




No. 5. 

NOTULEN van bet verhandelde in de Openbarc Vergadc .. 
ring van den Raad der Gemeente Makassar, ge .. 
houden op Dinsdag 16 Maart 1920, ten Raad .. 
huize. 

Yoorzittcr : de Burgemeester. 

AGENDA : 

I. Arre~teering van de Notulen. der Verga<lering van 3 Februari 
1920. 

2. Verzoek van den tijdel ij k waarnemcndcn klcrk-archivaris L.W. 
Ludon en de klerken op proef J.H. Banse en Z.A. Dias om wij
z:ging te brenge1 1 ir. de wijze waarop zij aan den Gemecnle · 
diensi zijn ~erbonden (Brief No. 212 B/2). 

3. Voorst~I tot afwijziging van het verzoek van Tjoa Tiang Liong 
nrn vergunning tot verkoop van sterken drank voor gehruik ter 
plaatse van verkoop (Brief Nu. 338 G /2). 

4. Vaststelling 9e Suppletoir ko hier der Motorrijtuigcnbelasting 
1919. 

5. Voorstcl om de Regeering te verzoeken aan de Gemeente Ma
kassar in beheer af te staan een stuk grond te Balangbaroe voor 
steenenoj.Jslagplaats (Brief No. 353a Q/3). 

(J. Rapporten rler l. 'mmissic voor de Financien inzake acconffE"Je
·,1 indin~ verantwocrdingen over !wt 3e en 4c hvartaa! I 0 I<) 

van den C;nie1wr der Furopeesche Begrnafphrnts.-
7 .. Voorstel orn een heclra~ van / ':18.SS aa11 te voldoene co :l ccte loo

n<"n te bre<1ge n ten !astc van den post vo;) r .. Onvoorziu1e l ' itga
ven" 1920. 

8. Voor :> tel tot in lrekking cle1 aan Tj io:ig Lioe Sie hij bc,duit 
dd. 24/4- 19 l 9 No. % / I 3 verleencle vergunn ing tot den verkoop 
van sterken drank voor gebruik ter plaatsc van verkoop (Brief 
No. 424 Cf)). 
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9 . Voorstcl 0 11 : ectt beslissing te ncmen in zake de door den hccr 

Yan Beuse kom aangevoercle motieven voor z'.; n verlate tentf.!

keer en zijn laat kennisgeven daarviln (Brief No . 4'30 B/2). 
I 0. Voorstel tot indienstste!ling bij den dienst de r Cemeentewcr

ken van een I sten klerk op eene maancl.elij ksclie bew!diging van 

J 120.- (Brief No. 431 N/2). 
11 . Beh<lndeli n~ van het advies uitgcbracht door de Corn miss ie tot 

hestudeering "an het ontwerp tot in~te!lin g van havenraden 

(Brief No. 441 A/1). 
12. Stukken ter kennisneming . 

Aunwezig zijn de !eden : Baba SoeleiLian, E. Van Beugen, D. Eske ~ . 
Lie En~ H oei, Mas Noer Alirr dae01 f: Marewa, H. l'op

ping. Mr. J. Rutgers , J. Sit an.ala, f. Troostwiik, J. V. Wa
ckerlin , H.E. \Vempc en C. Y ' ieland. 

Afwezig zijn wnder kenni~;geving cle !eden : Hoesing, Mr . S. 
Jaars nia , Noeroedd in dacng I\Tagas~ in g en The Liong 

Tjiang; en wegens ziekte: het licl. H. Me~man . 

Op verzoek van den Voor";'. itter wor<lt de vergad cring bijgewoon2 

door den Ingen ieur-DireLl·eur der C e1T1een tewerken . 

De~ avond te 6.30 ure worJt de vergaderi ng door den Voorzitler 

geopend , en verklaart hij haar openbaar. 

ru r..;T 1. ARRESTEERIN G VAN DE :\OTIJLEN VA!\ DE VEHGADEl<INC VA N 

3 FF.llRIJARI l920. 

Deze zijn me t enkele aanke kenin!len t erugon tvangen en ~te!t ck 
Voorz itter voor, danr; ,1ede re keni ng te houden en ze te .:irres tecren. 

Aldus wordt besloten . 

l' IJ'.'IT 2. VERZOEK VA N !IFN TI .IDEL!JK-WAARNEMEN DEN KLF..HK - AHCH l 

VARIS L.W . LL DON EN DE KLERKE N OP PROEF J .H. BANSE EN 

z. ,\ . DIA~ Q,\I \Y/ IJZIGI NG TE BRENGEN JN DE WIJZE, WAAHOP 
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ZIJ AAN DEJ\ GEMEENTEDIENST ZIJN VERB0NDEN {BRIEF NO. 

21?. B/2). 

De Voor zittcr : Dit voor~tel is bij de behandeling in de vorigc 
vergaderin15 in stemming gebracht tegen het voorstel van den heer 
Troostwijk. om het ontslag zonder meer te verleenen en staakten 

toen de stemmen. Wensrht een der !eden nog nadere toelichtinger. 
te geven of te ontvangen .\nders noodig ik de heeren uit tot nieuwe 
hoofdelijke stemming over te gaan. 

De heer Troost11Jii I.· : I k wil nog even mijn voorstel wa.t nader om
schrijven, daar de toelichting van den Voorzitter m.i . nict geheel mi;
ne bedoeling weergeeft. !Vli;n voorstel was den verzoekers in overwe
ging te geven op hun aar.vraag om ontslag terug te komen en hun de 
verzekering le geven van den steun van Raad en Burgemeester inge
val van incorrecte behandeling. 

De Voor.:·itkr : Die oplossing van deze kwestie is niet meer moge

lijk, aangezien de klerken. ook nadal ik ze van de besprekingen in de 
vorige vergadering op de hoogte heb gfbrarht en hnn onder het ge
ven van die garan1·ie in oven.·egin!.2: heh gcgeven hm1 \'erzoek ir. le 
trekLen. hebhen gemecnd bij !rnn ver wek tc moeter. vol harden. 
Daarom hli_ift d11 ., alleen het voorstel van U O\'er zooalc. ik het zoo
even heh wecr!!egeven. r·e;tclijk kan de kwe,tie voor een groot dcel 

als reeds van de baan l:eschouwd wordcn. c1aar de Heeren Runse 
en Dias inrniddel;· zijn c·ntsla~~cn. Zii had<lcn kanc een anclere hc
trekking te hijgen en 11·ilden 11iet !anger .. achtf'n . Bhft du~ alleen 

over de heer Ludon. 
Wenscht een der !eden nog eene opmerking te maken o{ een vraag 

te :;tellen? Anders ver·;·oe k ik den heerer: te slernmen ove r rniin voor
stel en dat van den hecr Ti·oostwijL 

Het res11ltaat is. dat het voorstel van den Burgemees ter worrlt aan
genomen met 7 te15en 5 stemn,en: 1·oor het \Oorstel Troostwijk werd 
gesternd door de Heeren P0pping, E,ke::: , V:.n: PeL1gcn, T1ooctwi_ik 

en Wieland. 

PUNT 3. VOORSTEL TOT A"W IJZl!\ C. VA!\ HF.T \ER70EK VAi\ TJOA Tl.<\NG 
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L!ONG OM VERGUNNING TOT VERKOOP VAN STERKEN DRANK . 
VOOR GEBRiJIK TER PLAATSE V;\"< VERKOOP (BRIEF NO. 3)'.) C/2). 

De !eden gaan accoord rnet he~ concept-heo; bit en worclt di: gcc.r
re~;eerd. 

PU!\T 4. '1A<;TSTELLING 9E Sl!PPLETOIR ;~O?HER DER MOTORRIJTC'GEN

BELASTING 1919. 

Het 9e suppletoir kohier der Motorrijtlligenhelasting 191 q wordt 
va~tgestcld tot een br::drag ·.;an j. 6. --

FlJNT 5. VOORSTEL OM DE REGEEHlNG TE VEl<. '.OEKE"i .~ .Al\ DE GE!VIEENTE 

IVL\KASSA .?. IN :>EtlF.ER AF TF. STAAN EEN STUK GROND TE BA 

LANGB.\ROE VOOR STEEV:PSLAC :' L\AT~ (BRIEF "<C• . 353a Q/3). 

Het concept be-:hit wordt zonder nc:d2re htspre king gearres:eerd. 

Pf'NT fi. RAPPORTEN DER COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN INZAKF. AC

\OORDBF.VINDING VERANTWOORDJNGEN OVER llET )E EN 4E 

KWARTAAL 1919 VAN DEN OP7.IENER DER El'ROPEESCllE BE·· 

GRAAfPLAATS. 

Deze warden voor kenni8geving aangenomen. 

l' ~'NT 7. \'OORSTEL OM EEN qEDRAC VAN f 58 58 AAN TE VOLDOENE COL

L.ErTELOONEN TE BRENCEN TEN 1 .• ASTF. \'AN DEN POST ,.ON

VOORZIENE UITGAVEN I 920". 

Zander dis~ussie of stemming wordt het voorstel aangenomt:n. 

Pl iNT 8. VOORSTEL TOT INTREKKINC DER AAN fJIONG LIOE ::iJE Bii 

BESLUIT DDO. 24-4-1910 NO 86/ 13 VER!.SENDE \ 'EW::tJN NJNG 

TOT DEN VERKOOP VA N STERKEN f'RANK VOOR CF.BRU ii~ TF.R 

Pl.AATSE VAN VER i:OOP (BRIEF NO. 424 G13). 

De V oor zitter : Uit mijn desbetreffend ~.;:hrij~en ben de hee · 
ren gezien. d..:t !wt voqrstel tevens ~trekt om goed te k~urcn mijn b~-
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sluit 0111 in af-...a .~ l1tin~ van de hcs ii ~:: ing \ an dPn Paad uanga,indc de 

i ntrekki~ dcr -,-c ,i:;.mning den '.er Loop onrr.;ddeli;), te d0c1: s ~a ken. 

De lcc!en 1.;l!nnen ~- id: l e!~ ··oile 1 '1~t cer> en ;rnder \ ereen:p:en en 

\l\·o'·dt co~(or · n het concept-b ': ht b~ ·- l ot <>r. 

PUNT 9. VOORSTFL OM EENE BESL!SSI~G TE NEMEN INZAKF. DE DOOR 

DEN HEER VAN BEUSEKOM AANCEVOERDE MOTIEVEN VOOR ZIJN 

TE LATEN TERUGKEER V:\N BIJ ITENLANDSCHE VERLOF EN ZIJN 

LAAT KENNISCEVEN DAARVAN (BRIEF NO. 430 B/2) . 

DP nerr Pot ;;i 'g . f k heb na image van de -tu kkcn niet c1e overtui

ging gekregen, dat fot ce majeure inderdaad aanwczig was . Uw brief 

heeft de Secretaris 7.7 October on trnngen. Hii hee~t toen naar Den 

Haag geschrev~n en is 13 Novf'mbe r gekevrd. Ongeveer gelijke ter

mijn ligt tusschen i3 Novemb~r en 4 December. Was de Secretaris 

eens zdf naar Den Haag ¥ereisc:l om wat spoed achter de zaak te zet

ten, dari twijfel ik niet of cp beide termijnen was 1··el cen .veek be 

spaard. Later hekl11agt hij zich, eersl 700 laat bericht van Kolonien te 

hebben ont ·,;angen omtrent clcn 11itslag c:ler keminr:. Waaron~ w.is het 

echte1 rocdil': op () c ;chri fteli.i ke ken :1i~geving te wac hten. daa" I.et 

toch gevoonte i ~ , dat de t1it~] ;:g <ler l,ei,.;ring den gekeurde dired n fl 

de keuring n 1ondcling door den Voortitter cler Ccmmissie , ., orrlt me

degedeeld? Die uitsla8 moet hem dm 4 D ecember reeds hekend zijn 

geweest. Had h ij teen di ree l ~c · c- iu!. da1, ha, , !<C •f J;c1 cl naar den ge -

micldelden ti,icL duur van telegramrnen ir. dien tijd, !ii i !8 December 

de door hem gevraagcle rem ise kunnen hebhen ontvangen. Fn tot aan 

den L~en December is ju i~' t de hut op de ,.J< ;i,._ ;" voor hem open!!e

houden. Waarom ook is de Peer van Peusekom eer't 2 Decembe .- hij 

de l\1aat ,;chappii ,.Nederland" gaan in formeeren . daar het hen~ to'. h 

bekend moest zi_in, hoe men lang van te voren maat1 egelen moest ne

men. als men ecnip ' ka ns •xii I ehhen op passage in een bei;aa lden 

ti .id? 
lk vind het <b· oo k niet te veel ge1egd, da t de force majeurc ge

zocht is en niet als rcden i~ aan te voeren voor de te hte terugh·.m~t. 

/). fio,.r ~ ittcr : We11 scht nog iemand het '" oord over de7e aangC' le-
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genheid, ande:·s stel ik voor over te gaan tot ;;ternming over de vraag 

of de Raad al dan niet overtuigr1 is dat in dit geval van o"verma :·ht 
kan worde'1 geoprnken . 

Met 6 tr·~en 5 stemmen spreekt de R1~1d 1.ich uit in hevestigenden 

zin; de fo rce rnaieure werd ontkend c;oor de heeren Popping, Eskes, 

Mas Noer /\\im, Troostwijk en Wempe, ten ,·;j) d1~ heer Sitanala 

bhnco stemt. 

De Vi::nrdi~er : De force ma.ieurc dus aangenomen zi.inde, stel ik 

voor den Secretaris morgen zijne betrekking te doen aanvaarden. ~'ij 
hebben echter nog eene beslissing te nemen ten aamien van zijne fi

nancieele po<itie gedurende den tijd, dat hit te laar i:;. 
De heer Afr. R uigers : l\1.i . had de Secretar:s in ieclcr ~eval kunnen 

zorgen, dat de Paad ti ;dig was ingelicht omtrent zijne vermoedelijke 

terugkomst en daardoor in staat geweest zijn standpunt te bepalen. 

Daarvoor had hij 4 December reeds voldoende zekerheid. I k acht het 

dan ook de schuld van den Secretaris, dat dit niet is kunnen gebeu

ren en stel voor den tijd verloopen tusschen den datum vari omme

komst van zijn verlof en den datum van dienstaanvaarding te be

schouwen als doorgebracht met verlof buiten bezwaar van d e Ge

meente. 

De lieer Wieland : Ik stel voor het te beschouwen als doorgebrac:ht 

met verlof en dus over dat tijdperk verlofstractement i.Jit te bev1le11. 

De Voor2dfer. ?oudt U nog will~n toelichten nit vvelJ..e overrc

gingen U daartoe komt ? 

Di her.r Wiefo1td : H et is niet zijn schuld d11 t hi_i te laat i; en 

ma~ hij geen schade meer lijden . 

De heer Poppin:; : Ik ben het eens met den heer Rutgers. 7elfs vind 

ik, dat hij nog eerder had hehooren te schrijven, nl. na de eerste keu

ring, toen de waarschijnlijkheid reeds groot was, <lat hij !anger in 
Holland zou moeten blijven. Ik ben er dan ook ster k tegen dat 
de Cemcenk voor d.t: finantieele consequenties van die nalatig

heirl zou moet.en 01:.l<omen. 
De !1eer Esl~es: Nu de force maieure is aanvdard, moet het acti· 

viteitstra·: tement zoo spoedig mogelijk, du., morgen bij het aanvC1ar

de11 van -.- 1Jn dien::;~. mgaan. Waar "'e ho'.·enc!;cn aannemen dat 
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overmacht de reden van de ov"'.m:hrijding v.rn het verlof is 2eweest, 

moet de Cemeente hem over dn tijd verstrd:e•1 tmschen l 2 Fe

hnnri en morgen, vc.rloht:-ci.cte rr: ~nt to: •,ta~n. 

De Voorzitter: U\'·· vootztel sternt dv ove,·een met dat van den 

•- hee,. Wielanc.L lk :,tel dan vooc ciat vein U en dct v;rn der: heer 

Rutgers tegen dk:i,,r in >tennr ing te b:'ernren. 

De gehouden hoofclelijke stemm:n~ hee~t tot resnltaat . d;it bet 

v0orstel Eske ··'-\~';eland v:ordt a'lngenomen met 7 teRcn 5 ~temmen; 

v66r het voorstel Rutgers stemden de heeren Popping, Troo>twiik, 

Rutgers, Wacke1lin en Wemo'!. 

De Vnor:--dtcr: Bes!oten i> dus. dat de Secretaris over de dagen. 

verloope'l tussr.l--en den dat-.im van melding en dien van dien'.;taan· 

vaarding verlo':=•tracterr:ent zal gen;ctfT . 

PUNT I 0. 1. OORSTEL TOT INDIENSTSTELLING Bl I DEl\ DIENST DER GE

MEENTE\X'ERKEN 'i /N FE!" Kl.ERK 0 !' EENE J\1 .• \.\NDELIJKSCHE 

BEt.0Lr1c1Nc. v,v.; / 120.- (Bi:;1EF ivo. ~rn N17). · 

Word 1 zonder na<lere he:;µreking eanp;eno!' :en. 

PUNT J J, BEHANDELJNC VAN HET AIJVlES t ITGEBRACHT DOOR DE COM · 

MISS![ TOT BESTl 'DEERING V.'\N HF.T ONT\\1 ERP T'1T INSTEl.l .ING 

VAN HAVENRA l;EN. (·~~IEF NO. 44] A J). 

De Voor :itlcr · Het advi(,S var. de Cornmis$ie ~:aat ;n somm.ge 

punten verdei dan rnijn conclusies. Voornamcliik L'it zid: dit in 

hare meening over de vertegenwoordiginf in den Havenra'!d en over 

het verordeningsrecht. Het advies vrn de Commissie komt mij ech

ter zoo duidelijk en jui~t voor, dat ik vol vertrouwen meendi: Ute 

kunnen voor:;tellcn. het in dezen vonn door lusschen kom"t v11n den 

Directeur der Haven ter kenni.; te doen hrengcn van den Directem 

der B.O.W. al~ weergevende het oordeel van Uw College. 

Alie leden kunnen zich n:et dit voorstel vereenigen. 

PUNT J 2. STU1'KEN TEI\ KENNISNEMl 1\i .°; . 

De volgende stu kken wordrn door den Yoorzitter ter ke11ni.0 van 

den Raad gebracht: 
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I. Burgemeestersbesluit van 24 F ebruari 1920 ~<o. 33 G /2 , waarbij 

aan Tjoa Tjiong Liong vergunning is verleend tot defl verkoop 

van sterken drank elders dan ter plaatse van verkoon. 

2. Idem van 25 Februari 1920,No. 39 R/2, waarhij aan den Collec

teur tevens Marktmeester en Controleur der Openbare Verma

kelijkheden. den heer W.F.H. Gerritsen, verlof is verleend voor 

den duur van 21 dagen in te gaan op 1 Maart 1920. 
3. Proces-verbaal van het opgenomen wed: ,,Het bouwen van een 

' Gemeentemagazijn". 

4. Gouverneursbesluit van 23 Febrnari 192C No . 121 /E4, houden

dc "i.iziging van de verkoopprijzen van riist . 
. ). Mis~ive van den lngenieur-Direcleur der Gerneentewerhn ddo. 

26 Februari 1920 No. 136 J. houdende aanbieding maandven:lag 

Januari 1920. 
6. Rekest der gemeenteambtenarcn de heeren G.J. Krcmenbarg en 

/\,I __ Sampers alhier ddo. 26 rebrueri i920. houdende verzoek 

om vv· ij zigi ng der .,Arnbtenarenverordening" ten aamien van 

cl -= aanspraken op hu:tenlanclscl1 \·erlof. 

7. Rd:e::t van het Gerrieentep.::rsoneel ddo. 26 F ebruar; 1920 om 

een duurtetoeslag van 20''.;, van het tractement. 

P. Gouverr.ementfbesluit d<l. 14 F ebruari 1920 No . 11, hetreffende 

onteigening der eigendorns en andere rechten l)p een aantal 

stukken grond te Makassar, benoodigd voor den b011W van het 

perionenstation Makassar ("D halte Pasrnr Boetc·en~. 

· 9. Missive van den Rurgemees~rr van Makassar van 26 ~ ·cbm.iri 

19?0 No. 3~l3 Yil, am den fd. Inspecteur van den Buq.:elijken 

Gene1:sk11ndigrn Diemt omtrenl df 1 iekenhuisplannen. 

10. Apostil van den Burgemeester van Makasgar ddo. 2 Maart 1920 
No. 36q G ,'2 met de daarbij behoorende retroacten betreffende 

het verzoek van Tan Koen Gee om vergunning tot verkoop van 

sterken drank in de Borneo-bioscoop. 

11 . Missive van den Burgemeester van Makassar ddo . 2 Maart 1920 

No. 3">2 M /6 met de daarbij behoorende retroacten, betreffende 

het 1)laatsen der f 360.000 leening bij het Weduw-en er. Weezen·· 
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fonds. der Furopeesche Burgelijke Ambtenaren in Nedcrlandsch

lndie. 

12. Brief van het Bestuur van de Makassaars.::he Renclub te Makas

sar, ddo. 9 Maart 1920, houdende mededeelin!l' dat zij deze 

week met het afzetten van de renbaan op het Koni:igsplein 

een begin maakt. 

13. Missive van den Burgemeester van Makassar ddo . 12 Maart 1920 

No. 442 F 13, gericht aan den Gouverneur-Generaal door tus

schenkomst van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorig

heden. hetreffende Gouvernementsbesluit van 10 Januari 1920 

No. 27, waarhij aan de N. V. Ncderlandsch-!ndische Gasmaat 

schappii vergunning is verlecnd tot den aanleg en het gehruik 

van leidingen voor electrische verlichting em:. hinnen de Ge

meente Makassar. 

De Voorztfler: Het spreekt vanzelf, dat de rekesten. bedoeld on

der nummers 6 en 7 nog nadere hehandeling vereischen. 

RONDVRAi\G. 

Daar gecn der !eden i~ts heef t op te merken. wordt de OpenLare 

Vergadering te 7 uur door den Voorzitter gesloten en gaat de Raad 

over in geheime zilling. 

Gearresteerd in de Vergadering 

van 20 April 1920. 
DAMRRINK 
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Ambtenaren. 

Beslissing imake de duor deri hcer Va1~ Beusekum 
aangevoerdc motieven voor zij11 ti> la ten terugkcer 
van buitenlandsch verlof e·1 zij n laat kerinisgeven 

Hla~z. 

daarvan 85. 
Verzoek var1 eer.;ge klerke:i om wijzigi r-g te hre~:· 

gen i!1 de wijze, waarop zij aa!i den Gerueente-
die r·; st zijn verbonderi R} . 
Vo:.irstel tot ir.dien~tsteili:-1g hij 'le :! die1st der 
Gemeentewerken var. ee !' klerk op een maande-
Jijksche bezoldiginz van f 120.- 's maands 87. 

Belastingen. 

Vaststellin'.I CJde supplttoir koh ier der motorrijt1_1i
genbelasti ng 

Comptabiliteit. 

Belaalbaantelli<ig van et>:1 bec!rag van f :)8.5.S aun 
te vuld r,ende cullectdoo:icn ten laste vc.11 den pos l 

l-14 . 

voor .,Onvoorziene Uitgaver1 1920" t·l. 
Goedkeuri ng- van vera r: twuordi n ~' Cll var1 rekeri plich-
tigen 34. 

Diversen. 

Bchandeling van !-:et advies uitgel-irncht door de 
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Bia dz: 

Commissie tot be"O tudeering van het ontwerp tot 

imtelli'Jg van havenraden R7. 

Geldleening. 

Onderhandelinge11 met het Weduwen - en Weezen
fonds der Europeesc:he Burgerlijke Ambtenaren in 
Nederlaads~h-Indie tot plaatsing eener f 360.000 
kcning 

Gronden. 

Voorst~l om de Regeeri!·•g te verzocker. ean de Ge

mee:1te een stuk grn r.d te Bala:igbaroe i :' bP.heer 

88 . 

;;. f te st'lan v.nor stee:iopslagplaats 84. 

Notulen. 

Arresteecing van de Notulen der Vergaderi01~ van 
3 F ebruari 1920 82. 

Vergunningsrecht. 

Afwijzir,g van het verzoek van Tjoa Tiang Liong 

on1 vergun r1ing tot ver koop \•an ster ken drank voor 
gebruik ter plaatsc van verkoop 84 . 
Coed keuri 111:.: van de dcor den Burgemeesler ge-
lz ste onm iddellijke staking va 11 den verk<:wp van 
sterke;-; drank door T:iiong Lioc Sie in afwachting 
,·an 's Raads beslissi ng 85. 
!nt rekki ng van de aa ·1 deze11 verleende vi>rgm;r;ing 
tot verkoop van sterken drank voo;- gehniik ter 
plaatse van verkoop 84. 
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