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Stoomdrukkerij Celebes Makassar.

No. 22.

4 December 1918,

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makassar, gehouden op Woensdag,
den Aen December 1918 ten Raadhuize,

Voorzitter … De Bürgemeester. -

AGENDA.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Regelingen betreffende de Gasfabriek.
Behandeling van eigendomsaanvragen.
Benoeming van leden voor de verschillende Raadscommissies wegens periodieke aftreding.
Benoeming van een plaatsvervangend Voorzitter van

de Huurcommissie ter vervanging van den heer F. B.
Sanders, die als zoodanig wegens vertrek bedankte.

Instelling cener Grondbedrijfcommissie.

Schrijven dd. 15 November

1918 van den heer Thio

_Soen Tjeng alhier, houdende het verzoek om restitutie

van betaalde belasting op verkoop van saguweer en
Û
brom.
De
7. Rekest dd.21 October 1918 van den heer Hadji Moerad,
houdende

8.

het verzoek het huis op den hoek Tuin-

straat-Kerhofpad, te mogen benutten voor winkel.
Aankoop van een:

Vrachtwagen ;

Lijkwagen enz.

9.

Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake
accoordbevinding der verantwoordingen :
over de maanden’ April, Mei en Juli 1918 van den
Gemeentekashouder;
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over het eerste kwartaal 1918 van den Opziener van
de Europeesche Begraafplaats;
over het derde kwartaal 1918 van den:
a. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting ;

b. Gemeente-Secretaris ;
c. Gemeente-Keurmeester ;
d. Directeur der. G. W.;

e. Commies-Betaalmeester bij de G. W,
SUPPLETOIRE AGENDA.
‚ Arresteering van de Notulen der Vergadering van 4

November 1918.
Onderzoek vanden geloofsbrief van het nieuw-verkozen

lid den heer H.J. T. Bijlmer.

|

Verordening tot wijziging der verordening tot het heffen
en invorderen eener belasting

op het

houden

van

openbare vermakelijkheden in de Gemeente Makassar,
van 10 Maart 1914, afgekondigd in de Javasche Couranten ‚van 25 Augustus 1914 No 68 en van 27 November 1914 No. 95.
Verordening tot wijziging van de Verordening tot hef-.
fing en invordering eener belasting op den verkoop
van saguweer en brom van den Isten Februari 1918,

re

afgekondigd in de Javasche

Courant van den 28sten

Maart 1918 No. 26.
Verordening tot heffing van opcenten op de aanslagen
in de algemeene belasting op de bedrijfs- en andere

inkomsten van de Inlandsche bevolking inde Gewesten
buiten Java en Madoera.
Verordening tot heffing van opcenten op de aanslagen

in de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten
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in de bezittingen buiten Java en Madoera.
Voorstel van het Raadslid-Snel ddo. 22 October 1918

betreffende salaris van den Secretaris.
Ontwerp en begrooting betreffende het werk: Ver-

__betering van een gedeelte van den Van Schelleweg.

Rekest zonder datum van de N. V, Bouw-Maatschappij

“Haga”, inzake aanleg van een trottoir en rooien van
een boom.
10. Aanstelling van een Gemeentekashouder.
1. Schrijven No. 162/C10 ddo.27 November 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betref-

sa fende terrein

voor

een

nieuwe

Europeesche-

en

Chineesche begraafplaats.
12. Brief ddo. 28 November 1918 van het Raadslid-Snel
betreffende ’s Raads Secretaris.
|
13. Telegram ddo.29 November 1918 van het Hoofd van
den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst betreffende
ziekenhuis.

14. Afschrift-Gouvernementsbesluit No. 60 ddo.20 November
1918 inzake aanleg eener drinkwaterleiding alhier.
15. Schrijven No. 944/H19 ddo.31 October 1918 van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden inzake
heffing van opcenten op de inkomstenbelasting van
aan- boord-woonachtigen.

Aanwezig zijn de leden: H. E. E‚ Chavannes, H. Mesman, °
Noeroeddin daeng Magassing, J. Sitanala, W. C.
Snel en G. Wieland.

Afwezig

met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman,

W. F. van Campen, Lie Eng Hoei (allen wegens

“4
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ongesteldheid), A. W.G Stigter (wegens uitste-

digheid) en The Liong Tjiang wegens verhindering.

Zonder kennisgeving de leden: J. A.E.

van

Deursen, Hoesing, Mas Noer Alim daeng Marewa,
Mr. H. A. Pet en J. H. Stocksmeier.
Er is èèn vacature: (H. W. van der Voort).

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

Te 6.40 ure des avonds opent de Voorzitter : de
Vergadering.
Ce Voorzitter: Het geldt de behandeling eener agenda, welke ter vorige zitting niet aan de orde kon
worden gesteld wegens onvoltalligheid van den Raad.
Thans kan, ongeacht het aantal leden, worden beraadslaagd en beslist.

Met een

enkel woord roep ik het

nieuw- verkozen lid, den heer Chavannes, een welkom toe

en hoop van ‘harte, dat door samenwerking tusschen de
leden onderling en mij door hem veel tot stand zal worden

gebracht in het belang dezer Gemeente.
(Handgeklap).

Punt [:

Regelingen betreffende de Gasfabriek.

De Voorzitter. Het idee werd indertijd door den heer

Snel geopperd om het personeel der Gasfabriek een aandeel inde winsttoete kennen boven het gewone tractement.
Toen had de definitieve regeling van het salaris en de

emolumenten van den Directeur der Gasfabriek nog niet
plaats gehad. Bij schrijven No: 4325/17 dd. 2 dezer meende
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ik Uwen Raad in overweging te moeten geven, alleen den

Directeur een deel van zijn tractement te doen, uitbetalen als

aandeel in de winst en het ander personeel in het genot te
stelen van hetzelfde inkomen en verdere voordeelen, welke het bij de Javasche Machinehandel en Gasmaatschappij
had. Het wil mij, wat het principe der zaak betreft, voorkomen, dat het toekennen van een aandeel in de winst aan

het lagere personeel niet hetzelfde effect heeft als ten aân-

zien van den Directeur. Deze, die het bedrijf in zijn ganschen omvang leidt, kan wel degelijk door meer en beter
werk, door voortdurend

op de

toezicht, door het letten

kleintjes, in belangrijke mate invloed uitoefenen op het

„al of niet maken van winst, terwijl het ondergeschikt personeel, dat ieder slechts

een onderdeel

bedrijf

van het

voor zijne rekening heeft en het geheel niet overziet, zoo
al, dan toch slechts in zeer geringe mate, daartoe in staat

is, Daarom verwacht ik van het toekennen van een aandeel
in de winst aan het lagere personeel weinig profijt voor
het bedrijf, zoodat uit een commercieel oogpunt daarvoor

weinig is te zeggen. Daar komt bij, dat bij de Gasfabriek
het lagere personeel ongeveer geheel uit Inlanders bestaat,

dat den maatregel als het toekennen van een aandeel in de
winst

vermoedelijk niet zoude begrijpen en het allicht

zoude beschouwen alsof het gedurende den loop van

het

jaar in de uitbetaling van loon tekort was gedaan. Buiten-

dien is het uitbetalen aan het einde van het jaar van een
sommetje inééns, voor den Inlander in het algemeen

toch

van weinig nut, aangezien, weinig spaarzaam als deze is,

dit toch niet strekt tot vergrooting van zijn bezit. De heer
Van Deursen deelde mij mede, dat het if

dienst

houden

4 December 198.1
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van den Opzichter der Gasfabriek in den

tegenwoordigen

staat van het bedrijf, niet noodig is. Ikstel voor, den heer

Affourtit te Semarang te benoemen op het bij de Salarisverordening vastgesteld tractement, te verhoogen met 10%
der bruto-winst, met een gegarandeerd minimum vanf 150.per maand.
De heer Wieland: 10°/, van de bruto-winst ?

De Voorzitter. Niet 10% van de opbrengst, doch van
de bruto-winst. Onder de netto-winst versta ik de brutowinst verminderd met de

onkosten

voortspruitende niet

uit het bedrijf alleen, doch uit met het voeren daarvan samenhangende omstandigheden, zooals in dit geval rente

en afschrijving van het te leenen bedrag van f 100.000— ter voldoening der koopsom. De bruto-winst, zooals ik die

bedoel, is door den heer Van Deursen getaxeerd f 17000.—
te zullen bedragen.
De heer Mesman … Zijn maximum-tractement wordt

veel hooger dan f 550,- per maand.

dan

De Voorzitter Inderdaad wordt dat verhoogd met minstens f 150,- per maand.

|

De heer Wieland: Ontvangt de Opzichter der Gasfabriek
geen winstaandeel ?

De VoorzitterDe heer Van Deursen acht het niet

noodig een opzichter in dienst te houden; mocht
Affourtit van hetzelfde idee blijken te

zijn, dan

de heer
vervalt

die betrekking. Het bedrag van f 100.000.- geleend uit andere posten, moet worden teruggestort, in afwachting waar-

van egn bedrag van f 5000.- aan rente per jaar verschuldigd zal zijn. Van den heer Affourtit-zelven hangt een goe-

de exploitatie af, dus het is billijk, dat hij een deel der
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winst ontvangt door die exploitatie gemaakt. Ik geef in
overweging, hem tot Directeur der Gasfabriek te benoemen.
De heer Wieland … Wil de heer Van Deursen niet in
Gemeentedienst overgaan ?
De Voorzitter… De Raad staat voor de keuze:

Affourtit

of Van Deursen. Waar laatst- genoemde uitsluitend bekwaamheid bezit voor het tegenwoordig gasbedrijf, dus niet voor
een steenkolengasfabriek, zoude de heer Affourtit de voor-

keur verdienen, wijl deze voor de beide exploitatiewijzen
geschiktheid bezit, terwijl de kosten niets méér zijn. Hunne salarissen zouden ongeveer gelijk zijn.

De heer Wieland. De heer Van Deursen heeft groote
winsten met de fabriek behaald; hij kent het bedrijf.
De Voorzitter: Wordt de

aerogeengasfabriek

omgezet

in een steenkolengasfabriek, zooals ín het voornemen
dan is Affourtit de aangewezen man.

ligt,

|

De heer Snel. Ik vraag aanteekening in de Notulen, dat
ik niet accoord ga met Uw denkbeeld, heer Voorzitter, betreffende uitkeering van winstaandeel.

De heer Wieland. Ook ik ben het daarmede niet eens.
Laat de Raad aan allen, die aan de exploitatie

medewer-

ken een tantième geven, doch waar het verloop onder

de

Inlandsche werkkrachten steeds groot is bij elk bedrijf,

zouden alleen zij daarvoor in aanmerking kunnen komen, die
een te voren te bepalen aantal jaren in dienst zijn geweest.

De Voorzitter : Tantième is niet hetzelfde als aandeel in
de winst!

Een rekeninglooper kan toch b. v. geen

aan-

deel in de winst ontvangen ?
De heer Wieland … Hem zoude b. v. 159/, van zijn jaar-
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eames

loon als tantième kunnen worden uitgekeerd. Bij een maandloon van f 25.- zoude hij dus f 45.- ontvangen, het is
niet veel, doch de hand van een Inlander is gauw
gevuld.

|

De heer Snel Welk bezwaar is er tegen, ieder, die me-

dewerkt tot het maken van flinke winsten, daarvoor te beloonen ? Door die winsten toch kan de belastingdruk wor-

den verminderd.

|

De Voorzitter … De bedragen der uitkeering worden zoo
Miniem voor het lage personeel.

De heer Snel: Juist daarom. Indien hem bij het Nieuwejaar een bedrag wordt ter hand gesteld, zal de bedoeling
wel begrepen worden.
|
De Voorzitter. Ik ben niet tegen het verleenen van tantièmes, doch het geven van een aandeel in de winst,

be-

grijpt een Inlander niet

De heer Mesman .… De Gemeente moet zich niet voor

altijd binden, indien na een goed jaar het lagere personeel

een maand gratificatie ontvangt, zal het zeer tevreden zijn.

Winstaandeel begrijpt een Inlander niet, bovendien het bepalen van een vast percentage van de winst, brengt allerlei
moeilijkheden mede;

het personeel kan inzage van de

boeken verlangen, om de winst na te rekenen enz.
uitkeeren

van een

winstaandeel

zoude meer

Dat

kwaad

dan goed doen. Alleen zij zouden een gratificatie moeten
ontvangen, die tot volle tevredenheid een gansch jaar door-

werkten.
De Voorzitter” In principe beslist dus de Raad tot uitkeering van een tantième, al

naar gelang der gemaakte

winst, aan dat personeel dat niet voor het toekennen van

…
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een vast aandeel in de winst in aanmerking komt. De hee

Affourtit vroeg telegrafisch, of hem zijne verhuisschade nier

door de Gemeente zoude kunnen worden vergoed, waarbij
ik opmerk, dat de Hoofdagent van de N. V. Javasche Machinehandel en Gasmaatschappij mij mededeelde, dat genoemde heer in tractement bij de Gemeente aardig vooruitgaat. De heer Affourtit taxeerde de verhuisschade op
f 240.-, wat wel te laag zal blijken te zijn.

De heer Snel. Dat bedrag zal stellig te laag zijn.

De heer Mesman … Het is al te gek, daarop in te gaan
Z. h. s. wordt besloten de betreffende kosten niet te

vergoeden.

De Voorzitter. De Hoofdagent der „Javasche” zegde me

persoonlijk alle mogelijke coulance toe en begrijp ik daarom

niet, datde heer Affourtit zijn tantième niet uitbetaald krijgt,
alleen omdat hij hier tegenwoordig zoude zijn bij de overne-

ming der Gasfabriek; hij treedt toch niet als belanghebbende

op,doch alleen voor het gemak om te adviseeren, wat moet
worden overgenomen, en wat niet. 15 December e.k. zou-

de de heer Affourtit te mijner beschikking moeten zijn om
op den len Januari a.s. in Gemeentedienst te treden. Over

December zoude hem dan een halve maand bezoldiging
kunnen worden te goed gedaan.
Tot Directeur der Gasfabriek wordt met ingang van |

Januari 1919 benoemd de heer W. Affourtit te

Samarang,

‚ op de voorwaarden als in het concept-benoemings-besluit
aangegeven, met dien verstande, dat voor 10°/9 der bruto
Winst wordt gelezen netto-winst, waarbij echter niette rekenen zal zijn de rente en aflossing van de voor het be-

drijf geleende gelden.
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De Voorzitter. Het aanwijzen van nieuwel eden der
Gascommissie is m. i. niet noodig, de bestaande Commissie,

speciaal voor deze kwestie in het leven geroepen, kan be|

stendigd blijven,

Aldus wordt besloien.

|

Punt 2: -Behandeling van eigendomsaanvrà gen.
De Voorzitter … Bij schrijven No. 4218/28 dd. 15 November
| j.l, stelde ik Uw College in kennis van de bemerkingen

van de Commissie voor Grondbedrijf- en Woningzaken.
Dienovereenkomstig ware te beslissen,

De Raad vereenigt zich daarmede.

Punt 3: Benoeming van leden voor de verschillen-

|

de Raadscommissies wegens Periodieke
|

aftreding.

Na schriftelijke stemmingen worden aangewezen tot leden van:

de Commissie voor de Financiën
Voorzitter: De Burgemeester.
W. F. van Campen
H. E. E. Chavannes

H. Mesman
J. H. Stocksmeier

| Leden

| Plaatsvervangende Leden .

_ Het aantal plaatsvervangende leden wordt met één uitgebreid.

de Wetgevende Commissie

_H. E. E. Chavannes.

J. H. Stocksmeier.

had
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de Commissie voor Slachthuis en Passerloodsen

Hoesing.

|

,

Lie Eng Hoei.

G. Wieland.

de Technische Commissie
Voorzitter: De Burgemeester.
H. Mesman

|

)

A. W. G. Stigter,

Leden.

__G. Wieland

de Arbitrage Commissie
_H. Mesman (door den Raad aangewezen lid).

„De Commissie voor de Begraafplaatsen
W. F. van Campen.
The Liong Tjiang.

J. Sitanala.

het Stembureau
Voorzitter: De Burgemeester.

L A.P. R. van Beusekom Jr.
| Leden.
2. H. Mesman

3. G. Wieland (treedt dan

alleen op als de

verkiezing

strekt tot meer dan één lid).

1. J. H. Stocksmeier
2. J. Sitanala.
3. The Liong Tjiang

esra Leden.

de Commissie vogr de Geldleening „
Voorzitter : De Burgemeester.
W. F. van Campen

J. H. Stoeksmeier

|

Leden.
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de Electriciteitscommissie :
A. W. G. Stigter. G. Wieland.

,

Het Bouw- en Woningtoezicht …
Noeroeddin daeng Magassing.

A. W. G. Stigter.

H. de Munnik (Rooimeester) is ambtshalve lid.
de Commissie voor het Vergunningsrecht: .

Mas Noer Alim daeng Marewa,
J. Sitanala.
The Liong.Tjiang.

Besloten wordt het aanwijzen van leden der Hygiënische
Commissie en het Grondbedrijf voorloopig uit te stellen,
zulks in verband met de spoedige toelating tot lid van den

Raad van den heer Bijlmer en de vaststelling eener verordening regelende het grondbedrijf.

Punt 4: Benoeming van een plaatsvervangend Voorzitter van de Huurcommissie ter vervan-

ging van den heer F. B. Sanders, die als
zoodanig wegens vertrek bedankte.
Gekozen wordt met op een na algemeene stemmen de

heer W. J. Schepper.
De Voorzitter: Ik geef in overweging den heer F. B,
Sanders eervol ontslag te verleenen onder ‘dankbetuiging
voor de als plaatsvervangend Voorzitter der Huurcommissie

bewezen diensten,
Met dit voorstel vereenigt zich de Raad,
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Punt 5: Instelling eener grondbedrijfcommissie.
De Voorzitter: De bij rondschrijven aangeboden ontwerp-verordening werd nog niet terugontvangen, zoodat
wordt voorgesteld, dit punt van de Agenda af te voeren.

Aldus wordt bêsloten. :
De Voorzitter: In verband met den aankoop door de
Gemeente van het Landgoed

Losari, geef ik in overwe-

ging de Mamadjang-Commissie in den vervolge te noe-

men” Mamadjang- en Losari-Commissie”, kunnende deze
commissie van bijstand dan tevens

adviseeren omtrent

de exploitatie van het Land Losari.

Hiermede gaat de Raad accoord.

Punt 6: Schrijven dd. 15 November 1918 van den

heer Thio Soen Tjeng alhier, houdende
het verzoek om restitutie van betaalde
belasting op verkoop van saguweer @n brom.

De Voorzitter Bij schrijven No. 4252/13 dd. 21 November j. |. adviseerde ik, niet in te gaan op ’s mans verzoek.
De Raad vereenigt zich met dat voorstel.

Punt 7: Rekest dd. 21 October 1918 van den heer
Hadji Moerad, houdende het verzoek het
huis op den hoek Tuinstraat Kerkhofpad
te mogen benutten voor winkel.
Het concept-besluit tot bewilliging van het verzoek wordt
gearresteerd.
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Punt 8: Aankoop van een:
Vrachtwagen,

Lijkwagen.

„De Voorzitter. Bij schrijven No. 5257/31 dd. 22 Novem-

ber j. |. heb ik de kwestie van eventueelen aankoop van
een vrachtwagen ten behoeve van de Gemeentewerken
voorgebracht. In het algemeen was Uw College tegen de
aanschaffing van een stoomvrachtwagen, terwijl eenige leden adviseerden ‘tot den aankoop van een Kisselcar. De

stoomvrachtwagen zoude f 9000.— kosten, terwijl voor een
Kisselcar van de benoodigde capaciteit, d.i. 4 tons f 13.600.wordt gevraagd, te vermeerderen met circa f 350 — voor
vracht enz.

De heer Wieland. Ik stel voor, mef den aankoop te

wachten, totdat goedkoopere tijden zijn aangebroken.
De Voorzitter: Door de groote sterfte en het belangrijke
verloop onder de koelies te dezer stede, waardoor de koelieloonen enorm zijn opgedreven, zelfs f 2.50 bedragen, instede van f 0.50/f 0.60, zooals vroeger, meende ik het

koelievraagstuk nader te moeten bespreken met andere
plaatselijke diensten, ten einde één lijn te dien opzichte
te kúnnen trekken. Het vervoer van materiaal door de Gemeente levert vele moeilijkheden op, een opslagplaats op

het Haventerrein zoude slechts met groote kosten verkre- |

gen kunnen worden. Als opslagplaats wordt thans een verbazend klein plekje grond can het strand in Kampong Beroe gebruikt. Met de verbetering van den Van Schelleweg
“zoude worden aangevangen, materialen als grint, zand, karang,
steenslag enz, moeten dan rechtstreeks van zee naar dien weg
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worden vervoerd, hetgeen vele kosten zal veroorzaken, indien
niet de beschikking Bestaat over een vrachtwagen.

De heer Wieland … Stoomvrachtwagens met zulke wielen
bederven
eeuw.

de wegen.

Het

stelletje

dateert

uit de 17e

(gelach).
De heer Mesman Dat is ook mijne ervaring, met dergelijke wielen opgedaan.
De heer Snel. Ik juich het toe, dat de koelieloonen tot

het dubbele zelfs zijn opgedreven. Vooral in verband met
de groote winsten, die in den handel behaald worden, zijn

de loonen veel te laag. Op Java en elders bestaan reeds
vakvereenigingen, die door hunne macht er

voor

zorgen,

dat de loonen verhoogd worden. Hier bestaan die organisaties nog niet en heeft de werknemer het alleen aan de
abnormale omstandigheden te danken, dat de loonen tijde-

lijk werden opgevoerd. De Burgemeester heeft bij een door
mij gestelde aanteekening op de desbetreffende circulaire de
kantteekening geplaatst, dat ik er wel niet tegen zou zijn,
omdat ik voorstander ben van organisatie. Inderdaad ben
ik daar een voorstander van en heb er niels op tegen, als
de enkete werkgevers in Indië zich gaan vereenigen, maar
dan moet men het aan den anderen kant den werknemer
niet kwalijk nemen, als hij dat zelfde gaat doen, of als wij
hem aansporen dat zelfde te doen. Maar tegen menschen,
die den Inlander op die manier trachten te helpen, wordt in
de pers gehitst.

Willen de handel en de Gemeente de loonbeweging tegengaan door mechanische kracht in bedrijf te stellen, willen
de werkgevers zich vereenigen, dan zal het slot van het
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liedje zijn, dat ook de werknemers een bond vormen tot
bescherming hunner belangen. De heêr Wieland merkt op,
dat stoomvrachtwagens een te

ouderwetsch vervoermid-

del vorm?n, dat Kisselcars veel beter zijn, doch ik acht
eene dergelijke hooge

uitgave niet gemotiveerd. Als de

loonen weder naar beneden gaan, zal de Gerneente slechts
een klein beetje nut van de 4 tons
ben. Voor de

kleine

vrachtwagen - heb-

hoeveelheid materiaal, welke deze

Gemeente behoeft, is de aankoop onnoodig.

De Voorzitter. De dienst der. Gemeentewerken beloopt

eene uitgave van f. 140.000. voor het jaar 1919, op koelieloonen zouden door de aanschaffing van een vrachtwagen

belangrijk kunnen worden bezuinigd. Echter, waar de Raad
niet medegaat met het voorstel, wordt dus vaa den aankoop

afgezien.
De Voorzitter. Bij

brief No. 4226/19 dd. 16 November

j. L gaf ik Uw College in overweging, den ganschen begrafenisdienst te reorganiseeren en tot dat doel over
gaan tot den aankoop van een nieuwen lijkwagen

te
van

grooter afmetingen dan de thans in gebruik zijnde, tegen
den prijs van f. 2000. - „lijkkleeden, paardenkleeden, pluimen

enz., terwijl bespanningen met vier paarden eveneens zouden kunnen worden aangewend. Zooals de teraardebestellingen nu plaats hebben gelijken ze veel op dorpsbegrafenissen, zijn in ieder geval een plaats als Makassar is,
onwaardig. In verband met den grooten afstand van hier

naar de nieuw aan te leggen begraafplaats in West-Goa,
stelden eenige leden voor, prijsopgave te vragen voor de
levering van een” autolijkwagen. De firma Voaden te Welvreden noteert daarvoor f. 7500.-. te verhoogen met vracht

zat BR vene
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enz. Niet uit het oog dient te worden verloren, dat een
auto niet bedrijfszeker is; ik gevoel dan ook méér voor de
aanschaffing van een lijkwagen door paarden te trekken.
De heer Mesman: Ik ben

ervoor, den

lijkwagen van

f 2000.- te koopen.

De heer Snel: De begrafenissen hier acht ik niet oneer-

biedig, veel meer eerbied wordt een begrafenisstoet hier

getoond dan in Holland. In tegenstelling met daar, neemt
ieder den hoed af voor een passeerenden stoet. Als de
thans in gebruik zijnde lijkwagen wat wordt opgeknapt, is

hij goed genoeg. Het aankoopen van kleeden en goederen
__achtook ik gewenscht. Nu door de influenzaepidemie hier
vele menschen crêpeeren, die vroeger ziek naar Holland
trokken om dààr te crêpeeren, dus de beter gesitueerden moe-

ten ten grave worden gebracht, wordt het ineens noodig geoordeeld, een prachtigen lijkwagen aante schaffen, waarvan
alleen de rijken gebruik kunnen maken, of zij, die het niet
missen kunnen, zullen uit misplaatsten trots, niettegenstaande hunne financiën het niet toelaten, ook daarvan ge-

bruikmaken. Ik acht aankoop van een lijkwagen absoluut niet
noodig.

De Voorzitter. De wijze, waarop hier ter stede wordt

begraven, is niet in orde.

Ik heb mij steeds geërgerd over het gebrek aan plechtigheid en zag nergens in Holland zóó iets armoedigs. Het
omhangen der paarden met zwarte kleeden, draagt tot den
plechtigen indruk bij. Het hoed afnemen geschiedt in Holland
even goed als hier door elk beschaafd mensch. Het gaat
niet alleen om een mooien lijkwagen of een leelijken, doch
om de bruine paardjes zonder kleeden, om de helpers in

4 December 1918.

— 554 —

verschoten zwarte toro’s met vieze, witte broeken De oude
lijkwagen kan, netjes opgeknapt, nog best worden gebruikt.
In Europa geschieden de teraardebestellingen veel waardiger en plechtiger dan hier, heeft men de keuze tusschen

eenvoudige en meer kostbare teraardebestellingen. Mijn oordeel over de wijze van begraven hier ter stede, wordt door
tal van anderen gedeeld.
Met 4 tegen 2 stemmen

(de heeren Noeroedin en Snel

stemmen tegen) wordt besloten tot eene reorganisatie van
den begrafenisdienst in den door den Voorzitter aangegeven
zin.

|

Punt 9: Rapporten der Commissie voor de finan-

cien inzake accoordbevinding der veran:‘woordingen :
over de maanden. April, Mei en Juli 1918, van

den:

Gemeentekashouder ;
over het eerste kwartaal 1918 van den:

Opziener van de Europeesche Begraafplaats;

over het derde kwartaal 1918 van den:
a. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting;
b. Gemeente-Secretaris ;
c. Gemeente Keurmeester ;
d. Directeur der G, W.;

e. Commies-Betaalmeester bij de G. W.
Worden voor kennisgeving aangenomen.

|

Rondvraag.

„De heer Wieland: De heer Mr. Nederburgh klaagt erover,
dat vòòr het door hem bewoonde huis aan den Bassiweg

het water in de goot blijft staan, het loopt niet af. Den

—

555 —
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Directeur der G. W,‚ ware op te dragen de goten daar te
doen nazien.
De Voorzitter … Het noodige zal ter zake worden verricht.

Te 8.50 ure des avonds gaat de Raad in eene zitting met gesloten deuren over.
… Voor de opmaking: |
De Secretaris
A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering
van 14 Januari 1919.
De Burgemeester,

DAMBRINK.
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mens boven f 630.— per jaar, doch in verband met de

dure tijden is dat minimum veel te laag. Met het oog op
de speciale tijdsomstandigheden ware het ontwerp in te
trekken, de Commissie voor de financiën moet maar naar

|
andere middelen omzien.
De Voorzitter … Bij mij bestaat er geen bezwaaf tegen, het

ontwerp terug te nemen, doch op de onjuistheid van het

betoog van den heer Snel wil toch even wijzen. Als U,

heer Snel, mijne toelichting op het ontwerp goed had gelezen,
zou U bekend zijn, dat het minimum van f 630. — inderdaad

belangrijk hooger is, gelet op de weinige nauwkeurigheid,

welke bij het doen van aangiften kan worden aangenomen
te worden betracht, zoodat inderdaad slechts zij belasting-

plichtig zullen worden aan de Gemeente, die een veel
hooger inkomen genieten. Voorts beweert de heer Snel, dat
voor Inlanders niets wordt gedaan, dat is niet juist. Het
Bouw-en Woningtoezicht doet veel voor de inheemsche bevolking ter plaatse, doch alles gaat niet in een vloek en

een zucht. Bovendien de invloedssfeer der locale ressorten

strekt zich niettot de kampongs uit, de Gemeente heeft met
kampongs geen bemoêienis. Ook de opmerking omtrent de
opschroeving der

boomprijzen is onjuist, vele voedings-

producten als rijst enz. zijn vrij van rechten, terwijl op vele
andere een minimumtarief van toepassing is. Ik geloof niet,
dat daardoor de prijzen veel zijn gestegen. De Gemeente

moge zich tot nu toe niet vaak bewogen hebben op het
terrein der Inlanders, het te bouwen ziekenhuis zal in de
eerste plaats aan de behoeftige Inlanders ten goede komen.
De Gemeente haalt zich daarmede een zwaren financieelen
last op de schouders. De belasting zal slechts 300 personen
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treffen, een bijzonder klein deel dus van de talrijke hier
wonende Inlanders. Ik vermeen het niet wenschelijk, de

verordening terug te nêmen.

De heer Van Campen: Waarom zouden de gegoede Inlanders niet, bijdragen inhet Gemeentelijk budget? Waarom

de kleine Europeanen, met een inkomen van f 75 wèl?Er
zijn welgestelde Inlanders, die halve kampongs bezitten.
De Voorzitter Zooals reeds opgemerkt, zuilen 300 Inlan-

ders van de circa 30.000 een bedrag van f 2500. — opbrengen,
men kan niet zeggen, dat zoo ’n belasting zwaar drukt. De
hoogstaangeslagenen over 1917 worden gesteld op een
belastbaar inkomen van f 12000 tot f 15000 ’s jaars. fk
vraag me af, of deze niet behooren bij te dragen in de

Gemeentehuishouding ?
… De heer Snel: U zegt, de Gemeente heeftgeen bemoeienis
met de kampongs, dat is een reden te meer, om er ook
geen centen vandaan te halen. Rijst wordt niet belast, doch

voor de katoentjes b.v. werden de invoerrechten verhoogd,

zoo ook

op garen, band enz. : de prijzen zijn aardig gestegen, ondanks de Regeeringstoezegging. Wij kunnen die
verhoogingen stellen op 2 maal den normalen prijs, al zal

het wel 3 maal moeten zijn. De bouw van het ziekenhuis
is toekomstmuziek: het volgend jaar is het er nog niet,
bovendien is dat geen aanleiding om de heffing van belasting te wettigen. Leefden wij in normale tijden, dan zouden

wij over het voorstel kunnen piekeren, de belasting treft

Inlanders, die iets meer f 630.— inkomen per jaar hebben.
Het gros loopt van f 630.— tot f 1000.— 's jaars. Hen te
treffen is niet gemotiveerd, ik stem tegen.
De Voorzitter Het is de kwestie, wat dient eerst te
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worden gedaan: den Inlander niet belasten en hem aan zijn
ot overlaten, of hem wel billijk belasten en aan te vangen
met de verbetering der toestanden ?
De heer Snel: Zij betalen toch reeds jarenlang aan het
|
e
Gouvernement.
De Voorzitter. De Inlander betaalt niets aan de Gemeente.
De belasting op de openbare vermakelijkheden is een ge-

heel-vrijwillige, zoolang hij 5 cents voor een bioscoop over

heeft, kan hij ook wel den eenen cent belasting betalen. In

andere opzichten profiteeren de Inlanders zeer zeker van

den vooruitgang der Gemeente. Betalen zij aan de Gemeente

óók wat, dan iser reden te meer, om iets voor hen te

gaan doen.
Met 8 tegen 2 stemmen wordt besloten de behandeling
van het ontwerp uit te stellen, totdat normale tijden zullen
“ zijn aangebroken.

Punt 6: Verordening tot heffing van opcenten op
de aanslagen in de belasting op de bedrijfs-

en andere inkomsten in de bezittingen buiten |
Java en Madoera.
De Voorzitter” Ook dit ontwerp werd Uw College den
25en October j.l. aangeboden. Het is een soortgelijk ontwerp als het daareven behandelde, doch heeft uitsluitend

betrekking op de Vreemde Oosterlingen.
De heer Snel: Ik stel voor, de behandeling van dit ontwerp
eveneens uit te stellen.

‚De Voorzitter» Met uitstellen der behandeling van dit

“ontwerp kan ik me nog minder vereenigen dan met het

vorige, Vreemde Oosterlingen, niet in kampongs wonende,
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