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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den I4en September 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat.)

‘Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van

28 Augustus en 3 September 1917.

2. Voordracht in zake aan te stellen Burgemeester voor

deze Gemeente.

3. Begrooting van kosten tot het eventueel vergrooten

der Raadzaal in het in aanbouw zijnde Raadhuis.

4. Aankoop van meubilair enz. voor Raadzaal en Burge-

meesterskamer in het nieuwe Raadhuis,

5. Voorstel tot het aanbrengen van huistelefonen in het

nieuwe Raadhuis.

6. Benoeming van een Brandmeester van Spuit Ill wegens

vertrek van den heer S. J. Gomperts.

7. Voorstel-Wieland tot het vaststellen der werkuren van

het Technisch Personeel in dienst der Gemeente.

8. Voorstel-Wieland tot het afkoopen der Inlandsche be-

zitsrechten op perceelen, gelegen aan het einde’ der

Passerstraat.
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9,

10.

11.

12,

13.

14.

15.

 

Begrooting van kosten tot het aanbrengen van een

deklaag op de Klapperlaan.

Voorstel van den Directeur der Gemeentewerken tot

het doen rooien van 2 tamarindeboomen vóór de Tem-

pelstraat hoek Prins Hendrikpad.

Schrijven dd. 15 Augustus 1917 No. 1324/19 H.W.

van den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Haven

van Makassar, in zake vergoeding aan de Gemeente

voor het van Gemeentewege incasseeren van staangel-

den op het Haventerrein.

Verzoekschrift van de N. V. Javasche Machinehandel

en Gasmaatschappij, Gasfabriek te Makassar, dd. 11 Sep-

tember 1917, tot het verhoogen der prijzen voor le-

vering der gas-straatverlichting.

Schrijven dd. 15 Augustus 1917 van de „Aneta” te

Batavia inzake abonnement op pers-uitknipsels.

Schrijven dd. 14 Augustus 1917 van de Administratie

van het Dagblad „De Indiër” te Samarang, houdende

het verzoek om geregelde toezending van afschriften

van niet-geheime stukken. |

Geheim.

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, M. C. H. Buné,

W. F. van Campen, J. A. E. van Deursen, Hadji

Mohamad Saleh, Hamza daeng Mapata, Nio

Eng Boe, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte, W.

C. Snel, j. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang en

G. Wieland.
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Afwezig

_

met kennisgeving is het lid A. W. G. Stigter
wegens dienstreis; zonder kennisgeving het lid
H. Mesman.

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

Te 6.35 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-
dering, met de mededeeling, dat het zeker met instemming
van den Raad is, dat de heer Th. Volmering, Controleur van

Maros, aangewezen als zijn tijdelijk opvolger, aan de groene

tafel plaats neemt.

De Voorzitter: Het is hedenavond voor het laatst, dat ik

eene Vergadering van Uw College zal leiden en daarom

wensch ik het navolgende onder de aandacht te brengen:

den regel, dat er een tijd is van komen, doch ook een tijd

van gaan, heb ik verstaan, wellicht zelfs heb ik dien te

laat begrepen. Hoe gaarne ik ook Uwe bijeenkomsten langer

zou hebben willen leiden, ik tot de totstandkoming der

vele plannen, waaronder de plaatsing der leening is begre-

pen, had willen medewerken, dit alles blijkt eene illusie

te zijn, daar gezondheidsredenen mij nopen tot beëindiging

eener 26-jarige carrière. Uit medisch oogpunt wordt het

niet raadzaam voor me geacht, de agenda van hedenavond

in haar geheel af te handelen, hoezeer ik had gewenscht

mijn opvolger eene schoone lei achter te laten.

Het heeft me nimmer ontbroken aan goeden wil, doch op

medisch advies dien ik zoo spoedig mogelijk rust te nemen.

Ik moet dus voorstellen de behandeling van de punten

der agenda tot eene volgende zitting, geleid door mijnen
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opvolger, te verdagen en zal ik dezen op de hoogte brengen

der te behandelen onderwerpen.

Het arresteeren van de Notulen der beide vorige verga-

deringen is hedenavond niet mogelijk, wijl de in rondlezing

gezonden concept-Notulen nog niet werden terugontvangen.

De heer Wieland: Liefst in den aanvang der volgende

week ware eene Raadszitting te houden in verband met

eenige spoedeischende zaken.

De Voorzitter: De officieele overgave van den dienst is

vervroegd en zal morgen plaats hebben. Ik blijf echter voor

Gemeentekwesties nog eenige dagen daarna disponibel.

De heer Sfocksmeier: Gaarne zag ik de Raadsvergade-

ringen voortaan op Dinsdag gehouden.

Eenige leden betuigen daarmede hunne instemming.

De Voorzitter: Dinsdag is de dag, waarop de Commis-

sie van Bijstand in den regel vergadert, doch de heer Mr. Pet

als lid dier Commissie zoude den Directeur der Haven

kunnen verzoeken eventueel een anderen dag te bepalen.

De heer Mr. Pet: Een vergadering der Commissie van

Bijstand werd tot heden nag niet voorDinsdag uitgeschreven.

Rondvraag.

De heer Wieland: Als oudste lid van dit College wilde

ik, heer Voorzitter, nu U Uwe betrekking gaat nederleggen,

opmerken, dat gedurende de 2'/, jaren van Uw Voorzitter-

schap, wij (ik meen zulks ook namens mijne medeleden te

mogen zeggen) in goede en aangename verstandhouding

hebben samengewerkt Een groot verschil met de Poolsche

landdagen van Uwen ambtsvoorganger, vormden de Raads-

zittingen onder Uwe leiding, in welke orde en rust heersch-

ten, welke nimmer werden verstoord. Wij zeggen U



— 299 — 14 September 1917.
  

dank voor het vele goede, dat U als Raadsvoorzitter heeft

gedaan.

(Handgeklap).

De Voorzitter: Ik apprecieer ten zeerste Uwe woorden,

heer Wieland, aan welker oprechtheid ik niet twijfel. Ook

ik erken dankbaar de medewerking van Uw College onder-
vonden en de goede samenwerking onderling, welke, naar

ik hoop, zal bestendigd blijven.

Toen in de maand October 1916 het voorstel-Wieland-

Snel gedaan werd, om der Regeering te verzoeken voor

deze Gemeente een burgemeester te willen benoemen, was

ik me volkomen bewust, dat ik niet aan de Gemeente heb

gegeven, wat van een Voorzitter was te verwachten. Zulks

echter is niet toe te schrijven aan gebrek aan goeden wil,

doch aan mijnen te uitgebreiden werkkring. Omstandig-

heden buiten mijnen wil, hebben mij belet nuttiger werk-

zaam te zijn. Ik ondersteunde dan ook bedoeld voorstel en

hoop, dat de voordracht van den Raad betreffende den met

algemeene stemmen in huishoudelijke bijeenkomst uitver-

korencandidaat voor den burgemeesterszetel, in goede aarde

zal vallen bij de Regeering, welke de beslissing heeft. Mocht

Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal wellicht, (zooals

U bekend zal zijn uit de huishoudelijke vergadering na

mijne terugkeer van Java gehouden, heeft deze zich al een

idée gevormd omtrent een burgemeester voor eene plaats als

Makassar) zijne goedkeurig onthouden aan Uwe voordracht,

dan hoop ik van harte, dat de keuze der Regeering eene ge-

lukkige zal zijn, dat benoemd wordt een man, die Makassar

kan helpen in de stijgende lijn van vooruitgang, in zijn groei

en bloei als groote havenplaats van Nederlandsch-Indië !
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Ik hoop van harte, dat Uwe voordracht succès zal heb-

ben, dat den heer Schadee, Uwen candidaat, hier als bur-

gemeester de leiding der Gemeentezaken zal worden toe-

vertrouwd. De heer Schadee, sinds zijn vroeger hier werk-

zaam zijn, een dagje ouder, dus ooktrijper in ervaring ge-
worden, zal de Gemeentezaken behandelen op andere wijze

dan geschiedde, daarbij steeds rekening houdende met de

zienswijze van den Raad. Hij zal zich zijne ervaring ten

nutte maken. Moge hij zijnen vooruitstrevenden aard heb-:

ben behouden, die, geleid door het decentralisatie-idée,

tot nut en voordeel van deze Gemeente kan strekken.

(Applaus).
De heer Platte: Het is zoo, heer Voorzitter, er is een

tijd van komen, er is een tijd van gaan. In betrekkelijk-

korten tijd heb ik hier reeds velen zien gaan, onder wie

verschillende Voorzitters, van wie kan worden getuigd, dat

de Raad blij was hen kwijt te zijn. Met U echter is de

samenwerking steeds goed geweest.

Het heeft me daarom pijnlijk getroffen, dat mijne woor-

den tot U, heer Voorzitter, gericht, en geuit op het diner

bij de herdenking van het tienjarige bestaan dezer Ge-

meente, in een ingezonden stuk dezer dagen in de „Ma-

kassaarsche Courant“ geplaatst, werden beschouwd als een

„gloeiende tafelspeech*, — ik bevestig echter, dat de woor-

den werkelijk waren gemeend.

Als medicus wensch ik U een spoedig geheel herstel.

Wanneer wij van U dezer dagen aan boord afscheid zullen

nemen, dan is dat ook uit dankbaarheid, voor hetgeen U

hier heeft gedaan. _

(Blijken van instemming).
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De Voorzitter: En ten slotte wensch ik mijne afscheids-
woorden in het Maleisch te herhalen voor de Raadsleden,
die de Nederlandsche taal niet of niet voldoende verstaan.

Nadat werd besloten de eerstvolgende zitting op Dinsdag,
den 18en September e. k., te houden, wordt te 7.--- ure des
avonds de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 18 September 1917,

De wd, Voorzitter,

VOLMERING.
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