voorstel tot goedkeuring cler ovcrsr.hriidin!! met J. 52.40 van 

het bij Raadshduit wm 27 !\lei I<) 19 No. 118/14 toegestaan he
drag vonr het bou;~1tn '.'an een dvnkc::re kamer (Brief No.3~ N/3). 

6. Voorstel V•t opneming in vasten rlicnst der Cemeente van <len 
inlandschf.n sci-iriiver :\bdul Wahid (Brief No. 32 R/2). 

7. Vaststelling Se Suppletoi r kohicr der Motorrijtuigen-belasting 
1919. 

8. Voorstel om een bcdras van J 4jQ.- - voor drie rnaanden beta
lin~ voor het inrichten der b0ekhouding van den T echnischen 
dienst te brengen ten lasle van den post ''Onvoorzien':! Uit
gaven" 1919. 

9. Rapporten der Comrnissie voor de f.inancien inzake accoordbe
vindingcn verantwoordingen : 
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over het 3e kwartaal 1919: 
I. van den Wd. Gemeente Secretaris ; 
2. ,, ,. Secretaris der Huurcornmissie ; 

3 Comlnics - Retaalmeester bi1' de C .W . . '' '' 
ov~r de maand November 1919 : 

van den Gemeente-Kashouder. 

I 0 .Stu k ken ter kennisneming. 

Aa.1wezig zijn de leden : D. Eskes, Hoesing, Noeroeddin daeng 
Magassing, H. Popping, Mr. J. Rutgers, J. Sitanala, 
I. Troosiwijk, J.V. Wac.:kerlin, H.E. Wempe en G.Wie
land. 

AJwezig zijn met kennisgeving : <le leden Lie Eng Hoci, Bab:. 
Soeleiman en The Long Tjiang ; zonder kcnnisgeving 
het lid : Mas Noer Alim rlaeng Marewa ; wegens uit
stedigheid H. Mesman. 

Fr zijn 2 vacatures. 
Op verzoek van den Voorzitter wonh de \<ergadering b;igewoond 

door den lngenieur-Directeur der Gemeenkwerkcn. • ., 
Te 8.10 ure des avonds opent de Voor zitler de open bare vergade

ring en $ldt rum de orde : 

PUNT J. ARRESTEERIN<I VAN DE NOTULE!'; DER VERCADERING VAN 

30 0EGEMBER 1919. 
De Voorzitler: De notulen zijn met ecn enkele aanteeker.ing tc

rugontvangen en stel ik voor die op ti;- nemen en denotulen te arres
lceren. 

Aangenomen. 

PUNT 2.. VASTSTELLING "MAKASSA:\RSCHE VERKEE.lbVFRORDFNINt:". 

De Voorziller : De vorige keer zijn <le verschillende artikelcn in 
hoofrli.aak aangenomen. Daar enkele artikelen nog zijn aangehou
den, heh ik de geheele verordening nog eens aan een nader onder
zoek onderworpen, en heb gemerkt, dater verschillende bcpalinge11 
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in staan, die reeds in het Motorreglement zijn geregeld. Daardoor 

doen Wf': tiiet alleen overbodig werk, maar zijn de beide verorde
ningen ten deele zelfs met elkaar in ~trijd. 

Dan is er nog door den Commissario van Politie gewezen op de 

wenschchjkheid om vuor te schrijwn, dat wie!riiderc; rnoeten uitwij

kcn voor voetgangers. \'<t'e zien steeds, dat op het hooren van een 

waarschuwings~ig:naal inlanders altiid geneigd zijn verkeerd uit te 

wi.iken. Ah, we ze nu rtoordringen vrm het feit ,dat de wielrijder ver

plicht is uit te wijken, zal dat misschiFn op den duur beter werkell. 

De verplichting oplf':ggen van rechts of linh houden zou vermnede

lijk een glad verkecrde uitwerking hebben, want het schijnt in r:l.en 

aard van <len mensch te !iggen om dit altijd net andersom te docn 

dan is voorgeschreven. 

De heer Wempe: Er lamnen toch o!'rntanrtighe<len zijn, dat de 

wielrijder niet. en de voetganger wel uit kan wijken. 

De heer Mr. Rulgi.:rs : Het lijkt mij, clat voor de voetganger,; voor 

te s~hrijven rechtuit ti'; loopen, veel last zal veroorzaken. 

De Vonr::itter: lk heb !:et , ·oorstel overgenomen "Van den C.v.P., 

die mij ·.;ertelde, dat deze bepaling in de Soerahajasche vcrkeersver

ordening ook voorkwam . 

--1¥Iakt>n we echttr een derf!elijk voorsr.hrift, dan komt onmiddd

lijk de kwestie van de schuldvraag naar voren. 

De hel'r Wielund: lk vind \~el, <:lat we het moeten vastleggcn. 

De hecr Troo1 f;ri;/,~: fr kunnen ornstandigheden zijn, dat 

men niet uit kan wijken. 

De heer Eskes: Ik vinrl het verkeerd, als v0or \•oetganger<> niets ic; 

voorgeschreveri. Het is mij overkcrne11, d::tl ik fictscnde in rle Passer~ 
straat a~n ck linkerzijde van den weg, een paar voetgan~ers tegen

kwarn. Uitwi.iken kon ik niet, daar cen grobak van de11 anderen 

kant aankwam. De ht:c re r. voel!?"angers gingen geen ~tap op zii, 70odat 
i k tegen een va11 hen ilitIHt>ed, vvaarop hij nog cen grookn rnond 

npzette ook. 

Laat de voetgan~ers ook linb houden. 

De Voor zillcr : l k hen ban~ . dat het jui >t 1·en omgekeerde uitwer

king z<tl hebben . 
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De heer Mr. Rutg<'rs : !ets in dezen gee~t hcbben we al in art. 12. 
lk vind, dat de vraag wie uit rr.oet wi.iken altijd afhankelijk is van de 

omstandigheden. We kunnen niet a priori gaan ail(memen, dat een 

van beiden steeds de schulrl zal h!!bben. 

De Voorzitter : M.i. kan een wielrijder gemakkelijker uitwi.iken. 

De heer W ackerlin : Jk zou graag het voorschrif t zien op{\'enmnen 

om links te houden, vo0r voertuigcn zoowel als voor voet~angers. I k 
hen het niet met den Voorzitter eem, dat het een axioma is, dat ze 

dan pec se verkeerd zullen loopcn. 

De Voor zitter : We zouden deze bcpalinf eventneel in art. 7 in 

een nienwe alinea moeten opnemen. 

De heer f,fielund : U kunt ee:n voetganger turh geen bepaalde 

plaats op den '"eg aanwijzen. 
De heer Noeroeddin : In de praktijk :zult U soms zien, dat hd 

links ()f rechts houden in vcrband staat met hct uur van den dag". 

De menschen loopen mc>estal lief st aan dten schaduw kani: van den 
-weg. 

De Voorzilter: Als er geen \erkeer op een weg is, dan zal niernand 

gestraft worden, die toevallig aan den vtrketrden kantvan den weg 

loopt of rijdt. ls het center een drukke weg, dan kan ht rianl~idj Q,V, . ..._ 

geven tot streniming van het verkeer. 

De heer W iickcrlin : Laten we toch ptaktisch zijn en niet steeds 

met meer ,,ds-en" komen aandragen, Dan kon:en we er nooit ui~. 
De heer Mr. Rutger1; : De rechter waagt alleen of de overtredin~ 

van een artikel l1eeft plaats gehad en z.oo ja, onderzoekt hij verder 

niet de schuldvraag. 

· De heer W iickerlin : Laten we over cleze kwe8tie toch niet verder 

rliscussit:erer;. We komen zoo toch niet tot een resultaat. . 

De VfJor zitter : La ten we rlan vnorschrijven, dat ook voetJiangers 

de linkerzijde van den '\veg nioeten hnuden. 

ne heer Noeroeddin : Het lij kt mij betN te zeggen : aan de11 kant 

van den weg, in het midden latende aan welken ka11t. Dan loopen in 

ied<>r geval alleen de vodgangers kgen elkaar in . 

De heer f-loesi11.11 : Soms moet men we! aar. den rechterkant van 
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den weg loopen, als men in een toko rnoet zijn, rlie aan dien kant 
ligt. 

De heer Troostuijl;: lk geloof ook, dat het voorste! v:rn den heer 
l\ocr"oeddin geen verwarring rneer kan geven. 

De Voor .:itler : I k stel dan voor in art. i" als I $le alinea te lezen : 
"voetgangen ziin verplicht zooveel mogelijk de zijkanten der wegen 
tc houden." 

Dan krijgen we echter nog de kwestie of wielrijr!t:rs voor voet 
gange1 s moeten ui twij ken. 

De heer ffiel :wd : Dat is zoo ouk nl opge!ost, imrr.er~ de wieirij
ders moeten het midden houden en de vcetgaHgers de kanten. Uit
wijken is dus niet weer noodig. 

Alie !eden kunnen i.ich met deze oplossing vereenigea en wordt 
hesloten art. 7 aid us l{: wijzigen. 

De Voorzitter: Het zal rr:.i. nog noodig zij11 ook voM motorrijtui
gcn eer. maxinmmgewicht vast te stellen. lk heb kort gelede11 een 
vrachtauto gezien met erne lading copra, terwijl het gewicht van den 
wagen met de lading bij ell;ao.r 9 ton was. \ls we nu hedenkcn, dat 
de wegen ingewalst worden met een wals van 8 tun, kunnen we na-

_g'Wl, d,iit al onze "·egen, ook de beste er aan rnlkn gaan, als ze met 
dergelijke vrachten bercden worden. 

De moeilijkheid is hoe het mall.in:umgewicht vast te stelkn? Moe
tcn we de velgbreedte nls factor invot"fen? 

We zouden eventueel in art. 2 als sub p moeten invoegen : ,,mo
torrijtuigen, waarvan de totale ashdasting ten zt-ker aantal kilos 
overschrijdt". 

De heer W iicl?erlin : Motorrijt11ige11 zijn steeds geconstrueer•~ vol
~ens stanrlaardmodellen en zijn 1.e geco11strueerd op hv. cen draag
vermogw van 4 ton, rla11 kunt U veihi aimnemen, clat de velgbreed
k or dat draagvcrrn0gen berekend is. Zij, die dc:ri;:elijke vrnchtwa
gens e':ploiteeren, zijn niet de etrstc rle beste heunhazen, maar 
met~stal grootc lichamen, waarvan de leidende ptrsoncn heel goer! 
doordrongen Lijn van het feit, hoe absoluut verkeerd het is een 
vrachtauto boven zijn <lraagvermogen te belaster •. En m.i. is het 
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voor den Burgemee~ter onmogelijk de ma:,imumgewichten voor 
een vrachtwagen te bepalen. 

De Voorzittcr: Oat is juist we! mijne bedueling. 
De heer W ackcrlin : D<tn moet U belJaalde wegen voor het herii

den met vrachtauto ·s sluiten. 
De Voorzilter : Dan zouden we feitelijk alle wegen moeten slui

tcn, want een grootere belasting dan die vcm de wals zouden •ve niet 
toe kunncn ~taan. 

De !i'?.er W acf?r.rlin : Waar hebt U <lien auto met 9 ton l<1ding 
gezitn? 

De Voordtter: B;j de oliefabrit:k van Manders Seemann & Co. 
De gro0te last copra, die er'->p lag, was me opgevallen en informee(
de ik Lij een European, die er blijkbaar bij behoorde, 11aar het 
gewicht van den li!st. 

De heer Wacker/in : Dan wist die man, di"' er bij stvnd, er niets 
van af. 

De lieer Eskes : Het komt mij toch erg vreemd voor, dat het ge-
. wicht zoo groot zou zijn geweest. Er is hier op Makassar momenttel 

nog geen vrachtauto, die 80 zakken copra zou kunnen laden en dat 
ZOU nog maar ongeveer J ton ziin. o~ platformen zijn rr.aa; b\;~ 
kend op een )0 a 60 zakken, vertegenwoordigendc een gewicht van 
nog geen 4 ton. 

De heer Popping : 1 k heb eens uitgerekend het vcrschil in druk 
p~r centimeter velgbreedte en dan kom ik voor een vrachtauto van 
9 ton, waarvan we de velgbreedte we! op 30 c.m. rnogen aannemen, 
op een gunstiger cijfer dan •1oor een ge\.,one vrachtkar, die bij een 
velghreedte van 76 rn.M. 1700 K.G. mag wegen. 

De heer Wieland: De kwestie is echter, dat de wals maar 8 ton 
weegt. 

De lieer Eshes : Eventueel zou L slechte we~en kurmen sluiten. 

De heci: W ackerlin ; De geheele zaak is, dat de Voorzittcr ver
keercl is ingelicht. ~en true k, die 9 ton kan laden, bestaat ecnvoudig 
niet op Makassar. De grootere !ichamen, die gcbruik maken van 
mot0rvrachtwagens stellen eens en vooral een norm en daarvan 
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wordt Hiet afgeweken . U zoudt de bepaling kunncn invoeren, dat 

vrachtal!tr>'s niet mecr rnogen laden dan •vacirvoor zt bc~ttmd :z.ijn. 
Wij kurmcn hier niet, als niet-technische menschen, voorschrif ten 

gaan :nakeu hoeveel ern auto we! en hoevet>l bj niet mag laden. lJ 
kunt altijd ck noodige waarborgcn eischcn, dat inderdaad het laad

vermogen niet overschreden wurdt. Om daarop controle te hebben 
zou U het laadverrnogen rnoeten laten opgeven, b.v. op hct belas

t!ngf ormu lier. Nu zijn er geen auto's voor rm·er dan '1 tons . JVIaar 

evengoed zoucten er vvagen~ gelrnporteerd kun'nen worden voor 5 

tons en •.vat zou U daartegeP willen dorn? 

De Voorzitter: Dan zo:.i ik voorstellen ze niet toe te bLen. 

De hecr W iicl(alin: \Ve hebLen hitr altijd r.!cn mond vol ov er den 
vooruitgang van Makassar als handclsplaats en de groote toekomst, 

die Joor onze Gemeente is wt>ggelegd. W.?t voor toekomst moet 
rtat echter zijn, a!s l.! de11 handel bij voorbant feitelijk al beµerki11~ 
gen wilt opleggen en de ind11striern IJf·nftdeelt ? Die toekomst is 

j1.1i st voor een groot dee! afhan kelijk van een ruim standpunt tegen
over hawl.el t'll inr\istrie. 

De Voor zitler : Mijn bcdoeling is voornamelij k in de verorJening 

_aj!een, het principe op te ncmen, waarbij b.v. het gewicht afhanke
lijk zal zijr: van de velgbreeote. H et is dan alleen cle kwestie, hoever 

het gaar1 kan. Zooals cle heer Wackerlin zcide, worden die wagens 

besteld naar standaardmode:Icn, maM zullcn we toch een grl'm moe

kn trek ken. I k ste! dus voor in art. 2 de vdgende zinsrm:de in te 
v0egen : :sub p . ,,Motorrijtuigen, \1anrvan de total~ asbtla.s tin~ een 

na1er hij besluit vast te stellen gewicht, afhankelijk van rte velg
hrerJte en de overige samenstelling en inrichting, te boven gaat". 

Hier1nede gaat de Raad accoord. 

\rt.14. 

De r1 oorziller: \Ve hebben dit arti kel de vorige n;aal aan~ehou

dc11, om de kvvestie van het grazen der paarden roadc:r te bezier1. Om 
hieraan tcgernott te kon :en, stel il< voor de 2r: alinea aldus te rcdigee
rcn : "behalve wallnet r zulb blijkens hekendmaking van den Bur

gerneester uitrl.rukb~J;jk is tne!:'.estaan, is hct verboden etc. "en dan 
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het woord "groot" v66r vee te laten vcrvallt'n, opdat hct verb0rl zich 
tot alle ve~ zal kunnen uitstrekken. 

De heer Noeroeddin : Betreft dit ook paarclen met een geleider of 
alleen Jo;;s<' paarrten ? 

De Voor zitfrr : Het is een algc.nieen voorschrift. 
Geen der !eden oppcrt bezwaren en wordt heslotcn art. l ·1 aldus 

te wijzigen. 
De Vovrdtter: Dan hehben wij nog terug te komen op art. 2U, 

terzake van de strafbaarheid van bestu.urdcr en eigenaar. Zooals U 
weet, heeft de C.v.P. voorgesteld, den efge!laar v••or het ontbrebn 

. of verkeerd plaatsen, en den bestuurder voor het niet branden van 
ern lantaarn verantwoor<leliik te stellen. Dezelfde methode worJt 
ook gevolgd in het l'vfotorreglement en is er uit een oogpunt van 
wetgeving geen bezwaar te~en, clat het hicrin ook voorkon•t. 

De hecr :\lr. R·1!gers : I k vind er absoluut geen redcn voor een 
dergelijke hepaling te maken. Dcgenc, die met hct rijtuig rijdt moet 
zorgen, dat alles in orde 1s. Het geLeurt hier dikwijls, <lat et-n dog
cart, die geen lantaarns heef ten v66r danker thuis rnoest zij!'l., aan
gehouden wordt en kunnen we i:len eigenaar in zoo'n geval moei

lijk aansprakelijk stellen voor het ontbrekt-n van !antaarns. 
De heer Wieland: Bij rijtuigverhuurderijen is het vaak de gefvoo'~ 

te, dat een koetsier elken dag cen bepaald bedrag moet b;nnen
b1engen. En dat n;aakt, dat ze sorns la11ger moetcn uithli_iven dan 

eigen!ijk kan. 
De heer H' i.1< !~er/in : Als we ons eens voorstellen, dat iemand voor 

3 maanden ecn dogcart huurt, zo11 dan de eige1;aar op den 8'hten 
d11g nog verantwoordelijk rnoeten zijn voor het ontbrioken van <le 
lantaarns? 

De Voorzitter: De C.v.P. heeft mij vnklaard, dat de Soerabajn

sche verordening een dergelij ke bepaling bevat. 
Dr! heer Wempe: Dit zal we! gedaan zijn uit een practisd: oog11unt. 

Het is anders voor de Politie uittrst moeilij k te bepalcn, wie de 

<><:h11ldige i~. 
De heer l;oflf>itJg : Als de lantaarns niet goe<l zijn 70U de hf-stuur

der dan ook strafbaar zijn ? 
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De l1eer Mr. R 11f.f!e1 s : Dan moet hij :ze maar tcrugbrengen. I k 

vind het' absoluut verkeerd om steeds den c:igenaar te zueken. 

De Voor iitter : I k stel voor elf· al of niet toevoel(ing is ~temming 
te brengen. 

Het resultaat is, dat wordt besloten het artikel te laten zooals 

het was. (V66r de wijzigin? sttm<len de heere .1 Wempt, Sitanala 

e;1 Popping) . 

De heer Nocml'ddin : In dit verband wild"' ik aog even vrngrn of 
het is toegelaten, dat de politieagenkn zonder iicht rijden? 

De Voorzittcr : Dit mag e~ is :ze!fs som:. nood-r.a!.::el ijk. 

Art. 17. 
De Voorzitler: Hierin :zal nog eene wij?.iging noodig z;jn, in ver

band met de kwestie, dat in het !\fotorregelc1nent a11rlere waarschu

wingssignalen zijn voorgeschreven, dan in art. 3 van deze verorde

ning. Auto's zouden dus jui~t van deze bepaling zijn uitgedotcn, 

wat niet de bedoeling i~. lk stel dus ·voN een afzunderliih: alinea 

or te nemen om voor auto's dergelijke voor<chriften te maken, 

De Raad sluit zich hij dit voor~ tcl aan rn wCJrflt be~bten, aiir.ea 's 

l en 2 van art . I l ah volgt te lezen: "Hel ;s, wanr.eer zulks naar hct 

oordeel der Politie noodig is, en nlsdc:.n gedureride den door naar 

-f)~aal~en tijd, aan hestuurders van vocrtuigen vcrbodcn, op de11 

openharen wtg met de waars,:huwingst0tstellen seinen k geven, 

in de onrniddellijh· n.:ihijheid van gebo11wcn, waar godsdienst

oefenir.gen of zittingen en vergaderingen var. rec!ltsprekend~ 
colleges, van den Cemeenteraad of van andere openhare i11stel!in

gcn gehoudcn >•orden, waarin c0ncerten of tooneelvoorstellingcr. 

· gegeven worden of zich ernstige ziel:en bevinden, rnllenrle in zoo

flanige gevallen die wegged~elten warden aangege>'er. door aldaar 

hij het begin en hij l:ct einde een roode vlag te plflatsen en tusschen 

6 uur 's 11\'onds en half zes 's ochten&: e~n rood-licht gevende l11a 

t11arn". 

(2.) ,,Onder dezelfde omstandigheden als in de Perste alinea van 

dit artikel bedoeld is het aan hestuurders van vo<"rtuigen vnhoden 

op den Oi)enbaren weg mtt groufrr srwlheid, clan die waarmedc 

een voetgang".'r zich gewoonlijk voortbeweegl te cijden." 
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De h<':er Wieland informeert nog of eigen ri.ituigen ook onder de 
hep11.lingP.n van deze verordening vallen, hetgef'n door der-1 Voor

zitter bevestigend wordt beantwoord. 
De lieer Eskes: Het ko1t1t mij voor, dat de behoefte zal wonlen ge

rneld ou1 het verkeer langc; bepaalde wegen alleen in een hepaalde 

richtin~ toe te laten of geh.oel te verhieden. In Soerabaja zien wi.i 
een dergelijke regeling ook toegepast. Het is al eens ter sprake geko

men, maar lijkt het n1ij heter het nu rneteeen te regelen om latere 

aanvulling te vuork1m1en. 
De beer /\.'fr. R ulgers : 1-!ierin worrlt reeds voorzit:n bij art. 18, dat 

een c!ergel[jke regeling bii politioneclcn rnaatreg;el mogdijk maakt. 
De Voor zitler : Art. 3 van het Mntorreglerncnt i!> ook hierop toe

passelijk. I-let is echter misschien gewenscht dt" redactie b.v. van 
art. 18 ten aanzien van deze kwestie nog eenigszins te verduidelijken .. 

l k stel voor, dat de Haad mij machtigt, in overleg n:Pt cle W etgeven
de Comrnissie deze wijziging in rleze verorde11ing alsnog aan te 

brengen. 
De heer Troostwi1I(: U z.oudt da11 ook de kv,·estie van de asbelas

ting der ;mtm·rachtwagens in nadere overwcging kunnen m~men. 

De Raad kan zich met het voMstel vneenigen en verleeut den 

Voorzitter de bedoelde rnachti1;ing. • "'--
Daar nil'!rnand verclere hezwaren heeft tf~gen eenig artikel der ver

ordening hrengt de Voorzittcr haar in haar ~eheel in stemu~ing en 
wordt ze zonder verrlere discussie of hoofdel!.ike stemming ae1ngeno
men. 

In verband met het late uur stelt de Voorzitter vnor, rle overige 
punten van de Agenda ililn tc houden en 3Juit hij k CJ .OS ure de vcr
!;arlering. 

Gearrcsteerd in de Vergadering van 24 Februnri 1920. 

De Burgen:eester : 

DAMBRINK. 
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