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het verhandelde in de bpenbare vergadering van den raad der stadsgemeente Makassar,
gehouden op DINSDAG den 7den MEI 1940 te
6.30 n.m. in de raadzaal. Voorzitter: de burgemeester H.F.BRUNE.TE BEHANDELEN ONDERWERPEN:

Punt l.

Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 12 April 1940 No,3.-

Punt 2.

Goedkeuring van de kasverantwoording over Maart 1940.

Punt

3.

Benoeming van een plv.wethouder voor juridische zaken. (Vacature Hr. Mr .F.H.de Haas).

Punt

4.

Voorstel inzake he t verbeteren van een gedeelte van
den Matjiniajoweg, (Gemeenteblad 1940 No,26 ).

Punt 5.

Voorstel om een gedee lte van den S.S.-weg te verbeteren. (Gemeent eblad 1940 No.27).

Punt 6.

Voorstel betreffende het inhuren van grand voor den
bouw van 5 volkss cholen. (Gemeenteblad 1940 No.25).

Punt 7.

Voorstel om het gedee lte van het voorrnalig S,S,terrein in kampong Matj ini te bestemmen tot Inheemsche begraafplaat s . (Gemeenteblad 1940 No , 28 ).

Punt 8.

Mededeelingen. (Geneenteblad 1940 No,29)

Punt 9.

Stukken ter kenni 3nem1ng .

Punt 10.

Rondvraag .Aanwezig zijn de hee ren:
Achrnad Sagaf,
B. W·.Bloemhard,
A.H.Bruggeman ,
S,S,Djaman,
B,J,J,Hovens,
Ong Tiong Bie, (we th. v.bedr.)
J·.H. V,Posthumus,
R.M.Sistojo,
Mr.Soenarjo, (we th.v.jur.z. )
Drs.Tan Tek Heng en
Th.E.E.Trouerbac h.
De heeren Ir, W. F. Eysvooge l (weth . v . techn.z . ) , K. van
der Meer en G. V! eland zijn uit s tedig .
Niet aanwezi g zonde r opgav e van redenen de he e r en
G,L,Th . Dirks en en J , A,Mij er (weth . v .fi n. )
Er is een vacatur e . (Hr . Nadj amoeddi n daeng :.: alevra) .
Om 6 , 30 n . ~ . opent de voor zi t t e r de ve r gade r i ng
en heet de aanwe zi gen we l kom , i n he t bijz ond e r den
hee r A. H. Brugg eman , die heden voo r he t ee r s: als l i d
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een vergadering van de:z·e n .raad bi j\voont en zegt da t
Hull.en alles normaal .v ::rloopt de heer Br_ug·geman tiog
ongeveer twee jaren zal ' 'zit ting nemen .• !)pr~ker hoopt,
dat dit lid dien tijd zal kUnnen volbrengen en het
nimmer zal berouwen tot den raad te zijn toegelaten.
Voorts dankt de voorzitter mede namens den raad
den heer Mr.de Haas voor hetgeen deze in de twee jaren
van zljn l!dl)iaatschap heeft gedaan en wenscht dezen
en zijn -Tam.ilie verder alle goeds toe.
-

Punt 1.

Vaststelling van de notul·en van de openbare vergadering van 12 Apr11 ·1940 No.3.Deze warden gearresteerd.-

Punt 2.

G.oedkeuring van de kasverantwoording over Maart 1940.
Dit punt wordt aangehouden daar de verantwoording nog niet van den wethouder voor financien is
terug ontvangen.

Punt 3.

Benoeming van een plv.wethouder ·voor juridische zaken.
(Vacature Hr,Mr.F.H.de Haas).
Met zeven stemnen: wordt de door den heer B~oem•
hard aanbevolen heer D.M.van Zwieten stafemploye
van de postspaarbank benoemd tot plv.wethouder voor
juridische zaken, volksgezondheid en volksonderwijs.
Voorstel inzake het verbeter~n van een gudeelte van
den Matjiniajoweg. (Gemeenteblad 1940 No.26)
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming
wordt dit voorst el aangenomen.

Punt 5.

Voorstel om een gedeelte van den s.s.-weg te verbeteren. (Gemeenteblad 1940 No.27).
· De heer £Jamal'\ leest het volgende voor:
Mijnheer de voorzitter.
In verband met het 5de · agendapunt van hedenavond aangaan:de· de as.falteering van een gedeel te van den s.s.-weg, gelegen tusschen den
Marosweg .en den 'ilijnveldweg, moge ik een en ander opmerlcen.
Het is begrijpelijk, dat we verheugd zijn
en daarvoov zeg ik U namens de nationale .fractie
dank.
De redenen van onze ·blijdschap, behoeven
geen nader betoog, immers., het werk, dat de gemeente in den laatsten tijd tot stand heeft gebracht, behoe.ft geen relaas. Veel is binnen een
korte periode gedaan ter verfraailng van woonwi jken en .--verbetering van wegen, die transportatiemogeli jkheden in onze groeiende gemeente vergemakkelijkt,
Iede re en merkt den vooru1tgang van de stad
en wi j mogen er ~rotscb op zijn.
Mijnhe er de voorz1tt er.
Na 11 de lijs t van c'fe niet geas f alteerde wegen11
= nagegaan =
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pagegaan te hebben, heb ik ook opgemerkt, dat
d,e S,S.::-:weg, die zeer belangrijk is, nog ni e t
-· gea'.sr~iteerd is. Mijns inziens verdient deze
. weg onze volle belangstelling, om de volgende
·:· .re denen:
'="F ' .
_c:_c Tt'i-; er bevindt zich dage li jks een druk verkeer
,. . , .op dez en :-y;e_g , '·· ·
•· - Vrachtautotis,. die naar de buit enpo ste n ver. - 11 ' · .t·l','elcken of van cl.i.e ,plaats en t erugkomen, ma"
·, :
'ken: ifr gebruik'van ·en he t valt ni et te be- _. typ. j!'elen of deze vteg zal in een slechteren
_.tqestand geraken, als er niet spoedig een
.bE;g:i,n :me e gemaakt wordt om dezen weg te as f al teeren.
2e. In den dr ogen tijd, jagen de hierlang s rijdende vrachtauto's veel stof op, dat in de
aan de b ei de kanten van dezen weg gelegen
huizen dringt, wat de oorzaak kan zijn van
besmettelijke ziekteh.
3e . Hoe deze weg er uit zal zien in den Westmoesson als hij niet spoedi g opgeknapt wordt,
kan men zich gemakkelijk voorstellen,
Op grond van daze redenen spreek ik hier
't vertrouwen U:.t, dat dit voorstel door U,
geachte medeleden eenstemmig aangenomen wordt,
waarvoor ik U, namens de na tional e fr ac ti e bij
voorbaa t dank be tui g .
:k dank U, mi jnheer de voorzi tter.
Hi e rna wordt het voor ste l zonder debat en zonder
hoofdeli jke steru ling go.cd13ekeurd .
r "·.-'

· Purit 6,. . ~Voorst e l betrei'fende J:i,et ihhur en van grond voo·r den
t·: · P:ouw van 5 V)lk ss cho:Lon. ( Geme enteblad 1940 No.25) •
., ,; :·;.' : ~a e e.~ aandµid;i_pg . J.:arj1 . ~e _plaats0n door den voor,.zJ·tterwordr het· coJJ.ege:<.vQ.J,J. burgemoester en we thou·ders zon_d er · besprcki".lg ~n .:zorn;l e r hoof deli jlrn stemming
gemachtlgd om de bot,re'ffende· huurove r een lcomsten af
te sluiten.

'Punt 7.

Voorstel om h et gede el te van bet voormalig s.s.terrein in kampong Mat'jini te ,bestemmen tot Inheemsche begraafplaats , (Gemeent ebl ad 1940 No.28).
r be heer Sis to jo zegt al ~ vol gt:
' Mi .jhhee r de voorzitt er.
Namens de national e f r actie , waarvo.n i k
sinds 1 Me i jl. de leider ben, zou ik naa r aanl eiding van di t agendapunt het vol gonde will 0n
aanvo e r e n.
Bij de behandeling van de b egr oot ing 1940
heb ilc des ti jds al s l id van de to en b estaande
Pa ri ndra-frac tie no.me n s de ze het onderwerp be treffende e en de rde I hhe.emsche b egr anfp l aa t s
aange r oe rd, in ve rband met het f eit, da t sinds
==
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- 56 jnar en dng is gekladgd over d~ ten hemel schrei~
ende toestunden op de oude begraafplaatsen in
de krunpongs Bcroangin en Dad1.
Die toestanden worden juist geteekcnd in,
het schrijven van een onlo.ngs opgericht Comite
11
Inheemsche begraafplaatsu aan de leden van de ..
zen raad, wuarvan dcninhoud ik gaarnc in de notulen opgcnomen zou willen zien.
A a n
de Edelachtbare Heeren Leden
v/d ~tadsgemeenteraad
te
Makassar.

EdelAchtbare Heeren,
Met groote sympathie hebben wij, het Comite
"Inheemsche begraafplaats 11 bestaande ui t:
Voorzitter ••••••• Askaboel
Secretaris • • • • • • • • \fagiorio
Le den: • • • • • • • • • • • • La Sode Daeng Ma toe toe
Sjamsoedin
La Sappe
R. Oetomo
Soeroto
Moeh. Soekarta
kennis genomcn van het voorstel van het college van
B.en w. om een nieuwe Inheemsche begraafplunt.s nan
te leggen in de kampong Matjini.
Inderdaad zijn de oude begraafplaatsen in de
kampongs Dadi en Beroangin gehcel vol, zoodanig zelfs,
dat het meermalen gebcurt, dat op dezelfde plek meerdere keeren begra.ven wordt, zoodat familiel·e den vaak
niet meer kUnnen weten, waar hun verwanten begraven
liggen.
Wie wel eens de beide bcgraafplaatsen in het
bijzonder die van kampong Dadi heeft bezocht, kan eerl
gevoel van deernis nauwelijks onderdrukken, . wanneor ·
hij aan den ellendigen toestand deriktj waarin ze verkeeren.
Ook valt het den toeschouwer op, dat de begraafplaatsen, vooral van kampong Dadi, ondanks het felt,
dat de stadsgemeenteraad is begonnen r.600,- ult te
geven aan haar onderhoud, zich bevinden in een verregaandEn staa.t van verwaarloozing en ze niet meer aanspraak kunnen makcn op den naam van laatste rustplaats
van menschen, De alang-alang groeit er overal zeer
welig, terwijl de afwatering ook nog alles te wenschen overlaat, met hot gevolg, dat men in den regenti jd de 11 jlcen niet diep genoeg kan be graven. Ze zi jn
eerder te vergelijken met vuilnisbaklten, alsof de
mensch na zijn dood geen recht meer mag docn gelden
op een goede behande·l ing. al is hct allecn zijn
stoffelijk overschot. Wij laten geheel in het midden
waaraan daze toestand, wo.o.raan ieder weldenkende
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- 57 Zich ergert, te wijten is. Doch het is overduidelijk,
dat daarao.n zoo spoedig mogelijk een einde meet worden; . gemaakt.
· De stadsgemeentero.o.d kan verzekerd zijn van de
dankbaarheid van de Inheemsche bevolking, wanneer
binnenkort een derde begraafplaats kan aangelegd
..
word()n, die aan de ei·schen van ordeli jkheid en hygiene
ten volle beantwoordt. Wanneer daarbij geen lasten
op de schouders van betrokkenen worden gelegd dan
strikt noodzalceli jk is, zal die verbetering zelrnr
allerwege geapprecieerd worden.
Wij verzoeken U allen dan ook beleefd het 7de
voorstel van het college van B.en W. in ernstige
overweging te nemen en voor dat voorstel t e stell!llen •
. U allen bij voorbaat onzen dank betuigend voor
Uw medewerking teekenen wij,
Hoogachtend,
Ns.het Comite 11 Inheemsche begraafplaats 11
·De secretaris,
De· voorzitter,
(w.g.) Wagiono.
(w.g.) Askaboel.
Makassar,den 4den Mei 19L~o.Het doet ons daarom bijzonder geno egen te
mogen constateeren do.t h et college Vill1 B. en W.
een oplossing he eft lcunnen vinden, die alleszins
bevredigend kan worden genoemd.
Ook het t errein, dat thens wordt voorgesteld
als te zull en worden de 30. Inh. begraafplaats
te Makassar, h etzelfde dat ons destijds is aanbevolen en da t ik persoonlijk heb bezichtigd,
voldoet aan de eischen. He t is voldoende hoog
gelegen, ni et al te ver van de bebouwde kom n,l,
a.an het eindc van den l.laroswcg en ruim genoeg om
voor vele jaren voor he t beoogde doel dienst
te doen,
Vooral voor hen, di e elders aan betere,
menschwaardiger begraafplaatstoestandcn gcwend
zijn, zal het cen ideale oplossing bieden.
Het zou voor hen, die ondo.nks alles, om v1elke reden dan ook, de voorkeur geven aan het begraven van ver wo.nten op de oude begraafplaatsen ,
aanbeveling verdienen deze niet te sluiten,
hetgeen ik gaarne door het colle ge van B. en W.
toegezegd zou willen zi en,
liangezien de lcost en bli jkens het voorste l
van B,en W, niet hoog zijn, doch eerder l aag ,
zou ik namcns de national c fractie gaarne willen
voorstellen om - zij hot voo rlo opig - af t e zien
van het heffen van tari even ,
Dit, t eneinde degen en ge rust te s tc ll en,
die gaurne in all es , wa t c on gemeent e ond erne emt ,
een object zien van expl oitat i e , waarbij het
dus zou gaan om het behal en van wi nst.
De I nh . inge ze t enen t e Makas sar mo et on
::: c.e l ei de lijk =
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geleideli jl{ a.an gewend wbi'den aan het idee van
gemeentebegrao.fplao.ts, v1aartegeh •no.ar we vernemen
vo.n Godsdienstige zijde geen bezwo.ren zijn aan
te voeren en h etgeen thans door de lage kosten
mogeli jk wordt gemao.kt.
.
Wo.nne e r bet evenwel niet anders mogolijk is,
zouden tari eve n kunncn warden aangelegd, die niet
hooger zijn dan hetgeen thil.ns voor een begrafenis
op. de oude be grao.fplaatsen w.ordt geheven door bevoegde inst anties ten behoeve van bet noodige
onderhoud di e r begraafplaatsen. Dit zal zeker
geen bezwaar vormen voor hen, die de noodige zorg
wens che n te besteden aan bun dooden.
Voorts stellen wij voor, dat in dat geval,
onvermogenden vrijgesteld zullen warden van het
betalen van eenige retributie.
Ik dank U.-

De voorzittcr antwoordt hierop, dat bet voornemen
om bij het ingebruilmemen van deze derde begraafplaats
de sluiting van de bestaande begraafplao.tsen in kampong Beroangin en in lmmpong Do.di ·n ie.t in overweging
is genomcn, alhoewel vermoedeli jk ui t eigener bev1eging
van l o.atstgenoemde begraafplaatsen minder gebruik zal
worden gemaakt.
Spreker zou di t geheel aan de omstandigheden will en overlatcn.
Evenmin is h et de bedoeling om, zooals de heer
Sistojo zich he e ft uitgedrul~t, van deze nieuwc begraafplaats een v1instebject te maken. Zelfs al zou
een eventuoelc heffing de huidige nict te boven gaan,
acht de voorzi ttor het to ch wenscheli jk, gezien het
groote aan to.l onvcrmogenden in di e groep, hiertoe
niet over t 0 go.an.
Vie l bestaG.t hot plG.n or:i de begro.afplaats van gemeentewege in orde te mo.ken door bet aanbrengen van
een omraster ing en hot aanleggen van po.den en ook van
gemoentewege op het begraven toezicht te houden, teneinde te voorkomon dat b.v. op verzoek van familieleden van een overlcdene tusschen bestaande graven
nog een graf wordt gemaakt,
Hierna wordt hot voorstel zonder ·discussie en
zonder hoofdelijke st emming aangenornen.
Punt 8.

Mededeeling. (Gemeenteblad 1940 No,29).
Aangesteld tot klerk F.Walalangi
H.A.Kairupan
Abdoel Karim
Sjrunsoeddin daeng Magassing.
Aangesteld tot maandgcl de r A.Marnuaja, te vorcn daggeldcr pompdrijver bij de
waterleiding.
De voo~zitte r dee lt na a r nanleiding van een door
den heer"-Sistofo" Tn d e l aa t st gehouden vergadering
gestc lde vr aag mede, dat aan denbctrokken duike r te
Marisa de noodi ge aandacht zal warden geschonken .
::: Spr cke r :::
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·· ·$preker beett geconsto.teerd ~bt voorloopig met een
, t1jdel1 jke voorziening genoegen zal mooton worden genomen, omdo.t een pe:rmnnente voorziening momenteel
nog niet mogelijk is.
Voorts zou spreker Illlnr o.anleiding van eon 1n de
laatste·vergaderl.ng no.or voren gebrachte klacht over
het stallen vnn paarden op het terrein van passar Bo.roe
gaarne vernemen welke bewonors in die omgeving hiervan
last ondervinden teneinde voor bet keuren van de ,,
paarden, die do.or ongeveor twee dagen blijven om voor
hot vervoer gekeurd te worden~ oert andere plants op
het terrein, do.t groot genoeg is, ao.n te wijzen.
Verder deelt dG voorzitter, in antwoord op een
reecl.8 vroeger door den heer Ong Tiong Bie gedaan verzoek mode, do.t iru!!iddels een voorzioning is getroffen
met betrekking tot do goten in het Chineosche kamp.
Punt 9.

Stukken ter kennisneming.
a. Gouvornementsbesluit ddo.4 April 1940 No.21, houdende

b.

c.

d.

e.

r.
g.

h.

afwijzing van het door den stadsgemeentero.ad van Makassar ingestolde beroep togen het besluit van den
Gouverneur vnn de Groote Oost van 28 September 1939
No.122 inzake verhooging wethoudorstoelage.
Schrijven van· den Gouverneur vo.n de Groote Oest ddo.9
April 1940 No. 04/l/5 inzake goedkeuring vo.n hot
raadsbesluit lnzako beschikbaarstolling van £.10,000,als tegemoetkoming voor den bouw vo.n een A,M.S, to
Makassar.
Beslult van den Resident V'!ln Celebes en Onderhoorigheden ddo.11 April 1940 No.261, houdende goedkeuring
van de beste11U11lng van de overgenomen S,S,-gronden
in krunpong Matjlnl tot Inheemsche begro.o.fplaata.•
Schrijven van de I.K.P, o.fdeeling Makassar, ddo.10
April 1940 inzo.k0 klachten over de H.B,S. o.lhier.
Wekelljksche verslagen loopende van 17 Mn.art 1940
tot en met 20 April d.o.,v.
Opgaven van besmettelijko zielcten over de mao.nden
Februo.ri en Maart 1940 ddo.9 en 19 April 1940 Uo's
2249/B en 2497/B.
Maandverslag van den direct eur gemeentevrnrken over
de ma.and Mao.rt 1940,
Maandstatistiek van de o.rbeidsbeurs over de mao.nd
Mae.rt 1940.-

opPunt 10.

Daze stuklcen geven geen Mnleiding tot eenige
aanmerking.

or

Rondvraag.De heer D3runan leest het volgende voor:
Mijnheer de voorz1tter.
Zoonls bekend, z1jn de l eden van dezen rand
gegroepeerd in verachillendc !raeties.
:: Zo"& "'
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- 60 Zoo hebben wij er de I.E,V 1 -fract'ie, de
V,C.-fractle, de Natlonale-fractie onz. enz.
Genoemde leden zitten in den rand nlet
groepsgewljs blj elkaar, doch nemen volgens de
bij den aanvang van de vergadering uit de bus
getrokken volgnummers zitting.
· Nu doet zich de behoefte gevoelen, dat de
leden va!l een en dezelfde fractle naast ellrnar
zltten, zoodat een korte gedachtenwlssellng onder
die leden bij het bepalen van hun stem alvorens
een voorstel in stemming wordt gebracht, moe;e lljk
is.
Ik bedoel hiermede, dat de mogc lijkheld moet
kunnen bestaan, dat b.v. de leden van de nati onale
fractie bes lag kunnen leggen op de sto elen 1 t/m 4,
5 t/m 12 of volgens een andere rrineschlkking.
Het s preekt vanzelf, dat de l eden van de
andere fractl es op doze stoelen dezelfde aanspraken hebben.
Hiervoor ls het ·.n oodlg, dat de be staande
r ege ling, be treffende\het tre}cken van eon volgnummer ui t de bus voor· ieder lid, dat t-er vergadering komt, vervalt.
Indien daartoe aanlelding bestaat , stelt de
nationale-fractle voor deze kwestle op de eerst vol·gende vergadering als agenda.punt op te brengen.
Ik dank U, mijnheer de voorzitt er,

De voorzl tter vdl, alhoewel het nl et de gewoonte
ls om de bij de rondvrnag gest c lde vragon orunlddellijk
t e be antwoorden van deze gewoonte in dl t ge val afwijken, omdat do bodo e ling blijlct voor te zltt on in de
eerstvolgendc vergaderlng hl~r op terug t e komen. Sproker wenscht er den heer Djaman op te attendee ren, dat
dlens vo orst el in strijd ls met de bepallngen van het
reglement van ordo on aangezlen hot wljzl ge n van dit
reglement oe n bultengemoen te er punt ls, geeft de
voorzlt.ter in overweging hlerovor de sedachten no g
eens te laten gaan . Spreker acht hot juist van belang,
dat nien wlllekeurlg in den raad plants nccmt zoodo cnde
het fractlewezen ni et al te zeer op den voorgrond do ende treden.
Do he cr Drs,Tan Tek Heng ln!'orme ert naar uoor
den luchtbeschermingsdienst geplaatste slrenes ,
De hoer Aclunad Sagar merkt op~ dat op h et onlnngs gehouden 30ste Decentralisatle Congres , wao.r
bljna alle gemee nten vortegenwoordlgd zljn goweest,
van Maka ssar nlemnnd ls afgevaardlgd, ho ewe l hlerop
lndertljd in den rand de aandacht ls gevestlgd.
Sprekor Z OU ganrne vernemon om wcllte redenen
nl emand van het co ll ege van burgemeost er en wethouders
is afgcvaardi gd tor bij wonlng van het congres en van
de vergaderlng van burgernecstors en s ccrotaris son en
hoe vee l mal en so dcrt het bostacm van dezc geme·cnte
zij i s vert egenwoordlgd gewoest op dit congres ,
Voor ts , of in verband met de bol angrljkhe ld van
deze gemcent o door den voor zlt te r nog ni e t den t ijd
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unngcbrokcn 11or dt gcncht ori hct vol gcndo j n:::r vcrt (: gcnwoo rdi gcrs vcm di t coll ego naar hot Dc ccnt r ::tli sati e congr cs c,q, de vc r gad c r in ~ van burgonoc s t or z
en sccr ot o.r iss cn t o sturcn.
lH er nn s luit de voorz i t t er en 7. 05 n . r1 . cle vc-c· gndor int; . Aldus va st gc s t cl d in do vcr gndoring
van 7 MEI 1940 (gedeeltelijk) en in
di e van 12 JULI 1940.De bur c;emeester van Makas sar,

H. F. BHUNE .-

De r.:cn uc ntc - 2c cr ct2ri 3,
F. ?,J. ~_-! EHDr.r . -

