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No. 19. 23 October 1917.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 23en October 1917, ten

Raadhu'ze (Stalstraat).

Wd. Voorzitter” Controleur Th. Volmering.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van

25 September en 5 October 1917.

2. Ontslagaanvrage van den Opzichter bij de Gemeente-

werken H. M. Koene.

3. Voorstel van den Voorzitter inzake salaris toe te ken-

nen aan den Isten Klerk ter Secretarie Ong Hok Hian.

4, Voorstel van het Raadslid-Snel tot de instelling eener

Commissie voor Grondbedrijf.

5. Schrijven dd. 3 October 1917 No. 2365/111 A2 van

den 1sten Gouvernements-Secretaris inzake doodschouw.

6. Verzoekschrift dd. 10 October 1917 van den Directeur

der Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen, c. s.

inzake verharding van den Bassiweg.

7. Schrijven dd. 16 October 1917 van den heer E. Mesters

alhier inzahe aan te brengen verbeteringen aan het

Strandpaviljoen, door hem geoccupeerd.

8. Verzoekschrift dd. 5 October 1917 van den heer Mr.

Joh. Paulus alhier inzake bouw van een woonhuis met

bijgebouwen aan den Julianaweg.
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9. Schrijven dd. 10 October 1917 van den Havenmeester

inzake waterpomp bij den Marinesteiger.

10. Schrijven dd. 8 October 1917 van den heer Baba

Soeleiman alhier inzake restitutie van een bedrag van

f 30.— voor grondhuur.

11. Schrijven dd. 8 October 1917 van den heer Jhr. Mr. H. J.

van Vierssen Trip inzake een vordering der Gemeente.

12. Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding der verantwoordingen over het 3e

kwartaal 1917 van den:

a. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting ;

b. Gemeentesecretaris over legesgelden.

13. Geheim.

Aanwezig zijn de leden: M.C. H. Buné, W. F. van Cam-

pen, J.A. E. van Deursen, Hamzah daeng Mapata,

H. Mesman, Nio Eng Boe, Th. H. M. Platte, W. C.

Snel, A. W.G. Stigter (verschijnt eenigen tijd na

opening der Vergadering), J. H. Stocksmeier (ver-

schijnt eenige minuten na opening der Vergadering),

The Liong Tjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman

wegens verhindering, Hadji Mohamad Saleh we-

gens ongesteldheid en Mr. H. A. Pet wegens

uitstedigheid.

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



en OI 23 October 1917.

Te 6.35 ure des avonds opent de Wd. Voorzitter de Ver-

gadering.

De Wd. Voorzitter: De heer Platte verzocht mij zoo
juist, hem, alvorens de Agenda voor hedenavond in behan-

deling te nemen, het woord te verleenerì, aan welken

wensch ik hierbij voldoe.

De heer Platte leest voor: Ik heb den 17en dezer

‚ van den Gemeentesecretaris het volgende schrijven

ontvangen :

„U oefent zich den laatsten tijd in het gebruik van ka-

„zernetaal aan mijn adres, referte Uwe uitlatingen in Raads-

„zittingen en kantteekeningen op door mij geconcipieerde

„notulen, als: „gemeene streek,” „gelul,”’ „onzin,” enz.

„Waar ik als Secretaris, in Raadsvergaderingen heb te

„zwijgen, meen ik U er hierbij op attent te moeten maken,

„dat dergelijke beleedigende uitdrukkingen niet verder door

„mij zullen worden getolereerd, de wijze van verweer zult

„U wel aan mij willen overlaten.

„Ten slotte zij UEdelAchtbare opgemerkt, dat ik me,

„wat betreft stand, afkomst, verstand en ambt, absoluut

„niet minderwaardig acht aan U.

De Secretaris der Gemeente Makassar :

(w.g) A. van Beusekom.”

Naar aanleiding van dit briefje zou ik gaarne eenige op-

merkingen maken, en lioewel ik misschien hier en daar een

enkele maal een kwestie zal aanraken, door ons in geheime

zitting behandeld, hoop ik, dat U mij toch zult veroorloven,

in publieke vergadering te spreken, daar de zaak, waarom

het gaat, er een is, waarvan m.i,de kiezers, die ons af-

vaardigden, volkomen op de hoogte moeten zijn. Te minder
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hindert het, de publieke behandeling, daar ons, voor alle

kwesties in de door mij aan te halen geheime vergaderingen

behandeld, geen geheimhouding is opgelegd.

Op de eerste plaats, wat den brief zelf betreft, en de

feiten, hierin vermeld: Door mij zou gezegd zijn, het woord:

„gelul. Mijnheer de Voorzitter, als men ziet, dat een secre-

taris, die zich noemt een ontwikkeld mensch en langzamer-

hand den kinderschoenen ontgroeid is, in onzen Raad komt .

aandragen met klachten als: „De Commies heeft laatje met

een „d” geschreven en ’t moest meteen „t” zijn,” dan zou

ik me van elk lid de opmerking kunnen verkiaren : „dat dit

gelul is”. In deze combinatie werd het woord dan ook door

mij gebruikt, zooals U bekend is.

Het woord „onzin” werd door mij op de concept-notulen

geplaatst. In de Vergadering was door mij gezegd: „De

heer Frieser heeft mij als medicus geconsulteerd en na on-

derzoek heb ik het noodig geacht, hemeen verklaring voor

14 dagen verlof af te geven” Door den Secretaris wordt

hiervan gemaakt: „De heer Frieser kwam bij me, zei, dat

hij een certificaat wilde hebben en daarom heb ik het hem

gegeven”. Indien de concept-notulen waren opgemaakt door

een mensch, zich niet zoo hoog stellend als de Secretaris,

zou ik dien zin eenvoudig doorgeslagen of gecorrigeerd

hebben. Doch dat de Secretaris, die zich zelf steeds zoo

contrôleert, mij dergelijke woorden in den mond legt, waar-

van de beteekenis is, dat ik op verlangen van den patiënt

zonder meer certificaten zou afgeven en mij dit zelf in dezen

Raad laat vertellen, dàt was wel een beetje sterk.

Te meer drukt dit, daar de Secretaris in de vergadering

van onzen Raad het woord verkrijgend, zich niet ontzien
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had te zeggen, dat „er meer achter dat certificaat zat,’

waarop door mij werd geantwoord: „Dat mij daarvan niets

bekend was” Ik heb daarom in margine op de Notulen

gezet: „Verzoeke dergelijke(n) onzin weg te laten.”

Wat het derde woord „gemeene streek” betreft, herinner

ik me niet, waar ik dit gebezigd heb, doch lust ’t me ook

niet, dergelijke futiliteiten te onderzoeken.

Mijnheer de Voorzitter, we hebben voor onze vergade-

ringen van den Gemeenteraad een reglement van orde,

waarin staat, dat ieder lid, zoo hij zich in uitdrukkin-

gen of anders te buiten gaat, door U tot de orde geroepen

kan worden.

Te mijnen opzichte is dat nog nooit geschied, waaruit

ik mag opmaken, dat noch U noch Uw voorganger in

mijn optreden iets laakbaars hebben gevonden.

Wij hebben door onzen Raad benoemd een commissie,

die klachten van ambtenaren over leden van onzen Raad

onderzoeken kan : een zeer democratische instelling.

Ik heb geen lid van deze Commissie ooit bij mij gezien.

Indien een ambtenaar onzer Gemeente dezen weg niet

wil inslaan, blijft hem nog de weg, on zich te wenden

tot U en zijne klachten bloot te leggen, zoodat U met het

lid van onzen Raad kunt spreken.

Doch, Mijnheer de Voorzitter, geen enkele bepaling, geen

enkele usance, geeft den ambtenaar het recht, aan de le-

den briefjes met onhebbelijke bedreigingen thuis te zen-

den, zooals door onzen Secretaris aan mij is gedaan. De

Secretaris treedt hier geheel buiten zijn boekje. En ik voor

mij wensch dergelijke onsmakelijke dingetjes niet te ont-

vangen. Wij, leden van den Gemeenteraad, doen ons sterk
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bekritiseerd werk onder allerlei omstandigheden, welke ons

tegenwerken. Ons paadje gaat nog niet op rozen. Geheel

zonder eenige bijbedoelingen stellen we onzen tijd en onze

krachten beschikbaar om de Gemeente tot meerderen bloei

te brengen. Dank of ander loon;hiervoor ontvangen we

niet. Maar als we nu, inplaats hiervan, nog bloot staan aan

beleedigingen en onhebbelijkheden van hèm, die is een

betaalde ambtenaar dezer Gemeente, als de loontrekkende

dienaar zich niet ontziet bedreigingen te uiten tegen mij

in mijne hoedanigheid van lid van dit College, dan, Mijn-

heer de Voorzitter, wordt ’t mij te veel en ga ikliever heen

dan me aan zóó’n behandeling bloot te stellen.

Mijnheer de Voorzitter, Onze Gemeentesecretaris ontziet.

niets of niemand. Zèlf om de minste bisbilles direct op z’n

teenen getrapt, vindt hij er niets in, om anderen menschen

de grofste beleedigingen toe te voegen. De heer Wieland

heeft het nog pas ondervonden, de heer Snel kan ervan

mede praten, de heer Van Waardenburg in z’n functie van

waarnemend voorzitter van onzen Raad, weet er óók van

te vertellen, en als de heer Van Beusekom over kazernetaal

spreekt, mfioet hij geheel op z'n gemak, dat onsmakelijke

pamfletje nogeens doorlezen, dat hij toen in elkaar gezet

heeft. De heer Einthoven kreeg op punt van weggaan, nog

even een tikje, terwijl iedereen wist, hoe elke emotie ver-

keerd voor hem was. De kwestie-Van Tubergen is ook nog

niet vergeten, evenmin als de kwestie-Sackman. Ik spreek

nu nog niet eens over al die andere zaakjes, welke onze

Gemeenteraad maar voor den Secretaris moet uitzoeken:

het steeds wisselend kantoorpersoneel getuigt hiervan genoeg.

Mijnheer de Voorzitter, Mij lust het niet om aan deze lijst
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een kwestie-Van Beusekom—Platte toe te voegen. Ik treed

niet gaarne met menschen als onze Secretaris in het krijt,

omdat de wapenen door hem gebruikt, mij niet aanstaan.

En ‘tis dàârom, dat ik liever wegga, tenzij de Raad

mocht besluiten, aan onzen Secretaris ontslag te verleenen.

’t Spijt me, dat ik juist nù een dergelijk besluit moet ne-

men, daar de plannen op hygiënisch gebied, welke ik van-

af het begin van mijn lid-zijn van dezen Raad, voorgestaan

heb, nl. verplichte doodschouw en Gemeentelijk Zieken-

huis, op het punt staan verwezenlijkt te worden. Doch

liever laat ik de verdere uitwerking aan anderen over,

dan me bloot te stellen aan beleedigingen en bedreigingen

door een ambtenaar in dienst van het College, waarvan ik

lid ben.

Ik hoop daarom, dat het onderwerp: „Ontslagverleening

aan den Gemeente-Secretaris,’” een punt moge worden op

de eerstvolgende agenda van de vergadering van dezen

Raad.

Het resultaat van de besprekingen, dàn te houden, hoop

ik wel, Mijnheer de Voorzitter, dat U mij zult willen me-

dedeelen. Besluit ons College den Secretaris te handhaven,

den zal ik bij U direct daarna mijn zetel in dezen Raad

ter beschikking stellen.

Besluit de Raad, den Secretaris loon naar zijn daden,

d.w.z. ontslag te verleenen, dan zal ik gaarne weder hier

zitting neraen, en met U allen medewerken tot den bloei

van Makassar. |
Tot zoolang wensch ik me terug te trekken, daar ik

verder op geenerlei wijze invloed wil uitoefenen op

het besluit, door U te nemen en ook niet meer hier
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wil deelnemen aan de zittingen, zoolang de heer Van Beu-

sekom Secretaris is.

Voorlichting heb ik U verder ook niet te geven, daar

alles wat de Secretaris mij durft verwijten, hier in den

Raad zich heeft afgespeeld, daar ik den heer Van Beuse-

kom buiten den Raad nooit spreek, tenzij eenmaal over de meu-

belen van het nieuwe Raadhuis, wat in tegenwoordigheid

van den heer Sackman geschiedde.

Mijnheer de Voorzitter, Ik heb gezegd!

De heer Snel: Ik had liever gezien, dat deze kwestie

tegelijkertijd met de andere in geheime zitting ware be-

handeld. Nu echter de zaak in de openbare aan de orde

is gesteld, moet ze in die zitting haar beloop hebben. De

eene partij heeft 't woord gehad, de billijkheid eischt, dat

de andere ’t ook krijge. Het feit van het schrijven van de-

zen brief door den Secretaris was me niet bekend. Een

dergelijke brief zoude iedereen hebben ontstemd: een vo-

rigen keer werd den Secretaris reeds medegedeeld, dat hij zich

van zulke schrijverij heeft te onthouden: als ík zoo’n schrij-

ven had ontvangen, zou ik sterker van wal zijn gestoken. De

heer Platte heeft zijne bezwaren tevoren op schrift ge-

bracht en deze kalm medegedeeld. Ik kan me begrijpen,

dat zijne verontwaardiging groot is.

De Wd. Voorzitter: Wil de Raad de kwestie thans of

ter volgende Raadszitting in behandeling nemen ?

De heer Van Campen: Het spijt me, dat il het open-

baar de zaak werd voorgebracht, wijl op de Agenda reeds

eene geheime zitting staat vermeld.

De heer Platte: Daarmede heeft de huidige kwestie niets

te maken.
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De heer Van CampenDe Commies Frieser ging naar
U toe, als arts, alhoewel U niet de huisdokter van hem is,

doch Dr. Brouwer.

De heer Platte Ik wist niet, dat Dr. Brouwer de huis-

dokter van Frieser was. Had de Secretaris zijne grieven

kalm onder mijne aandacht gebracht, dan had ik hem kunnen

antwoorden. Ik wensch geen verstoppertje te spelen door

het behandelen der kwestie in geheime zitting, de heer
Van Beusekom valt ook vaak menschen in het openbaar

aan, waarom zou ik niet in het openbaar antwoorden ?

De heer Snel. Ik kan me begrijpen, dat de heer Platte
de kwestie in het openbaar wil bespreken, de vraag is, is

het daarvoor nu tijd, of zal worden gewacht tot de volgen-

de zitting ?

De heer Platte: Ik blijf neutraal: ik kan niet verder zit-

ting hebben in dit College, zoolang de heer Van Beusekom

Secretaris is. In het particuliere heb ik nooit iets onaange-

naams; ik houd van een kalm, gelijkmatig leven.

De Wd. Voorzitter: Wat wenscht U, behandeling nu of

ter volgende zitting, openbaar of geheim ?

De heer Stocksmeier: De heer Platte heeft reeds bepaald,

of de kwestie in openbare of geheime zitting zal worden

behandeld.

De heer Platte: Ik vraag het ontslag van den Secre-

taris, wil echter geen invloed uitoefenen op de te nemen

beslissing. Ik handhaaf mijn besluit, weg te gaan als de

heer Van Beusekom Secretaris blijft; gaat hij heen, dan

blijf ik.

(De heer Platte verlaat te 6.50 ure des avonds de Ver-

gadering).
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Punt 1: Arresteering van de Notulen der Verga-

deringen van 25 September en 5 Oc-

tober 1917.

De Wd. Voorzitter: De concept-Notulen van het ver-

handelde in de openbare Raadsvergaderingen, gehouden

op 25 September en 5 October j. |. zijn in rondlezing

geweest én werden met eenige wijzigingen van onderge-

schikt belang terugontvangen.

Ze worden goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2: Ontslagaanvrage van den Opzichter bij de

Gemeentewerken H.M. Koene.

De Wd. Voorzitter : Bij in rondlezing geweestzijnd schrij-

ven dd. 17 dezer, verzoekt de Opzichter bij de Gemeente-

werken in tijdelijken dienst, H. M. Koene, ontslag uit zijne

betrekking met ingang van den 15en November e. k. of

eerder. De Directeur der G.W. stelt voor, hem per 1 Novem-

ber a.s. ontslag te verleenen.

De heer Wieland „ Het is beter, het ontslag instede van

per 15 November e. k., per morgen te verleenen, immers

deze ambtenaar hield zich niet aan het bepaalde bij art.

32 al. 1 der „Ambtenarenverordening” en oefent gedurende

zijne diensturen toezicht uit op den bouw der apotheek

van de firma Rathkamp & Co. — Koene wil eruit, doch

de Directeur der G. W. zoude hem toch voor ontslag heb-

ben voorgedragen. Koene kan gemist worden.

De heer Snel … De Directeur der G.W. stelt voor, het ontslag

per 1 November 1917 te verleenen, dat advies ware te

volgen.
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De heer Buné” Een eervol ontslag per einde dezer

maand is inderdaad eenvoudiger.

(De heer Stigter verschijnt ter Vergadering).
De heer Wieland … Hij werkt in Gemeentetijd voor den

apotheekbouw.

De Wd. Voorzitter Dat zoude verboden kunnen worden.
De heer Stigter. Als Koene iets doet, dat in strijd is

met de „Ambtenaren-verordening,’’ kan hem zulks onder

het oog worden gebracht: ontslag staat toch niet op een

gemaakte fout van dezen aard. Laat hem per 1 November
e. k. heengaan. Ik zou niet gaarne alle collega’s ontslagen

willen zien, die particulier werk verrichten in diensttijd.

De heer Wieland: De Gemeente wordt gebruikt als door-
gangshuis: een verzoek om ontslag behoort schriftelijk te wor-

den ingediend minstens drie maanden vóór den datum,

waarop de ambtenaar wenscht, dat zijn ontslag inga.

De heer SnelWordt de man per morgen ontslagen,
dan ontbreekt de tijd, den dienst over te geven.

De Directeur der G. W.. In verband met deze overgave

werd de datum juist op 1 November e. k. door mij

gesteld.

De Wd. Voorzitter: Zijn voor die overgave 9 dagen

noodig ?

De Directeur der G. W.. Om een ronde maand te ma-

ken, werd 1 November genoemd.

De heer Mesman. Dus kan hij per 1 November e. k.

heengaan.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt het voorstel-Wieland tot

ontslagverleening per 24 October e. k. verworpen.

De heer Snel. Ik merk op, dat eigenlijk de stemmen heb-
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ben gestaakt, wijl de heer Stigter een anderen datum bij de

stemming noemende, daardoor blanco stemde.

De heer Van Campen: Blanco stemmen is verboden.

De heer Wieland : Dat is inderdaad in strijd met de L. R. O.

De heer Buné: De kwestie is van ondergeschikt belang.

De heer Wieland: Beschouwt de heer Snel het, dat de

stemmen hebben gestaakt, dan trek ik mijn voorstel hier-

bij in om hem per morgen te ontslaan, wijl ik niet heb

gedacht aan den tijd, benoocigd voor de overgave.

De Wd. Voorzitter: Thans ware in stemming te bren-

gen het voorstel hem ontslag te verleenen op den datum,

waarop hij zijnen dienst zal hebben overgegeven.

De heer Snel: Ik verzoek aanteekening in de Notulen,

dat ik me beslist van stemming wensch te onthouden, om-

dat daareven over het eerste voorstel de stemmen staakten

en dus de e. v. Vergadering de beslissing zoude moeten

ebrngen.

Met op één na algemeene stemmen wordt het voorstel-

Snel, den Opzichter Koene na overgave van den dienst

ontslag te verleenen, aangenomen.

Punt 3: Voorstel van den Voorzitter inzake salaris

toe te kennen aan den Isten Klerk ter

Secretarie Ong Hok Hian.

De Wd. Voorzitter: De Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden stelde mij er bij schrijven No. 1566/C. !

dd. 8 dezer van in kennis, een telegram te hebben ont-

vangen van den Resident van Ternate van den volgenden

inhoud : „Ong Hok Hian, le klerk ter Gemeente-secretarie te
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Makassar heeft gesolliciteerd naar de betrekking van klerk
bij de Landschapskassen te Ternate, verzoeke draadbericht

omtrent beoordeeling adressant en of Ong Hok Hian bij

eventueele benoeming beschikbaar is.”

Bedoelde klerk, aldus vervolgt de Wd. Voorzitter, zoude

eventueel te Ternate een maandwedde erlangen van f 100.—
plus f 20.— per maand huurindemniteit. Bij de Gemeente
geniet hij thans eene bezoldiging van f 75,— per maand.
Hij trad den Isten December 1916 in dienst dezer Ge-
meente. Ong voldoet thans vrij goed en is het overbodig
op te merken, dat elke verandering in het personeel der
Gemeentesecretarie het werk niet ten goede komt. Ong is
geneigd in dienst der Gemeente te blijven, verzoekt echter
den Raad bij schrijven dd. heden, hem per 1 November
a. s. een tractement toe te kennen van f 100, — per maand
en hem in vasten dienst der Gemeente op te nemen, wor-
dende deze eventueele opneming beschouwd te zijn inge-
gaan op 1 December 1916. De leden der Commissie voor
de Financiën zijn van oordeel, dat het beter wil voorko-

men, hem eerst per 1 Januari 1918 een salaris van f 100.—
per maand toe te kennen.

De heer Snel: Het was, meen ik, in de maand Januari

j. L, dat ik op instigatie van den Secretaris, in Raadszit-

ting het voorstel deed de ambtenaren in tijdelijken dienst
der Gemeente : Ong Hok Hian, De Grave, Bosch en Bo-
hari, in vasten dienst op te nemen. In geheime zitting werd
de kwestie onder het oog gezien, alhoewel mijn voorstel eenige
keeren op de Agenda van openbare zittingen werd vermeld.
De Secretaris was tegen opneming in vasten dienst, hij ver-
klaarde n. I. allesbehalve tevreden te zijn over hunne dienst-
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praestaties. (Hier vergist de heer Snel zich met den Klerk

De Grave, Secr) Ik had daarom allerminst verwacht,

dat de Secretaris op de zaak zoude terugkomen. Omstreeks

half Januari was Ong geschikt, daarna weder niet, thans weder

wèl! Ong begon op een salaris van f 40,— per maand,

heeft nu eene bezoldiging van f 75.— per maand, van het besluit

dezer verhooging is geen mededeeling gedaan aan den

Raad, Het zoude kunnen voorkomen, dat de Secretaris

morgen of overmorgen Ong opnieuw ongeschikt verklaart :

ik wil de motieven kennen, waarom de Secretaris hem voor

verhooging en opneming in vasten dienst voordraagt.

De-heer Van Campen. Na het overlijden van den Com-

mies Görtz heeft Ong, die in den aanvang zijner carrière

minder voldeed, zich verbeterd en droeg de Secretaris hem

destijds voor den extra-gepraesteerden arbeid, voor eene

belooning voor, met welk voorstel de Commissie voor de

Financiën zich vereenigde. Gedurende den tijd, dat de

Commies Frieser met verlof is, heeft Ong ook tevreden-

stellend gearbeid, zoodat ik me best kan begrijpen, dat de

Secretaris het verzoek van Ong ondersteunt.

De heer Stigter. Draagt het voorstel tot verbetering der po-

sitie van den klerk Ong, de goedkeuring van den Voorzitter weg?

De Wd. Voorzitter.” Ik liet de kwestie geheel aan den

Secretaris over, want die moet met Ong werken.

De heer Stigter … De Gemeenteraad kan moeilijk over der-

gelijke kwesties oordeelen. Bij een voorstel als gedaan door

den Voorzitter en den Secretaris, die rechtstreeks met Ong

moeten werken, dient de Raad zich neder te leggen. Vroeger

is de stelling verkondigd, dat de dienstchef vrij dient te

worden gelaten in zijne voorstellen omtrent het hem on-
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dergeschikt personeel en klemt zulks te meer, nu de Voor-
zitter het voorstel overneemt,

De Wd. Voorzitter» Dat den heer Snel geen besluit be-
kend is, waarbij aan Ong een salaris van f 75.— per maand
werd toegekend, is best mogelijk, daar bezoldigingen tot en
met f 75.— per maand, volgens de „Ambtenaren verordening”

door den Voorzitter van Uw College worden vastgesteld,

binnen de grenzen der begrooting.

De heer StocksmeierMijn voorstel was de verhooging
niet, als door Ong verzocht, reeds per 1 November e.k.

te doen ingaan, doch per 1 Januari 1918, wijl het m.i. een
eigenaardigen indruk moet maken als bij het verkrijgen van
eene andere betrekking, de Raad direct eene verhooging
toekent en zulks te meer, wijl het jaar bijna ten einde is.
Uit een principieel oogpunt acht ik het beter, de verhoo-
ging per 1’ Januari 1918 te doen ingaan.

De Wad. Voorzitter Dan gaat Ong wellicht heen.
De heer Stocksmeier. De Raad kan zich niet de wet

laten voorschrijven. Makassar heeft veel vóór boven een

kleinere plaats als Ternate, terwijl Ong bij de zich uitbrei-
dende Gemeentediensten betere vooruitzichten MEE dan bij

de Landschapskassen te Ternate.

De heer Snel. Met het voorstel-Stocksmeier, gehoord
diens argumenten, ga ik volkomen accoord, acht echter

het drie malen wijzigen van inzicht van zijn dienstchef eigen-

aardig.

De heer Wieland. Het verwondert me, dat de heer Snel
tegen tractementsverhoogingen van laag-bezoldigd personeel

is. Of staat zijne tegenkanting in verband met in geheime

zitting te bespreken kwesties ?
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De heer Snel. Neen, ik zal zoo dadelijk vóór stemmen,

doch ik wilde den Secretaris om uitlegging vragen.

Den Secretaris wordt het woord verleend.

De Secretaris.” Ong richt zich schriftelijk tot den Raad:

tevoren heb ik hem reeds onder de aandacht gebracht, dat

de leden der Commissie voorde Financiën het gewenschter

oordeelen, de verhooging per 1 Januari 1918 te doen ingaan.

Dat Ong in het begin minder voldeed, is juist: in het archief

berust een nota van de hand van den vroegeren Voorzitter,

den heer Einthoven, waarbij wordt bericht, dat hij Ong er

uitdrukkelijk op heeft gewezen, dat, mocht hij zich niet

verbeteren, ontslag uit den Gemeentedienst zoude volgen.

Die waarschuwing heeft geholpen. Dat Ong onder Frieser’s

leiding weder minder voldeed, is eveneens juist, doch het

is zeker overbodig, U, heer Snel, die zelf een rapport uit-

bracht, straks in geheimezitting te behandelen, de oorzaken

op. te sommen. Gedurende de afwezigheid van Frieser, heeft

Ong goed werk verricht, zag niet tegen extra-arbeid op.

Ik gaf niet opnieuw in overweging, Ongin vasten dienst op

te nemen: Ong wendde zich geheel uit vrije beweging tot

den Raad: advies omtrent die „opneming werd me nog niet

gevraagd en ook niet door mij gegeven.

De Wd. Voorzitter.” Thans het voorstel met de verste

strekking in stemming gebracht, n. l. om Ong per 1 No-

vember e. k. een wedde van f 100.— per maand toe te kennen.

Dit voorstel wordt met 7 tegen 4 stemmen verworpen.

Het voorstel, hem per 1 Januari 1918, bedoeld salaris

uit te keeren, wordt met 8 tegen 3 stemmen aangenomen.

De heer WielandIk wilde Ong per 1 Januari 1918 eene

bezoldiging zien toegekend van f 125.— per maand, doch
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kan met dit voorstel eventueel rekening worden gehouden

bij de behandeling der ontwerp-begrooting voor het jaar 1918.

Met algemeene stemmen wordt besloten:

a. hem in vasten dienst der Gemeente op te nemen ;

b. het in vasten dienst opnemen te beschouwen te zijn

ingegaan op 1 December 1916.

Punt 4: Voorstel van het Raadslid-Snel tot de

instelling eener Commissie voor Grond-

bedrijf.

De heer SnelNa de toelichting ter vorige Vergadering

door mij gegeven, acht ik het overbodig, dit punt nader te

bespreken, tenzij een der leden nog inlichtingen verlangt.

De heer Van Campen. Ik was van meening, dat eene

dergelijke commissie bestond.

De Wad. Voorzitter” Neen, wèl een voor Grond- en

Woningzaken, dus een gansch andere zaak betreffend.

De heer Snel. Juist speciaal voor het grondbedrijf, in

verband met de binnenkort te ontvangen leeningsgelden, is

een commissie speciaal voor grondbedrijf, noodig. Thans

bestaat slechts een commissie voor grond- en woningzaken,

welke ten deele ook voor de belangen van het grondbedrijf

zoude zorgdragen. De kwestie van het grondbedrijf dient

sérieus te worden geregeld: een verordening ware door de

Wetgevende Commissie te ontwerpen.

De heer Buné: Alle commissieleden treden op den 1sten

Dinsdag in November af, zoodat dan leden voor de nieuwe

commissie tegelijkertijd kunnen worden aangewezen.

De heer Stigter: Het geldt hier de kwestie van de in-
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stelling van eene nieuwe Commissie, niet van de aanwij-

zing van de leden.

De heer Buné: In principe kan hedenavond tot de in-

stelfing worden besloten, de leden echter kunnen worden

aangewezen op de den eersten Dinsdag in de maand No-

vember e. k. te houden zitting.

De heer Snel: Voor het voorstel-Buné voel ik veel.

De heer Stigter: Men wordt gek van al die Raadscom-

missies, is de scheiding van grond- en woningzaken èn

grondbedrijf wel goed? De kennis vereischt voor een

goede behartiging van de belangen van grond- en woning-

zaken, kan voor het zelfde doel, uitgebreid met grondbe-

drijf, worden benut. Vooral voor kleinere Gemeenten achtik

een groot aantal verschillende commissies belemmerend voor

een vlotte afdoening van zaken. Ik.ben daarom tegen de instel-

lingeener afzonderlijke, nieuwe commissie voor grondbedrijf.

De heer Snel: Ook voor de kleinere gemeenten is het

grondbedrijf van veel belang.

De heer Stigter: Het geldt een principieele kwestie. In

het algemeen gesproken, kan en moet de zaak in één hand

zijn. Een belanghebbende bij grondaankoopen zal geen zit-

ting nemen in een dergelijke commissie. Het splitsen der

commissies is niet gewenscht, wèl het combineeren. De

commissie zoude gevoeglijk kunnen heeten: „Commissie

voor Grond- en Woningzaken en Grondbedrijf.”

De Wd. Voorzitter: Wil de heer Snel zijn voorstel in

dien geest wijzigen ?

De heer Snel: Ik trek mijn voorstel in. Ter vólgende

Vergadering kunnen de leden dan worden aangewezen van

een Commissie als door den heer Stigter bedoeld.
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Punt 5: Schrijven d.d. 3 October 1917 No.
2365111 A2 van den 1sten Gouverne-
mentssecretaris inzake doodschouw.

  

De heer Stocksmeier: Een Gemeente-verordening ware
te ontwerpen in den geest van de doodschouwordonnantie
in Staatsblad 1916 No. 612.
De Wd. Voorzitter: Het medisch Raadslid ware hier-

omtrent te raadplegen, alhoewel van Landswege t.z.t. rege-
lingen zullen worden getroffen.

De heer Stocksmeier: Dat kan nog lang duren.
De heer Mesman: Heeft de Gemeente al iemand voor

de doodschouw ?

De heer Stigter … De Gemeente moet op de resultaten van

de eventueele invoering van verplichte -doodschouw letten

en niet te veel hooi op haar verk nemen. Practisch voor-

loopig niet te bereiken zaken waren thans niet te entamee-

ren. Wordt de invoering van een verplichte doodschouw

voldoende gemotiveerd, dân zoude de hulp der Regeering

kunnen worden ingeroepen.

De heer Van Campen. Er is zóóveel, dat voorziening

vereischt, doch door gebrek aan geldmiddelen niet uitvoer-

baar is. Het aanstellen van een Gemeente-arts en hetgeen

daarbij komt, schat ik op f 20.000.— per jaar, zulke uit-

gaven kan de Gemeente niet dragen, de gewone kasmid-
delen zijn daarvoor niet toereikend.

De heer Snel.” Op verzoek van den heer Platte werd

met de Regeering over deze zaak gecorrespondeerd. Voor

het argument van den heer Van Campen moet de Raad
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echter zwichten. Is er later voldoende geld, dan kan de

kwestie nader worden overwogen.

Aldus besluit de Raad.

Punt 6: Verzoekschrift dd. 10 October 1917 van den

Directeur der Kweekschool voor Inland-

sche Schepelingen, c ‚s inzake verharding

van den Bassiweg.

De Wd. Voorzitter. De inhoud van hetrekest is U allen

bekend.

De heer Snel. Kan het financieel ?

De heer Van Campen” De Bassiweg is een toegangsweg
tot een groote Gouvernementsinstelling, laat het Gouverne-

ment daarom uit den hoek komen. Eerst dienen de wegen bin-

nen de kom der Gemeente gelegen,in orde te worden}gebracht.

De heer Wieland .… De Strandweg is de eigenlijke toe-

gangsweg.

De heer Stigter. Dàt is wel de slechtste weg van Makassar!
De heer Mesman. Op voorstel van den heer Wieland

werd indertijd ingevolge een hem gedaan verzoek van den

Directeur der Kweekschool de Klapperlaan verhard onder

het motief, dat deze weg de toegangsweg tot de school is.

Een paar duizend gulden zijn toen door de Gemeente aan

dien weg ten koste gelegd. Waarom nu weder een nieuwe

weg verhard ten behoeve van de Kweekschool ?

De Directeur der G. W.. Straks vragen de Gemeente-

naren verbetering van den Strandweg, den Samboeng Dja-

waweg, enz. Waar ishet einde? De Klapperlaan werdspe-

ciaal ten behoeve der Kweekschool verbeterd. —
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De Wd. Voorzitter … Nietalleen de Directeur der Kweek-

school, doch tal van andere belanghebbenden teekenden het

verzoekschrift.

Eenige dagen geleden zag ik Gemeentewerkvolk bezig

mèt het verharden van den weg middels groote brokken

karangsteen.

“De Directeur der G. W.. Onlangs werd de weg plaat-_

selijk verhard, zooals alle wegen een beurt krijgen.

De heer Stocksmeier: Eerst ware de ontwerpbegrooting

voor het jaar 1918 af te wachten, waarna bepaald kan

worden, of er voldoende geld is. Thàns is er stellig géén

geld voor het doel.

Besloten wordt aan rekestranten te berichten, dat, voor-

loopig althans, de financieele toestand een grondige ver-

betering van den Bassiweg niet gedoogt.

Punt 7: Schrijven ddo. 16 October 1917 van den

heer E. Mesters alhier inzake aan te bren-

gen verbeteringen aan het Strandpaviljoen,

door hem geoccupeerd.

De heer Stocksmeier : Ik kom dagelijks in de coiffeurszaak

en kon constateeren, dat de voorgestelde verbeteringen ab-

soluut noodzakelijk zijn, wil de man ongestoord zijn be-

drijf kunnen uitoefenen. Waar de huurder bereid is, een

hoogere huursom te betalen, acht ik het billijk, aan het

verzoek te voldoen.

De Directeur der G. W.: De ingang van het gebouwtje

staat op den regenkant. Ik schat de uitgaven op circa

f 1600,—., Wordt tot de aanbouwing besloten, den zoude
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de huurder zich wellicht contractueel kunnen verbin-

den, niet uit het huisje te trekken binnen zekeren ter-
mijn.

De heer Buné: Het gebouw ontaardt geheel; het werd

toch ten geschenke gegeven door een vroegeren Gouver-

neur, om het publiek gelegenheid te schenken, genietend

van de frissche zeewinden, eenige ververschingen aldaar

te gebruiken. Het doel van den Zeeboulevard gaat geheel

verloren. Ter voorkoming van het ingooien van ruiten,

het aanwenden van het huisje voor dobbelpartijen, werd

het verhuurd, doch het geschikt maken speciaal voor het

daarin uitgeoefende bedrijf, acht ik niet gemotiveerd.

De heer SnelTelkens kan het huisje van huurder ver-

anderen en voor het bedrijf worden ingericht, de uitgave,

ik ben het eens met den heer Buné, is niet gemotiveerd.

De heer Stocksmeier.… Het gebouwtje ware afdoende te-

gen inslaanden regen te beschutten, dat kan toch niet zoo-

veel kosten. Ì

De heer Van Campen. Er bestaan plannen op die plek

een nieuw sociëteitsgebouw op te richten. Geschiedt zulks,

dan zijn al die kosten te beschouwen als weggeworpen geld.

De heer Snel. Gaat die soosbouw door, dan moet de

sociëteit. de Gemeente schadeloos stellen.

De heer Stocksmeier. Het gebouwtje kan toch wel pro-

visorisch worden verbeterd ?

De heer Stigter. Een bedrag van f 1600.— acht ik voor

het doel niet zoo hoog. Het gebouwtje brengt per jaar

f 360.— huur op, de affaire, daarin uitgeoefend, floreert wel,

het is daar een gezellig hoekje, des avonds goed verlicht.

Ik acht de uitgave gewettigd.
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De heer Van CampenRendeert de zaak goed, dan zoekt

de occupant wellicht een andere, grootere gelegenheid.

De heer Wieland … De uitgave is wel gemotiveerd.

De heer Stigter.” Een huur van f 35.—/40,— per maand

na de bijbouwing is behoorlijk.

De heer Wieland. De Gemeente wordt tòch huisjesmelk-

ster, wil nu zelfs ín kampongs gaan bouwen!

De heer StigterDe maximum-uitgave ware te bepalen

op f 1600.—, de huurprijs na gereedkoming van de aan-

bouwing op f 40.— per maand.

Met 8 tegen 3 stemmen wordt dit voorstel aangenomen.

Punt 8: Verzoekschrift dd. 5 October [917 van den

heer Mr. Joh. Paulus alhier inzake bouw

van een woonhuis met bijgebouwen aan

den Julianaweg.

De heer Stigter, Zooals bekend is, werd de Commissie

tot goedkeuring der bouwplannen van het Koningsplein

opgeheven, wijl vermoed werd, dat de Julianaweg reeds

geheel was bebouwd. Vóór de opheffing der betreffende

commissie werden moeilijkheden ondervonden met den

heer Seth Paul omtrent den bouw van twee woningen op

één perceel. Het tweede gebouw was n. |. geen pavil-

joen, doch een volledige woning. Eindelijk werd toestem-

ming verieend tot den bouw, nadat de ‘heer Seth Paul had

toegezegd, een huis van kleinere afmetingen te doen bouwen,

terwijl de rooilijn 10 M. dieper werd vastgesteld. De goede

Julianaweg wordt door enge bebouwing minder fraai. De heer

Seth Paui deed het voorkomen, of een hoofdgebouw met
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paviljoen zoude worden opgericht, hij sprak van benutting

b. v. als dokterswoning, waarvoor een paviljoen ge-

riefelijk zoude zijn. Nu wordt echter, geheel tegen de af-

spraak in, het paviljoen als afzonderlijke woning verhuurd,

een daad, welke ik niet schroom, in het openbaar afkeu-

renswaardig te noemen. De heer Mr. Paulus doet thans

een overeenkomstig verzoek, en dient in, een ont-

werp met opschrift „woonhuis” voor eene bijbouwing, om-

vattende voorgalerij, 2 kamers, achtergalerij, dispens, wasch-

plaats, keuken, goedang, badkamer en W.C. Deze ver-

gunning moet worden geweigerd, daar overeenkomstig het

betrekkelijke Raadsbesluit, de verschillende erven aan dezen

weg slechts zóódanig, bebouwd mogen worden, dat voor

elke woning minstens 30 M. erfbreedte beschikbaar is. Nu

is het erf, waarop de woning van den heer Paulus staat,

slechts 37 M. breed en is er dus onvoldoende ruimte

voor een 2e woning. Alvorens evenwel een afwijzende be-

schikking aan Mr. Paulus te zenden, zoude het aanbeve-

ling kunnen verdienen, het rechtskundig advies in te win-

nen van den heer Mr. Pet, thans op reis, doch binnenkort

terugkeerende. Op den grond rust een servituut en is

het ondenkbaar, dat de heer Paulus, ondanks dat servituut,

met den grond zoude kunnen doen, wat hij wilde. Onder

bindende voorwaarden werd het perceel door hem van de

„Bouw-Maatschappij'’ gekocht en aan die condities zal hij

zich hebben te houden.

De heer Snel: Toen den heer Seth Paul toestemming

werd verleend tot bouwen, gaf hij dus onjuiste toelichtin-

gen en is het wèl jammer, dat „kassian” werd betracht.

Stelselmatig en met vooropgezet doel, wordt vóór de in-
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werkingtreding van het rooireglement, alles bebouwd, en maakt

meer speciaal de heer Seth Paul er zijn „fort” van, de

stad te bederven. De heeren bouwers dienen te weten, dat,

indien in strijd met de bepalingen wordt gebouwd, ten

strengste zal worden opgetreden en de boel desnoods af-

gebroken. In Holland pakt men hen flink aan.

De heer Van Campen: Ik ben er sterk voor, direct af-

wijzend te beschikken.

De heer Snel: Het is voorzichtiger, eerst het advies van

den heer Mr Pet ter zake af te wachten.

De heer Stocksmeier.… De heer Mr. Pet keert 3 Novem-

ber e. k. weder terug.

Besloten wordt den heer Mr. Pet om rechtskundig advies

te verzoeken, alvorens te beschikken op het verzoek.

Punt 9: Schrijven dd. IO October 1917 van den

Havenmeester inzake de waterpomp bij den

Marinesteiger.

De Wd. Voorzitter Medegedeeld werd, dat gebouw en

pomp ter beschikking van de Gemeente staan, mits, zoolang

de put niet wordt gedempt, het havendepartement kosteloos

het zeer zelden benoodigde water uit dien put mag blijven

betrekken.

De heer Van Campen.” De omheining ware direct af te

breken, ‘die vormt een ergernis.

De Raad besluit aldus op het schrijven te antwoorden.

Punt 10: Schrijven dd. 8 October 1917 van den heer

Baba Soeleiman alhier inzake restitutie van

een bedrag van f 30.— voor grondhuur.
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De heer Van Campen … Ter vorige zitting werd besloten, het

aanbod van eenige Chineezen om voor de helft bij te dragen

in de kosten tot verbetering der goten in de Passerstraat,

van de hand te wijzen;ik zie daarnu prachtig-mooie stoepen,

gemaakt op kosten der Gemeente, doch het is nooit de

bedoeling geweest, deze door de Gemeente te doen betalen.

De heer Wieland. De weg wordt verbeterd en voor het

gemakkelijker schoonhouden der goten, de stoepen erlangs

verlegd. Baba Soeleiman heeft twee hokjes op.een goot

staan, welke wegens de verbetering van den weg moeten

worden gesloten. Restitutie van betaalde huur over den

termijn, waarin de stalletjes moesten worden gesloten,

is billijk. Het ware gewenscht, de hokjes eenvoudig af te

breken, de goot kan nu niet behoorlijk worden schoonge-

maakt, en verspreidt daardoor stank.

_De heer Stigter … Op wiens kosten zal die afbraak even-

tueel geschieden ?

De Directeur der G. W..… Op kosten van den occupant;

alle verhuur van grond geschiedtsteeds tot wederopzeggens.

De heer Buné.” De stank zal niet minder worden door

opruiming der huisjes, de fout is n.l., dat de goot zóódanig

ligt, dat het water er steeds in blijft staan. De kwestie ware

ernstig na te gaan, alvorens tot afbraak wordt besloten.

De Wd. Voorzitter. Der Technische Commissie ware te -

verzoeken, van advies te willen dienen.

De heer Snel” Met de machtiging, naar bevind van zaken

al of niet de afbraak te gelasten.

De heer Stigter. Zoo’n zaakje kan gevoeglijk aan het

beleid van den Voorzitter worden overgelaten.

Aldus besluit de Raad.
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Punt Il: Schrijven dd. 8 October 1917 van den heer
Jhr. Mr. H. J. van Vierssen Trip alhier in-

zake een vordering der Gemeente.

De heer Stocksmeier.” Alhoewel ik ervan overtuigd ben,

dat de vordering zal worden voldaan, meen ik toch te moe-
ten opmerken, dat feitelijk iets onbillijks in een verleening

van verder uitstel ligt ten opzichte van arme menschen,

met wie niet zooveel consideratie wordt gebruikt.

De heer Snel» Waarom leggen de collega’s niet botje bij

botje om de kosten te voldoen, zooals andere ambtenaren

met minder salaris doen ?

De heer Van Campen. Een termijn ware te stellen.

De heer Stocksmeier … Het bedrag moet vóór einde van

het jaar aangezuiverd zijn, dunkt me.

Aldus besluit de Raad.

Punt 12: Rapporten der Commissie voor de Finan-

ciën inzake accoordbevinding der ver-
antwoordingen over he: derde kwartaal

[917 van den:

a. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting ;

b. den Gemeentesecretaris over legesgelden.

Worden’ voor kennisgeving aangenomen.

Rondvraag.

De heer Snel: Ik wil U verzoeken, als punt op de vol-

gende Agenda te plaatsen: „Verkiezing voor den Volks-

raad,” immers de locale raden vormen één kiescollege. In

openbare zitting wenschte ik deze kwestie aan de orde te zien
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gebracht, kunnende dan ter volgende zitting dieper op de

zaak worden ingegaan. Met geheime circulaires betreffende

deze aangelegenheid worden wij, Raadsleden, overstelpt, ik

prefereer echter behandeling ín openbare zitting, ik houd

niet van die geheimdoenerij. De instelling van den Volksraad

is toch reeds een poppenkast. Het publiek heeft er recht

op te weten, wie zal worden uitverkoren. In Holland wor-

den zulke kwesties geheel in het publiek behandeld: ik

wensch niet eraan mede te helpen, het politiek leven te

smoren. „Gros bonnets’’ worden voor den Volksraad aan-

gewezen, die toch al niet veel bijzonders is en alleen be-

stemd schijnt, om eenige personen aan vette baantjes en

daggelden van f 20,— te helpen.

De heer Stigter Ik wil opmerken, dat ik een beter idée

van de Regeering heb, om te durven veronderstellen, dat

de Volksraad in het leven werd geroepen, teneinde daggel-

den van f 20.— te kunnen uitkeeren aan liefhebbers. Mogen

de resultaten van de instelling van een Volksraad niet zóó

blijken te zijn als gewenscht,‚-gehoopt en verwacht wordt,

dat iets goeds zal worden bereikt, een begin is gemaakt.

De heer Snel. Het bewijs mijner beweringen zal ik ter
volgende Raadsvergadering leveren. Hoe goed wellicht

ook bedoeld, — lijkt de instelling van een Volksraad ner-

gens naar.

De Wd. Voorzitter Wat ware op het telegram van den

Gemeenteraad van Palembang te antwoorden inzake de can-

didaatstelling ?

De heer Snel. Dat de kwestie in de Raadszitting van 6

November e. k. ter sprake komt.

Aldus besluit de Raad.
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Te 840 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met

gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 5 November 1917.

De Wd. Voorzitter:

VOLMERING.
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