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No. 8. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare Vergade .. 
ring van den Raad der Gemeente Makassar, ge .. 
houden op Dinsdag, 18Mei 1920, ten Raadhuize. 

Voorzitter : De Loco- Burgemeester. 

AGENDA: 

I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 20 April 
1920. 

2. Benoeming van een Rooimeester (Brief No. 971 S /2). 
3. Eervol ontslagverleening als Rooimeester, op vazoek aan den 

heer H. de Munnik (Brief No. 914 B/2) . 
4. Benoeming van een Kashouder (Brief No. 949 B/2). 
5. Eervol ontslagverleenin~ als Kashouder op verzoek aan den 

heer J. Ph. Meijer (Brief No. 949 B/2). 
6. Regeling inzake vertrekdatum van den met Europeesch verlof 

gaanden Adjunct-Directeur der Gemeentewerken A. J. Sack
man (Brief No. 919 N/2). 

7. Rekest van den Gemeentesec;etaris A.P .R. van Beusekom dd. 
26 April 1920 inzakc vergoeding van passage kosten voor zijn 
gezin (Brief No. 864 B/2). 

8. Verlofverleening aan den Keurmeester A. L. Sampers (Brief 
No. 923W/2). 

9. Afvaardiging van den Burgemeester naar het te Bandoeng op 
23 en 24 Mei 1920 te houden I Oc Decentralisatiecongres (Brief 
No. 908 B/I ). 

IO. Rekest dd. 17 Maart 1920 van de hier gevestigde N.V. Eerste 
Makassaarsche Oliefabrie k be tr. het leggen eener pijpleiding 
(Brief No. 922 0/1). 

11. Grondaanvragen. 
12. Subsidieaanvrage aan de Regeering voor wegverbetering (Brief 

No. 920 N/4). 
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13. Bezwaren der Regeering tegen ongelijke opcentenheffing (Brief 
No. 739 M/1). 

14, Machtiging vcrnieuwing contract met den leveran~ier voor 
doodkisten. 

1 S. Rapporten van de Commissie voor de Financien inzake verant
woordingen : 
a. van den Gemeente kashouder over Januari, Februari en 

Maart 1920. 

• 

b. " 
,, Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelas . 

c. .. 

d. " 
e. " 

ting over het I e kwartaal 1920. 
,, Gemeentesecretaris idem. 
,, Gemeentecollecteur over het 4e kwartaal 1919. 
,, Commies-Betaalmeester over het I e kwartaal 1920 

betr. gelden te goeder rekening ontvangen. 
16. Aanwijzing van een lid der T echnische Commissie. 
17. Stukken ter kennisneming. 

Aanwezig zijn de leden: L.V.R. Beekveld, E. van Beugen, D. Es
kes, Mr. S. Jaarsma, Mas Noer Alim daeng Marewa, 
Noeroeddin claeng Magassing, J . Sitanala, The Liong 
Tjiang, H. E. Wempe en G. Wieland . 

Na opening der Vergadering verschijnen de leden: Lie t'.ng Hoei 
en Mr .J. Rutgers. 

Afwezig rnet l<ennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman wegens 
verhindering, Hoesing wegens ongesteldheid, H. Pop · 
ping wegens uitstedigheid en H. Mesman wegens onge
gesteldheid. 
Zonder kennisgeving afwezig het lid I. Troostwijk. 

Secretaris: de heer A.P.R. van Beusekom Jr. 

Te 6.40 ure <les avonds opent de Voorzitter de vergadering. 
Op verzoek van den Voorzitter woont de lngenieur-Directeur 

der G.W. de Vcrgadering bij. 
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PUNT I. ARRESTEERING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 20 
APRIL 1920. 

De heer Wieland: Wordt in de Notulen opgenomen, hetgeen de 
heer Rutgers aan de concept-notulen toevoegde? . 

De Voor zitter: Neen, de heer Rutgers verklaarde er geen bezwaar 
tegen te hebben, de door hem voorgestelde aanvulling in te trek ken. 

De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 

PUNT 2. BENOEMING VAN EEN ROOIMEESTER (BRIEF NO. 971 s/2). 

De Voor zittcr : I k geef in overweging omtrent de pun ten 2, 4 en 

7 der Agenda, eerst in een zitting met gesloten deuren te beraadsla
gen. De beslissing kan daarna in het openbaar worden genomen . 

De Raad verklaart met dit voorstel accoord te gaan. 

Te 6.45 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met gesloten 
deuren over. 

Te 7.40 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw openbaar 
· verklaard. 

De Voorzitter: Thans overgegaan tot de keuze van een Rooimees
ter. 

Na stemming en herstemming wordt door het lot tot Rooi
meester aangewezen de heer A.J. Sackman, Adjunct-Directeur der 
Gemeentewerken. 

De Voorzitter: Derhalve is de heer Sackman verkozen op de voor
waarde als nedergelegd in zijn sollicitatierekest en wordt hem met 
ingang van morgen eervol ontslag verleend als Adjunct-Directeur 
der Gemeentewerken . 

De heer Wieland : De heer Sackman is benoemd tot Rooimeester 
doch ik ben tegen eervol ontslagverleening van hem als Adjunct-Di
recteur der G.W. zo:llang niet de kwestie is opgehelderd inzake de 
beschuldiging van eenige bouwers hier ter plaatsc, dat hij particu
lier werk verrichtte zonder toestemming van den Burgemeester. Hij 
is nog nie t gerehabiliteerd en kan hem dus nog geen eervol ontslag 
warden verleend. 
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De heer Mr. Rutgers : Deze kwestie ~are in een zitting met geslo
ten deuren te regelen, nadat de Agenda zal zijn afgehandeld. 

Aldus wordt besloten. ' 

PUNT 3. EERVOL ONTSLAGVERLEENING ALS ROOIMEESTER AAN DEN 

HEER H. DE MUNNIK (BRIEF NO. 914 s/2). 

De heer Noeroeddin : Het ontslag ware eervol te verleenen onder 
dankbetuiging voor de bewezen goede diensten. 

Conform besluit de Raad. 

PUNT 4. BENOEMING VAN EEN KASHOUDER (BRIEF NO. 949 V/2). 

Benoemd wordt de heer F .A. Schroder alhier met 6 stemmen, ter 
wijl I blanco stem werd uitgebracht. 

PUNT 5. EERVOL ONTSLAGVERLEENING ALS KASHOUDER OP VERZOEK 

AAN DEN HEER J.PH. MEIJER (BRIEF NO. 940 V/2). 

Het ontslag wordt eervol verleend onder dan kbetuiging voor de 
bewezen goede diensten. 

PUNT 6. REGELING INZAKE VERTREKDATUM VAN DEN MET EUROPEESCH 

VERLOF GAANDEN ADJUNCT·DIRECTEUR DER GEMEENTEWER· 

KEN A.J. SACKMAN (BRIEF NO. 919 N/2).- • 

De Voorzitter: Door de ·staking in het scheepvaartbedrijf ver
trekt de mailboot later. Dit punt der Agenda ware eveneens in een 
zitting met gesloten .deuren te behandelen. 

Aldus wordt besloten. 

PUNT 7. REKEST VAN DEN GEMEENTE.SECRETARIS A.P.R. VAN BEUSEKOM 

DD. 26 APRIL 1920 INZAKE VERGOEDING VAN PASSAGEKOSTEN 

VOOR ZIJN GEZIN (BRIEF NO. 864 V/2). 

De Raad besluit aan den Gemeente secretaris de passagekosten 
v lnHolland naar Makassar eerste klasse te vergoeqen voor zijn doch
tertje. Met 8 tegen 4 stemmen (tegen stemden de !eden Mr. Rut
gers, Sitanala, Eskes en Noeroeddin} besluit de Raad om eveneens 

• 
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de passagegelcosten voor diens echtgenoote van Holland naar Ma
kassar te restitueeren. 

PUNT B°. VERLOFVERLEENING AAN DEN KEURMEESTER A.L. SAMPERS 

(BRIEF NO. 923 W/2). 

De Voor zitter : Gedurende de drie maanden verlof zal de Adjunct 
Keurmeester de functie van Keurmeester mede waarnemen. 

De Raad besluit het verlof te verleenen. 

PUNT 9. AFVAARDIGING VAN DEN BURGEMEESTER NAAR HET TE BAN

DOENG OP 23 EN 24 MEI TE HOUDEN JOE DECF.NTRALISATIE

CONGRF.S (BRIEF NO. 908 V /l ). 

De Voor zitter : De op Java vertoevende heer Dambrin k heeft 
zich hereid verklaard Uw College op bedoeld congres te vertegen
. woordigen. 

Het betreffend concept-besluit wordt goedgekeurd en gearres
teerd. 

PUNT IQ. REKEST DD. 17 MAART 1920 VAN DE HIER GEVESTIGDE N .V . 

EERSTE MAKASSAARSCHE OLIEFABRIEK BETR. HET l.EGGEN 

EF.NER PIJPLF.IDING (BRIEF NO. 922 O/J ). 

Het b;tr. concept-besluit wordt goedgekeurd en gearresteerd. 

PUNT l J • GRONDAANVRAGEN. 

De Voor zitter : De stu kken hebben ter inzage gelegen. Bij de aan
vrage van den heer Lie Eng Hoei werd de opmerking gesteld, dat de 
Gemeente het betreffende perceel noodig heeft voor het aanleggen 
van een sportterrein, zoodat tegen het uitgeven ervan in eigendom 
bezwaar moet worden gemaakt. Eenige jaren geleden zijn door 
genoemden heer de inlandsche bezitsrechten op di en grond af ge
kocht; met de financieele consequenties dient dus rekening te wor
den gehouden, daar de Gemeente het reeds betaalde bedrag van 
circa/ 10,000 .. zal hebben te vergoeden. 
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De heer Mr. Rutgers : Omtrent deze kwestie ware nader te besli~
sen en stel ik daarom voor, dit punt der Agenda aan te houden. 

De heer Van Beugen : Aan de Regeering ware te verzoeken be-
c,loeld rekest voorloopig aan te honden. ' 

Z.h.s. wordt besloten de kwestie nader te behandelen in een 
volgende zitting. De hierop betrekking hebbende stukken zullen 
opnieuw ter Secretarie ter inzagevoor de !eden worden nedergelegd. 

PUNT 12. SUBSIDIEAANVRAGE AAN DE REGEERING VOOR WEGF.NVERBE

TERING (BRIEF NO. 920 N/4} . 

De heer Eskes : Het gaat niet alleen om wegenverbetering, doch 
ook om wegaanleg. 

De Voorzitter: Dus verbetering van wegen, welke eigenlijk geen 
wegen z11n. 

Het concept-besluit wordt goedgekeurd en gearresteerd. 
Staande de vergadering worden de Notulen op dit punt betrek

king hebbende, goedgekeurd en gearresteerd. 

PUNT 13. BEi:WAREN DER REGEERING TEGEN ONGELIJKE OPCENTENHEF

FING (BRIEF NO. 739 M/4). 

De Voor zitter : Bekend is, dat de Regeering hezwaren• maakt te· 
gen ongelijke opcentenheffing op Landsbelastingen . Welke die be
zwaren zijn, werd niet medegedeeld. Waren deze bekend gesteld, 
dan zoude overwogen kunrien worden, om daaraan tegemoet te 
komen. 

De heer Van Beugen : De Regeering heeft zich hierover toch al 
uitgesproken ? 

De heer .Mr. Rutgers: Er waren administratieve bezwaren, welke 
volgens de meening van den lnspecteur van Financien en den Alge
meen Ontvanger niet van overwegend belang zijn. 

Besloten wordt de Regeering om nadere inlichtingen te verzoeken. 
Staancle de Verg::tdering worden de op dit punt betrekki11g heb-

1->encle notu;en goeclgekeurd en gearresteerd . 

• 
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PUNT 14. MACHTIGING VERNIEUWING CONTRACT MET DEN LEVE

RANCIER VOOR DOODKISTEN. 

De V e>or z1tter : Getracht zal worden voor langeren termijn met 
den leverancier te contracteeren. Het gelukte, eenige pri.izen ver
minderd te krijgen. 

De machtiging wordt verleend. 

PUNT I 5. RAPPORTEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN INZAKE 

VERANTWOORDINGEN : 

a.van den Gemeentekashouder over Januari, Februari en Maart 
1920. 

b. ,, ,, Ambtenaar belast met de inning der hondenbelasting 
over het I e kwartaal 1920. 

c. ·~ ,, Gemeentesecretaris idem. 
d. ,, ,. Gemeentecollecteur over het 4e kwartaal 1919. 
e. ,, ,, Commies-Betaalmeester over het le kwartaal 1920 betr. 

gelden ter goede rekening ontvangen. 
De rapporten worden goedgekeurd. 

PUNT 16. AANWIJZING VAN EEN LID DER TECHNISCHE COMMISSIE. 

De Voor zitter : De heer Wieland wil zijne plaats inruimen voor 
den heer.Beekveld, dien hij geschikter voor dat lidmaatschap acht. 

De heer Beekveld wordt gekozen en verklaart de benoeming te 
willen aannemen. 

De Voorzitter: Den heer Wieland ·betuig ik den dank der Ge
meehte voor de vele goede diensten als lid der T echnische Commis
sie bewezen. 

PUNT J 7. STUKKEN TER KF.NNISNFMING. 

a. Brief van 's Lands Gevangenis te Malang No. 127 dd. 27 April 
1920 betr. mozaikplaten voor vleeschtafels. 

b. Afschrift Burgemeestersbesluit No. 88 B/2 dd. 6 Mei 1920 betr. 
aanstelling van den inlandschen Schrijver ter Secretarie Abdul 
Wahid tot 3en klerk. 
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c. Procesverbaal dd. 4 Mei '1920 inzake opneming der Gemeente
kas. 

d. Verslag van den lnspecteur van den Waterstaat alhier dd. 15 
April 1920 nopens in 1919 door deze Gemeente uitgevo~rde wer
ken waarvoor het Gouvernement subsidie verleende. 

e. Rekest dd. 6 Mei 1920 van de N.V. Eerste Makassaarsche Oliefa
briek alhier inzake ongewenschte hijgienische toestanden. 

f. Gouvernementsbesluit No. 9 dd. 23 April 1920 betr. verleend 
ziekteverlof aan den Burgemeester. 

g . Rapport der Commissie voor de Wegenbeplanting dd. 9 April 
1920. 

h. Brieven dd. 29 April en 10 Mei 1920 van denCommies ter Secre
tarie in tijdelijken dienst W.H. van Room betr. zijne ziekte. 

1. Rapport van verrichte werkzaamheden door de Gemeentewer
ken over Maart 1920. 

J· Brieven dd. 5 en 7 Mei 1920 van den heer A.B.M. Obelitz betr. 
oprichting een~r Gemeente-Ambtenaren-Vereeniging te dezer 
stede. 

k. Afschrift-Burgemeestersbesluit No. 86 N /2 dd. 20 April 1920 
betr. verleende periodieke verhoogingen. 

I. Afschrift-Burgemeestersbesluit No. 915 S/2 dd. JO Mei 1910 
" betr. binnenlandsch verlof vtrleend aan den Rooimeester H. 

de Munnik. 
De Voorzitter : Eenige dezer stukken zullen nog nader worden 

voorgebracht bij Uw College. I k wenschte buiten de Agenda nog 
twee aangelegenheden te b~handelen ; de Opnemer-T eekenaar bij 
de G:!meentewerken J. Munster vraagt cervol ontslag uit defl Ce
meentedienst, dat hem per 1 Juni a.s. ware te verleenen. 

Aldus wordt besloten. 
De Voorzitter: De Rooimeester deed het verzoek den klerk op 

proef te zijnen bureele W .F. Prins, over wiens praestaties hij zeer 
tevreden is te doen benoemen tot 2en klerk in tijdelijken dienst op 
cen bezoldiging van J 80.- per maand. welke verhooging ware te be-

. schouwen te zijn ingegaan op I April 1920. 
Aldus wordt besloten. 

" 
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RONDVRAAG. 

De heer Van Beugen: lk heh den Burgemeester gevraagd, hoe 
het stond met de kwestie inzake regeling van het verkeer PrinsHen
drikpad hoek Wilhelminakade, ik heb er niets nade.rs van vernomen 

De heer Mr; Rutgers: De kwestie is door de Commissie van Bij
stand voorgebracht. bij den Directeur der Burgelijke Openbare 
Werken, die zal hebben te beslissen over al of niet verleggen van 
den weg. 

De heer Van Beugen : In een vorige zitting heh ik voorgesteld, 
den Gemeente-Ambtenaren een extra maand salaris toe te kennen, 
zooals dat ook het geval was met de Gouvernementsambtenaren . 
Ook hiervan hoorde ik niets meer. 

De Voor zitter : De met vcrlof zijnde Burgemeester zal ongetwij
feld t.z.t. Uw voorstel bij den Raad voorbrengen. 

De heer Wieland : De boom, staande op den hoek der Willems
laan, behoort te worden gekapt. 

De Voorzitter: Die boom komt voor in het rapport der Commis
sie voor de Wegenbeplanting, het kappen zal derhalve t.z.t. worden 
overwogen. 

De heer Wieland : Het huis op Mamadjang, vroeger bewoond 
4oor heer Mesmm staat ledig, terw!jl er groote huizennood 
heerscht. Kan de huur niet worden opgezegd? 

De Voorzitter: Bij den heer Popping zal ik hiernaar informeeren . 
De heer Wieland: De Commies in tijdelijken dienst Van Room is 

reeds eenige maanden ziek ; ik hoor, dat hij de Gemeente aan het 
lijntje wil houden. Mag een ambtenaar in tijdelijken dienst zoo lang 
verzuimen wegens ziekte? 

De Voorzitter: Tijdelijk in dienst gestelden hebben geen recht 
op de voordeelen welke de .,ambtenarenverordening" biedt. De 
behandelende geneeshecr verklaarde schriftelijk, het verlof nood
zakelijk te achten. 

De heer Lie Eng Hoei: De zijkanten der wegen worden niet be
sproeid, waardoor in de Tempel-en Passarstraat veel stof wordt op_ 
geworpen. 
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De Voor zitter : Voetgangers werpen geen stof op en die ma ken al
leen toch van die strook gebruik. Alleen wordt het verharde deel be
sproeid, het besproeien van de niet verharde strook is onbegonnen 
werk. Te wachten ware daarmede tot de autosproeiwagen er

0

zal zijn· 
De heer Wieland: Die komt juist in den regentijd aan. 
(Gelach). 
De Voorzitter: Volgens ontvangen berichten kan de wagen voor 

den regentijd hier aangekomen zijn . 
Te 8.40 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met gesloten 

deuren over . 
Gearresteerd in de Vergadering van 18 Mei 

(gedeeltelijk) en 22 Juni 1920. 
De Burgemeester : 

DAMBRINK. 
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AL PH AB ET I SC H REG I ST [ R 

Bladz. 

Ambtenaren. 

Benoeming van een Kashouder 130. 
Benoeming van een Rooimeester 129. 
Eervol ontslag als Kashouder aan J. Ph. Mei.ier 130. 
Eervol ontslag aan J. Munster, opnemer-teekenaar 
bij de G. W. 134. 
Eervol ontslag als Rooimeester aan H. de Munnik 130. 
Regeling in zake vertrek·datum van den mrt Eu
ropeesch verlof gaanden Adj. Directeur der Ge-
meentewerken A. J. Sackman 130. 
Rekest van den Gem~entesecretaris A. P. R. van 
Beusekom Jr. in zake vergoeding van passagekosten 
voor zijn gezin 130. 
V~rhooging der bezoldiging van W. F. Prins, tii-
delijk Zen klerk bij den Rooimeester 134. 
Verlof verleening aan den Keurmeester A. L. Sam- ' 
pen: 131. 
Vraag van den beer Van Beugen, omtrent een 
extra maand bezoldiging aan de Gemeente-ambte-
naren toe te kennen I 35. 
Vraag van den heer Wieland betreffende verzuim 
wegens ziekte door een ambtenaar in tijdelijken 
dienst 135. 

Begraafplaats. 

Machtiging vernieuwing contrakt met den leveran -
cier van doodkisten 133. 
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Bladz. 

Bela1tingen. 

Bezwaren der Rege~ring tegen ongelijke opcen-
ten- heffing ' 132. 

Commissien. 

A3nwijzing van een lid der technische-Commissie 133. 

Comptabiliteit. 

RappMten van de Commissie voor de Financien 
inza ke verantwoordingcn 133. 

Diversen. 

Afvaardiging van den Burgemeester naar het De-
centralisatie -::ongres te Bandoeng 131. 
Rekest van de Eerste Makassaarsche Oliefabriek 
alhier betreffende het leggen eener pypleiding 13 l. 
Vraag van den heer Wielimd betreffende een boom 
staande op den hoek van de Willemslaan, wei'ke 
dient gekapt te worden 135. 
Vraag van den heer Wieland betreffende het ver-
huren van het huis op Mamadja!'lg 135. 

Grondaanvragen. 

Grondaanvraag door den heer Lie Eng Hoei 131. 

Notulen. 

Arresteering van de notulen der vergadering van 
20 April 1920 129. 



III 

Bladz. 

Reinigingsdienst. 

Vraag van den heer Lie Eng Hoei betreffende be-
sproeiing der Gemeente-wegen 13S. 

Wegen. 

Subsidie-aanvraag aan de Regeering voor wegen-
verbetering 132. 
Vraag inzake regeling van het verkeer op het 
Prins-Hendrikpad, hoek Wilhelmina-kade 135. 
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