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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Maan-

dag, den Sen November 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Wd. Voorzitter: Controleur Th. Volmering. -

AGENDA:

Ì. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 23

October 1917.

2. Verkiezing voor den Volksraad.

3. Ontwerp-Verordening: „Reglement op de Havenbrand-

weer”.

4. Besprekingen inzake woningbouw van Gemeentewege.

5.< Schrijven dd. 16 October 1917 van den gewezen Com-

mies ter Secretarie J. A. M. Hanssens te Buitenzorg

inzake verlangde schadeloosstelling van f 800. —.

6. Mededeeling omtrent den Adjunct-Marktmeester J. F.

Frederik.

7. Aanwijzing wegens periodieke aftreding op den Gen

November 1917 van de verschillende Raadscommissiën.

8. Ingekomen stukken:

a. Schrijven dd. 18 October 1917 No. 2499/IIIB van

den ten Gouvernements-Secretaris betreffende ver-

zoek tot ruil van grond van den heer Mr. J. J. K.

de Wit alhier.
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b. Schrijven dd. 25 October 1917 No. 2131/G.B. van

den Directeur van Gouvernementsbedrijven inzake

electriciteitsconcessie der N.-l. Gasmaatschappij te

Weltevreden.

c. Verzoekschrift dd. 30 October 1917 van den heer

F. Mesman alhier inzake aanleg eener railbaan.

d. Verzoekschrift dd, 27 October 1917 van den heer

Lie Eng Hoei alhier inzake verbetering der afwatering

van kampong Mariso.

e. Verzoekschrift dd. 5 October 1917 van den heer

Mr. Joh. Paulus alhier inzake bouw van eene woning

met bijgebouwen aan den Julianaweg.

f. Uittreksel uit het Gouvernementsbesluit No. 1 dd. ’

12 October „1917 betreffende oprichting van een

nieuw sociëteitsgebouw alhier.

g. Schrijven dd. 22 October 1917 van den heer Hamzah
daeng Mapata alhier inzake restitutie van kosten

ad f 86.20, voor het aanleggen van een goot vóór

zijn huis aan den Strandweg.

h. Schrijven van den Adviseur voor de Decentrali-

satie dd. 11 October 1917 houdende mededeeling,

dat hij vermoedelijk van 9 tot 11 November 1917

te Makassar op doorreis naar Menado zal ver-

toeven. | ie

i Schrijven van den Adviseur voor ‘de Decentralisatie

dd. 13 October 1917 No. 843/G inzake afstand in

beheer van grond in kampong Gadong ten behoeve

van den bouw eener Gemeentewerkplagi en eener

tijdelijke passerloods. |
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j. Schrijven van den Directeur der Burgerlijke Open-
bare Werken dd. 26 October 1917 No. 20000/G in-
zake waterleidings-; rioleerings-en afwaterings-plan-
nen voor Makassar.

9. Geheim.

 

Aanwezig zijn de leden: M. C. H. Buné, J. A.E. van Deur-
sen, Hadji Mohamad Saleh, Hamzah daeng Ma-

pata, Mr. H. A. Pet, W. C. Snel, A. W. G. Stigter,
J.H. Stocksmeier, The Liong Tjiang en G. Wieland.

 

 

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman
ja wegens andere bezigheden, W. F. van Campen

wegens ongesteldheid, Nio Eng Boe wegens ande-
re bezigheden en Th. H.M. Platte wegens geschil
met den Gemeentesecretaris; zonder kennis-
geving is afwezig het lid H. Mesman.

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

Te 640 ure des avonds wordt de Vergadering geopend.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-
‘ring van 23 October 1917.

De Wd. Voorzitter: De concept-Notulen zijn in rondle-
zing geweest en werden met eenige bemerkingen terugont-
vangen.

De heer Snel: O.a, heb ik enkele aanteekeningen gemaakt
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naar aanleiding waarvan de Secretaris eene opmerking op

de concept-Notulen schreef van den volgenden inhoud : „Waar

het bij de Notulen van elke Vergadering bijna voorkomt, dat

de heer Snel, ondanks de meening van 14 mede-Raadsleden,

de besluiten van den Raad geheel wijzigt,- wordt het, dunkt

me, méér dan tijd, dat de Raadsbesluiten officieel worden

geslagen op de zitting zelve.” In dit opzicht wil ik eene

kleine opmerkingmaken : het is juist gezien van den Secretaris,

‚dat het plicht is, de redactie der door den Raad vastge-

stelde besluiten, woordelijk weer te geven. Tot nu toe ge-

schiedde het redigeeren van besluiten nimmer door den

Raad-zelven. Echter, elk Raadslid heeft het recht aanmer-

kingen op de concept-Notulen te maken en het is onjuist,

dat ik van iedere Vergadering de besluiten wijzig. Ik acht

me dan ook tekort gedaan in mijne srechten; ik mag als

eenling vrij mijne meening zeggen, al heeft de Raad in

zijn geheel, de beslissing omtrent de opneming van beslui-

ten als anderszins in de Notulen, d.i. òf, zooals degene,

die notuleert zich genomen besluiten dacht, òf zooals een

Raadslid zich de genomen beslissing herinnert. Bovendien

veroorlooft zich de Secretaris de vrijheid, kantteekeningen

te stellen op officieel aan den Raad gerichte stukken, als:

„kassian”, „och kom”, enz. ; ik telde hedenmiddag op één

stuk 20 à 30 bloemlezingen van dien aard. Ik wilde ge-

noemden ambtenaar middels den Raad erop doen wijzen,

dat hij zich heeft te onthouden van opmerkingen op offi-

cieele stukken. Wil die ambtenaar tòch opmerkingen ma-

ken, dan kan zulks op een afzonderlijk vel papier geschieden. _

In géén geval wensch ik zijne opmerkingen te acceptee-

ren, dat ik alle besluiten verander. De Raad besloot ter



— 403 — 5 November 1917.

zitting van den 23en October 1917 de kwestie van de in-
voering van verplichte doodschouw (ik meen op advies
van den heer Stocksmeier) voor te brengen bij het lid-Plat-
te, Er werd door den heer Stocksmeier of den heer Stigter
(in elk geval in den hoek, waar zij zaten) gezegd, dat het
verstandiger zoude zijn, alvorens te beslissen, het advies
van het medisch lid, den heer Platte, in te winnen. De Se-

cretaris notuleerde evenwel, dat de doodschouwkwestie
wegens gebrek aan fondsen op de lange baan moest wor-.
den geschoven. Ik vraag den Raad om uitspraak, welke
lezing de juiste is ?

De heer Wieland: Besloten werd, aangezien het plan
wegens gebrek aan geld niet uitvoerbaar blijkt, de zaak
op de lange baan te schuiven.

De Wd. Voorzitier: De heer Van Campen merkte immers
nog op, dat hij de uitgaven begrootte op circa f, 20.000.—
per jaar, het plan dus niet uitvoerbaar was voorloopig.
De heer Stigter: Eerst was het plan, den heer Platte

om advies te verzoeken, doch toen gerept werd van eene
jaarlijksche uitgave van f. 20.000.—, werd daarvan afgezien
en de kwestie inderdaad op de lange baan geschoven.
De heer Stocksmeier: Ik herinner me het geval niet meer

zoo goed, ik meende, dat de aangelegenheid naar de Hy-
giënische Commissie werd verwezen. |
De heer Snel: Ik ken nu het gevoelen van den Raad te

dezen opzichte en acht de lezing van den heer Stigter

de meest-aannemelijke. Ik was van meening, dat besloten

was, de kwestie aan het oordeel der Hygiënische Commis-

sie te onderwerpen.

De heer Stocksmeier: Doch zwichtte de Raad ten slotte
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voor het argument van het lid der Commissie voor de Fi-

nanciën, den heer Van Campen.

Besloten wordt, het omtrent dit punt genotuleerde der

vorige Vergadering, te handhaven.

Vervolgens worden de Notulen goedgekeurd en gearres-

teerd.

Punt 2: Verkiezing voor den Volksraad.

De heer Snel; Mijnheer de Voorzitter, Het is op het

verlangen door. mij ter vorige Raadszitting geuit, dat door

U op de Agenda der openbare Vergadering van hedenavond

het punt werd geplaatst: „Verkiezing voor den Volksraad”,

waarvoor ik U mijn dank betuig. Sommige leden van lo-

cale raden zijn van gevoelen, dat, waar de Raadsleden de le-

den van den Volksraad gedeeltelijk kiezen, besprekingen

niet in spenbare zitting behoeven plaats te hebben. Ik ben

zoo vrij, met hen van meening te verschillen. In de betref-

fende ordonnantie is vermeld, dat de leden van locale ra-

den raadsgewijze bijeenkomen, dus in het midden latende,

of de besprekingen: in openbare of besloten zitting zullen ge-

schieden. Gezien de toelichting van den Minister van Koloniën

en van zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken, ver-

meen ik, dat méér gehandeld wordt in de lijn der Regee-

ring, door de besprekingen in het openbaar te houden. Juist

deze spruit van ethisch-politiek leven dient niet, — zooals

gebeurt met komkommertjes, — onder een bloempotje te

worden gekweekt, wijl zulks zoude schaden aan de poli-

tieke ontwikkeling ervan. Ik acht het verkeerd, mede te doen

aan dergelijk spel ; ook Inlanders en Chineezen, benevens an-

dere Vreemde Oosterlingen, hebben er recht op, de zaak in het
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openbaar te zien behandeld en keur ik ten sterkste af de ge-
heimzinnige wijze, waarop ons stukken van elders over deze

kwestie bereikten. Alhoewel de stukken drukwerk waren,
werden ze als brief behandeld, in gesloten couvert gestoken

en gefrankeerd met 10 cts. postzegels. Het lijkt, alsof de

kwestie in het geheim moet worden opgekalefaterd. Het

Indische volk echter heeft als eerste recht te weten, hoe

door de kiescolleges wordt gesproken en gestemd. Dit als

inleiding mijner rede.

Ik zal mijne conclusie vóórop zetten, — door U mede te

deelen, dat ik straks het voorstel zal indienen, geen candi-

daat te stellenen niet aan de stemming mede te doen. Het

zal eenigszins zonderling aandoen, dat ik mijne conclusie

vóórop stel, doch zulks doe ik ter voorkoming van het

__gevaar, tot de orde te worden geroepen. Ik zal nader toe-

ichten, wáárom ik zal voorstellen, dat de Raad zich ont-

houde van candidaatstelling voor den Volksraad. Hoogst-

waarschijnlijk kan door de Regeering bedoeld zijn, het een-

maal aangevangen ethisch-politiek leven te vervolgen, doch

dan is de bedoeling misgeslagen. De Volksraad zal 39 leden

tellen, van wie 19 door den Gouverneur-Generaal te be-

noemen, ft. w. 5 behoorende tot de Inlanders en 14 tot de
Europeanen en Vreemde Oosterlingen. De Regeering van
Ned.-Indië heeft het in de hand, gezien de practijk, men-
schen, die de meening der Regeering niet zijn toegedaan,

steeds te weren, waardoor de Regeering dus altijd haar
zin krijgt. Het verkiezen van 10 Inlandsche leden en 9 Eu-
ropeanen en Vreemde Oosterlingen door de locale raden is
niet volkomen aan het doel beantwoordend, wijl voor de
locale raden een groot aantal leden door de Regeering wordt
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benoemd. De Regeering kan nu wel zeggen, „de Volksraad

krijgt medezeggenschap, het geldt slechts een voorloopigen

maatregel’’, doch de cijfers spreken anders. Van de 650 kie-

zers voor den Volksraad, zijn er 500 benoemd door de Re-

geering zelve, dat is niet minder dan 83 °/,; onverbiddelijk

zal de geest van den Volksraad zijn, zooals de Regeering

zich dien wenscht. De Volksraad is geen volksraad, wijl

naast de Regeering het volk bijna geen stem heeft. De wil

van het volk wordt op deze wijze op zijde gezet en dit

komt nog te sterker uit, omdat kort vóór de inwerkingtre-

ding van de Volksraad-ordonnantie het aantal benoemde

leden werd uitgebreid door wijziging van artt. 4en 5 van

het Decentralisatiebesluit. Reeds eerder wees ik hierop en

werd toen geantwoord, dat de wijziging uitsluitend ten doel

had, het mogelijk te maken locale raden ter Oostkust van

Sumatra in te stellen. Dat kleine groepje Inlanders van den

Volksraad moet de discussies in het Nederlandsch kunnen

volgen, alhoewel de Regeering niet zorgt voor voldoend

onderwijs aan Inlanders. De lage loonstandaard schrikt on-

derwijzers af; de uitzending uit Nederland levert niets op,

toch zal het Nederlandsch moeten worden verstaan om te

worden benoemd. Een andere eisch is het hebben van een

maandsalaris van minstens f 50.—. Op het congres der Sa-

rekat Islam werd reeds opgemerkt, dat weinig Inlanders aan

dezen eisch kunnen voldoen.

De Raad der Gemeente Buitenzorg deed indertijd het

voorstel om een democratischen maatregel in te voeren,

door alle leden der locale raden, alvorens over te gaan tot

het verkiezen van leden voor den volksraad, af te doen

treden, — dan kon bij de verkiezingen der nieuwe leden
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rekening worden gehouden met het feit, dat die leden den

Volksraad zouden moeten kiezen. Het deed wel eigenaar-

dig aan, dat juist uit Buitenzorg een dergelijk voorstel kwam,

uit de plaats, welke zekere vermaardheid bezit, niet zoozeer

om het zweren bij zekereinstelling, alswel om een ander

instituut, ons allen wèl bekend. Die motie-Buitenzorg is aan

verschillende locale raden gezonden. De zeer gematigde

Raad der Gemeente Soerabaya, welke er toch stellig niet

van verdacht zal worden te zeer vooruitstrevend te zijn,

sprak zich als volgt uit:

„De Gemeenteraad van Soerabaya,

„Gelezen de motie van den Gemeenteraad van Buitenzorg

„dd. 21 Mei 1917,

„Overwegende:

„de wijze, waarop de verkiezing voor de helft der leden

„van den Volksraad plaats zal vinden,

„dat de Locale-en Gewestelijke Raden gezamenlijk één

„kiescollege vormen, waarvan ieder lid één stem uitbrengt;

„dat in deze Locale Raden alle niet-Europeesche door de

„Regeering benoemd zijn, terwijl dit ook het geval is met

„alle leden der Gewestelijke Raden;

„dat zoodoende van de ongeveer 650 leden circa 500 door

„de Regeering zijn benoemd, en dus deze benoemden den

„doorslag geven bij de verkiezing der Volksraadsleden,

„Wenscht niet den schijn te wekken, alsof de Gemeentenaren,

„kiezers voor den Gemeenteraad, ook maar eenigen indirecten

„invloed hebben op de samenstelling van: den Volksraad,

„Verwerpt de Buitenzorgesche motie”,

Deze motie, aldus vervolgt de heer Snel, werd door den

Raad der Gemeente Soerabaya aangenomen.
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‚Als een zóódanig-bezadigde Raad, in welken het aantal

niet-sociaal-democratische leden verreweg overheerschend

is, eene dergelijke motie aanneemt, behoef ik daaraan niets

toe te voegen als sociaal-democraat.

Het kiesrecht wordt aan alle kanten verwrongen, tal van

geheime circulaires bereikte ons tot aanbeveling van „gros

bonnets’’, die in financieel opzicht, wellichtook in ander

opzicht, op den voorgrond treden, waardoor critiek op de

Regeering zal uitblijven. Is het de bedoeling der Regeering

geweest, een parodie te geven op eene nieuwe instelling,

genaamd „Volksraad”’, in het leven geroepen om te gera-

ken tot zelfbestuur dezer koloniën,- dan is zij met deze

caricatuur, of poppenkast, volkomen geslaagd. Dit vloeit

echter uit de komedie voort, dat niemand in de zaal van

dezen Volksraad zal willen zitting nemen en hoop ik, dat de

Raad der Gemeente Makassar niet op zich den schijn wil

laden, als zoude hij ervan overtuigd zijn, dat blank en

geel en bruin invloed uitoefenen middels den Volksraad op

de Regeering. Makassar neme het standpunt van Soerabaya

in: de Raad wekke niet den schijn, alsof deze parodie op

eene democratische instelling zijne goedkeuring heeft, doch

de Raad onthoude zich van candidaatstelling of stem-

ming.

De heer Stigter: Alhoewel op een dergelijk voorstel
niet voorbereid zijnde, zou ik toch in het kort op de rede

van den heer Snel willen antwoorden. Bedoelde heer geeft

in overweging aan dezen Raad, zich te onthouden van het

stellen van candidaten en de stemming daarvoor. Ik begrijp

dat voorstel niet; immers de leden van den Raad stellen

candidaten, niet de Raad als zoodanig in zijn geheel. Al
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zoude ons College onverhoopt met meerderheid van stem-
men het voorstel-Snel aannemen, dan zou ik me tòch niet
laten weerhouden, om desnoods in combinatie met andere
raden, candidaten te stellen ; dat recht behoud ik, hoe ook
de uitslag der straks te houden stemming zal zijn over het
voorstel-Snel.

Het standpunt van den heer Snel is, dat de Regeering
een poppenkast heeft ingesteld, doch hij vergeet, dat, als
wij eenmaal 10 jaren verder zullen zijn. — wat nu begin is,
zich heeft ontwikkeld tot iets goeds, naar we hopen. Een
begin werd gemaakt met een goed doel in het verschiet.
Gezegd werd door den heer Snel, dat de Volksraad niet
de afspiegeling zoude zijn van het volk, doch hoe is de
toestand op het huidig oogenblik ? De Gouverneur-Generaal
alleen doet voorstellen, gehoord, waar noodig, den Raad
van Indië, doch in de toekomst zal de Landvoogd toch
verplicht zijn de menschen te hooren van verschillenden

landaard, die te zamen vormen den Volksraad. Deze Volks-

raad, op voldoende-hoog peil staande, zal invloed uitoefenen

op den gang van zaken, daarvan ben ik overtuigd. De

Regeering tast zelve nog, in welke richting het ontwakend
politiek leven in Indië gevoerd moet worden en kan ik me

best voorstellen, dat de Regeering, voorloopig althans, veel
zelf in handen houdt, - totdat over 10, 20 of 50 jaren, uit

dit kleine begin iets groots wordt geboren. De heer Snel

verwijt, dat de instelling een poppenkast is, welke opmer-

king me ongegrond wil voorkomen. Met hoe méér ernst de

afvaardiging geschiedt, hoe grooter de moreele invloed zal

zijn op de Regeering en op de wijze van besturen. Over

eenige jaren zullen de leden van den Volksraad gedeel-
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telijk niet meer door Haar worden benoemd, doch worden

gekozen door de kiezers. Ik zou het zeer verkeerd achten,

als de Raadsleden zich van candidaatstelling en stemming

onthielden, zulks te meer, wijl Java zich niet onthoudt en

daardoor de belangen der Buitenbezittingen in het gedrang

zouden kunnen komen. Laat de Raad iemand trachten te

vinden, die zijn invloed zal doen gelden tot heil der Buiten-

. bezittingen ! |

De heer Mr. Pet: Ik ben het volkomen eens met het

door den heer Stigter gezegde. De heer Snel stelt voorop,

dat het grootste gedeelte der leden van den Volksraad, mid-

dellijk of rechtstreeks door de Regeering wordt aangewe-

zen, waardoor dus die leden een willig werktuig zouden

worden in de handen der Regeering. Elk lid van den Volks-

raad zal echter voldoende zelfstandigheid bezitten, om zijne

eigen meening, zijn eigen wil, kenbaar te maken. Van de

kiesgerechtigden voor locale raden, komt het meerendeel

niet op! Van een poppenkast kan geen sprake zijn, de

praemisse van den heer Snel is geheel verkeerd.

_ Als de heer Snel wordt aangewezen in een arbitrage-

commissie door de Gemeente-ambtenaren, is hij dan een

willig werktuig der Ambtenaren? De redeneering van den

heer Snel is absoluut onjuist, en al ging de Raad op zijn

voorstel in, wat wordt dan nòg bereikt? Er is een begin

gemaakt, waarop wordt voortgebouwd, waaruit wellicht eens

algemeen kiesrecht voor Indië ontstaat. Wat voor nut heeft

toch dat protesteeren? De gekozenen kunnen toch de be-

langen van het volk in den Volksraad bepleiten, hunne

meening kenbaar maken? Ik snap het betoog van den heer

Snel niet!
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De heer Stigter: Bovendien zal door de instelling van een
Volksraad, vermoedelijk de belangstelling voor de verkie-
zingen der locale raden, (vooral in de kleinere plaatsen
is die belangstelling nog zeer’ gering), worden verhoogd.
Ik hoorde dezer dagen iemand zeggen: „Als er weder een
vacature in den Raad komt, moet een candidaatstelling niet
van enkelen afhangen, dat mag niet langer, — het publiek
leven moet meer worden opgewekt”. Ook in die richting
zalde instelling van een volksraad haar nut afwerpen.
De heer Snel: Ten eerste werd de meening verkondigd,

dat de Raadsleden onderling candidaten kunnen stellen,
afgescheiden van het Raadsverband. Ik heb de Volksraad-
ordonnantie nagegaan, doch vermeen, dat zooiets niet toe-

laatbaar is; niet in elk willekeurig huis, op elke willekeu-
rige plaats, kan Jeen candidaatstelling geschieden; slechts
raadsgewijze kunnen de leden bijeenkomen in eene officieele
zitting, opdat een moreele basis voor de verkiezingen worde
verkregen. De Regeering heeft gemeend, dat het publiek
recht van contrôle op de candidaatstellingen kan doen gelden,-
heb ik het mis, dan wil ik gaarne mijne opinie wijzigen.

Het tweede cardinale punt is, dat ik den Volksraad be-
schouw alseen parodie, om het parlementair uit te drukken,
als een caricatuur, hetgeen vrij vertaald „poppenkastwil
zeggen; het komt alles op het zelfde neer, of men de instel-
ling met een vreemd of een Nederlandsch woord betitelt, — in
niet-officieele onderonsjes spreekt men van poppenkast.
De heer Mr. Pet: Zulke uitdrukkingen hoorde ik nooit

in dit verband!

De heer Snel: Niet in de kringen, waarin U verkeert,

doch wèl in de kampongs en onder de Chineezen.
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De heer Mr. Pet: Dan zou ik er geen lid van willen

zijn !!

Deheer Snel: Ofschoon ook, toen de bevolking nog niet

rijp werd geacht, stelde Filips de Goede toch een Geheimen

Raad in, waarin de voornaamste lagen der bevolking waren

vertegenwoordigd. Het volk, dat in 1815, om het eens

“euphemistisch uit te drukken, zijne vrijheid herwon, had

geen 100 jaren noodig om een Tweede Kamer te zien in-

gesteld, het volk zoude zich toen reeds gekrenkt hebben

gevoeld, zich uitgeschakeld te weten. Niet alleen in Holland,

doch ín andere Europeesche landen ging het evenzoo. Ik

ken de volkeren dezer koloniën weliswaar niet jaren en

jaren persoonlijk, doch door studie stelde ik me op de

hoogte, maakte daarbij gebruik van de werken van een

Snouck Hurgronje, een Van Deventer, zoomede van Engel-

sche en Duitsche schrijvers. Ik vermeen dan ook, dat het

volk van deze gewesten niet zóóveel achter staat bij dat van

Europa in het jaar 1815, welk volk toch om te beginnen

geen volksraad kreeg. De toenmalige Regeering was over-

tuigd van eene liberale meerderheid, en zag in verzet tegen

deze strooming geen heil. De huidige Regeering in Indië

geeft niets uit handen; wettelijk toch is vastgelegd, dat al

wijkt de meerderheid der leden van den Volksraad af van

het gevoelen van den Gouverneur-Generaal, deze laatste

daarmede toch geen rekening behoeft te houden.

Het is mogelijk, dat er meer publiek leven komt door de

instelling van den Volksraad: de Prinsenbond, de Regen-

tenbond, de handelsondernemingen, de gewestelijke raden,

zij toonden reeds enorme belangstelling en de verschillende

geheime circulaires leggen getuigenis daarvan af. Het heeft
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me gefrappeerd, dat, als ook de Inlanders er zich over uit-
spreken, dit ongeveer in gelijken geest is als de sociaal-de-
mocraten erover denken, zooals onlangs is gebleken, op het
Congres van de S. 1, te Batavia. Zoo gauw er echter in dien
geest wordt gesproken, wordt de vergadering getoetoept en
verschijnt er een communiqué, waarin wordt gezegd, dat
het congres den Volksraad wel wil aanvaarden.
De bewijsgronden van den heer Mr, Pet hebben me ten

zeerste verbaasd: waar het grootste aantal kiezers in dienst
van het Gouvernement staat, vloeit daaruit voort, dat ze
werktuigen zullen zijn, want schakelen ze zich uit, en vol-
gen zij de Regeeringsmeening niet, dan worden zij getroffen.
Hiervan zijn voorbeelden te over, ze zijn bij bosjes te
noemen, dat b.v. een onderwijzer, een knap ingenieur, die
als burger zijne meening verkondigt, in het land waar men
zingt: „Wij leven vrij, wij leven blij, ontworsteld aan de
slavernij, hier duldt de grond geen dwinglandij, enz.”’, één
dag vóór zijn ontslag, niet op verzoek verleend, daarvan
kennis krijgt, onder het motief, dat hij tegen de Regeering
schreef. Wij weten allemaal, dat daar zijn brood mede ge-
moeid is en is het onrechtvaardig het recht van den sterk-
ste toe te passen; trouwens het gaat niet alleen zóó met
onderwijzers,

Als lid der Arbitrage-Commissie ben ik geen willoos
werktuig : het waren de Gemeente-ambtenaren, die me aan-
wezen, en hadden die stellig de bedoeling, toen zij me
kozen, dat ze verwachtten, dat ik zou opkomen, waar
noodig, voor hun recht. Deze kwestie gaat vrij wel paral-
lel met de andere, ik acht mijne praemisse dan ook niet
zoo verkeerd. Het grootste deel der ambtenaren weet, dat
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ik, mits ze zich behoorlijk als zoodanig gedragen, aan

hunnen kant sta. .

Wat bereiken we met eene candidaatstelling voor den

Volksraad ? Practisch niets. Die 19 leden zullen er zonder

Makassar toch ook wel komen! Er is een hooger ideaal,

dan enkele leden van de Buitenbezittingen af te vaardigen,

want hiermede wordt weinig resultaat bereikt. Als deze

Raad met klem zegt, dat hij niet mede-verantwoordelijk

wil staan, dan oefent hij een moreelen invloed op de Re-

geering uit; dat hoogere moet de Raad laten gelden, omdat

wij in ons hart er heilig van overtuigdzijn, dat deze volks-

raad met een uiting van den volkswil niets heeft te maken ;

wij willen niet het idée wekken, eenigen invloed uit te

kunnen oefenen op de samenstelling van den Volksraad,

wij onthouden ons daarom van stemming en staan daardoor

moreel heel wat hooger dan dat we zouden medewerken.

Volk en Regeering, zij moeten door onzen Raad ervaren,

dat het zóó niet gaat !

De heer Stigter: Als puntje bij paaltje komt, dan heeft

de Regeering het tòch te zeggen, ten slotte is protesteeren

niet logisch. Het advies van een Volksraad zal succès heb-

ben bij de Regeering, de invloed dier adviseerende stem

moet niet worden weggecijferd. Ook de S.-l. moest, op

aandringen van geheel Indië, bij slot van rekening door de

Regeering worden erkend.

De Wd. Voorzitter: De heer Snel verliest uit het oog,

dat men in Indië te doen heeft met een agglomeraat van

volken, welke onderling in meening, opvoeding, ontwikke-

ling, enz. geheel van elkander verschillen. De koppen-

snellers van Borneo en Guinea kunt U, heer Snel, toch
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niet vergelijken met een ontwikkelden Javaan, in Nederland
studeerende !! Ook beweert U, dat er veelte weinig scholen
zijn: ik zelf was in het jaar 1904 ambtenaar B. B, op de
Sangir-en Talaudeilanden, waar niet minder dan 133 zen-
delingsscholen waren, te vermeerderen met 30 Gouver-
nementsscholen. Men struikelde als het ware over de school-
gebouwen aldaar. De heer Snel doet het voorkomen, alsof
alle volken van dezen Archipel om onderwijs schreeuwen,
doch de ondervinding leert anders. Zoodra de bevolking
iets cadeau ontvangt, gelijk onderwijs, dan apprecieert het
de goede gaven minder. Hoeveel moeite geven zich de B. B.
ambtenaren om iets voor het volk te doen. Ze vangen
zelf aan met de oprichting van scholen, gesteund door sub-
sidie, leggen tuinen aan, om de opbrengst ervan te doen strek-
ken tot compensatie van de uitgaven voor salarissen van onder-
wijzers, enz. Doch al spoedig verflauwt de belangstelling van
Inlandsche zijde in het onderwijs, de scholen lijden verder een
kwijnend bestaan. Niet in een hand omdraaien kan elk Inlander
Nederlandsch verstaan : de Regeering geeft zich wel degelijk
moeite om hun die kennis bij te brengen.

De heer Snel: De S.-l. werd door de Regeering in het
eerst niet als rechtspersoon erkend, naderhand wel, — doch
tevens werd een politieke inlichtingendienst in het leven
geroepen, een instelling, zooals men die in Rusland
had. Postambtenaren moeten ijverig andermans brieven
nakijken ten behoeve van het mooie doel! Als de Regee-
ring op die manier het politiek leven contrôleert,- komt
daarvan niets terecht. Als geestelijk leider der S.-l. is aan-
gesteld de heer Van Hinloopen Labberton, een bezol-
digd Gouvernements-ambtenaar.



5 November 1917. mn AIB —

De heer StigterDjambi deed ons dien invloed kennen !

De heer Snel: In de Tweede Kamer zeide een vrijzinnig-

democraat (niet een sociaal-democraat), dat het bloed in Djam-

bi vergoten, op het hoofd van den eersten minister nederkomt!

De heer Mr. Pet: De vraag is, had de man, die dat op-

merkte, gelijk ?

De heer Snel: De Regeering heeft erkend, dat door te

veelgevergde heerendiensten, het kwaad ontstond en werden

deze dan ook sindsdien belangrijk gereduceerd. De Regee-

ring-zelve heeft schuld aan dergelijke opstanden. Een grot

op Flores, waarin zich 52 menschen bevonden, werd door-

schoten, waarvoor als belooning een ringgit per hoofd werd

toegezegd; dat lijkt niet op pacificatie. Ikhad het trouwens

over den. toestand op Java en Madoera, waar 2!/,% der

bevolking slechts onderwijs geniet. Waar de Regeering niet

diligent is, is het plicht daarop te wijzen, al wordt men dan

voor oproerkraaier, recalcitrant, enz. uitgemaakt. Het onder-

wijs iseen voorwerp van aanhoudende staatszorg, toch moest

de Directeur van Onderwijs en Eeredienst officieel getuigen,

dat de Gouvernementsscholen voorbestemd zijn tot armen-

scholen. Particuliere scholen, liefst met een hoog school-

geld, zijn er meer dan genoeg, om den eigen bangsa gele-

genheid te geven, zich bij elkander te koesteren. De Gvts.

scholen aanschouwend, dient de onderwijskwestie flink ter

hand te worden genomen. Lettende op de resultaten, blijkt,

dat niet erg veel tijd en moeite door de Regeering ter ver-

betering zijn genomen. Dr. Moresco erkende, dat het Gou-

vernement met zijn onderwijs in het moeras is geraakt.

De heer Stigter: Ik begrijp het betoog niet. Hetgeen de

Raad inzake verkiezing voor den Volksraad wil beslissen,
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laat me koud; ik zal me er niet door laten weerhouden,

wèl aan de candidaatstelling en verkiezing deel’ te nemen.
Straks zouden de aanwezige Raadsleden na afloop der zit-
ting, bijeen kunnen blijven ter bespreking eener candidaat-
stelling. Op eene Vrijdag a.s. te houden Raadsvergadering
kan dan worden beslist,

De heer Wieland: Vrijdag a.s. komt de Adviseut voor
de Decentralisatie hier op doorreis naar Menado ; wellicht
is deze bereid omtrent den Volksraad en wat daarmede
verband houdt, inlichtingen te geven.

De Raad besluit dien Hoofdambtenaar te verzoeken, de
op Vrijdag e. k. te houden Raadszitting te willen bijwonen
tot het eventueel verstrekken ‚van inlichtingen omtrent de

kwestie: Volksraad.

De heer Snel: Ter voldoening aan de voorschriften, wilde
ik mijn voorstel schriftelijk indienen. Het luidt:
„De Raad der Gemeente Makassar,

„Onthoude zich van het stellen van candidaten, zoowel
„äls van het stemmen van leden voor den Volksraad”.

Met op één na algemeene stemmen wordt het voorstel

verworpen.

Punt 3: Ontwerp-Verordening: „Reglement opde

Havenbrandweer”’. ‘

De heer Wieland: Met het oog op de vele nog af te

doene zaken, geef ik in overweging dit punt van de Agenda

af te voeren en ter eerstvolgende zitting te behandelen.

Aldus besluit de Raad.

Punt 4: Besprekingen inzake woningbouw van Ge-

meentewege.
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De heer Stocksmeier: Op verzoek van het lid der Com-

missie voor de Financiën, den heer Van Campen, die wegens

ziekte de Vergadering van hedenavond ‘niet kan bijwonen,

wilde ik voorstellen, dit punt eveneens te verdagen.

Conform besluit de Raad.

Punt 5: Schrijven dd. 16 October [917 van den

gewezen Commies ter Secretarie: J.A. M.

Hanssens te Buitenzorg inzake verlangde

schadeloosstelling van f 800—.

De heer Wieland: 's Mans brief draait uit op een verzoek

en verzoekschriften dienen gezegeld te zijn: ik stel voor, het

schrijven niet in behandeling te nemen.

De heer Stocksmeier: Ik wilde nog een stap verder gaan:

ik heb de brieven geheel doorgelezen en schreef op den

aanbiedingsbrief van den Voorzitter, dat naar mijne meening,

als lid der Commissie voor de Financiën, geen termen aan-

wezig zijn, op het verzoek in te gaan. De heer Hanssens

trad in December 1916 in dienst der Gemeente, verliet dien in

Januari 1917 en komt deze heer in October 1917 met klach-

ten bij den Raad aan, welke dus niet „au sérieux’ zijn te

nemen. e

Ik stel voor, tot deponeering over te gaan.

De Wd. Voorzitter: Gaat de Raad met dat voorstel

accoord ?

De heer Snel: Er kan niet op het voorstel worden inge-

gaan; de heer Hanssens is bij het verlaten van den dienst

zeer schappelijk behandeld, hij had indertijd maar moeten

klagen.
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De heer Wieland: Ik stelde op de aanbiedingsbrief eene
uitvoerige toelichting. Het beste is, in het geheel geen ant-
woord aan den man te geven.

De heer Stocksmeier: Een kort briefje ware hem te zenden,
behelzende de mededeeling, dat op zijn verzoek niet wordt
ingegaan en tot deponeering werd besloten.

Z.h.s. vereenigt de Raad zich met dit voorstel.

Punt 6: Mededeeling omtrent den Adjunct-Markt-
meester |. F. Frederik.

De Wd. Voorzitter : De Adjunct-Marktmeester in tijdelijken
dienst der Gemeente, J. F. Frederik, ondergaat eene gevan-
genisstraf van 14 dagen wegens mishandeling van een In-
lander; hij verzoekt dien tijd te willen beschouwen als verlof,

met behoud van salaris.

De heer Stocksmeier: Het advies der Commissie voor de

Financiën werd ter zake door den Voorzitter ingewonnen.
Mijne meening is, dat zijn salaris behoort te worden uitge-

keerd over dien tijd. Ook het medelid dezer Commissie,

de heer Van Campen, is van deze meening. Wordt ’s mans

tractement ingehouden, dan zoude hij dubbel worden gestraft.
Eene tweede kwestie is het, of hij geen berisping van den

Raad heeft verdiend.

De heer Wieland: Wordt hem bezoldiging over de 2

weken te goed gedaan, dan wordt die tijd beschouwd als

verlof. Toch acht ik dat standpunt niet zuiver; men betaalt

voor verrichten arbeid.

De heer Stocksmeier: Gestraft wordt hij reeds door zijn
verblijf in de gevangenis, waarom hem ook nog door in-

houding op zijn salaris gedupeerd ?
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Z. h. s. besluit de Raad aan J. F. Frederik twee weken

verlof met behoud van salaris te verleenen, wordende dat

verlof beschouwd te zijn ingegaan op 20 October 1917.

Punt 7: Aanwijzing wegens periodieke aftreding op

den Gen November 1917 van de verschil-

lende Raadscommissiën.

De heer Mr. PetIn verband met het tijdroovende dezer

stemming, wilde ik in overweging geven, eerst de inge-

komen stukken in behandeling te nemen. |

Hiermede vereenigt zich de Raad.

Punt 8a. Schrijven dd.18 October 1917 No. 2499/111B

van den Isten Gouvernements-Secretaris betref

fende verzoek tot ruil van grond van den heer

Mr. }. J. K. de Wit alhier.

De Wad. VoorzitterDe heer De Wit verzoekt, gelijk U
bekend uit de reeds eerder door U genomen beslissing, ruil

van een stuk grond hem in eigendom toebehoorend, door

deze Gemeente ten behoeve van de verbreeding van den

Roembiaweg gebruikt, voor een ander perceel. Tegen inwil-

liging bestaat bij de Commissie voor Grondzaken geen be-

zwaar. |

Z.'h. s. wordt besloten in antwoord op het schrijven

te berichten, dat tegen den voorgenomen ruil geen bezwaar

bestaat.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.
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8b. Schrijven dd. 25 October 1917 No. 2131/G. B.
van den Directeur van Gouvernementsbedrijven

inzake electriciteitsconcessie der N. 1. Gas-Maat-
schappij te Weltevreden.

De heer SnelIk geef in overweging in een vereenigde
vergadering van de Commissie van Bijstand en den Raad
dezer Gemeente, welke beide lichamen daarbij zijn geïn-
teresseerd, de kwestie onder de oogen te zien. Den Directeur
der Haven ware te vragen, of hij met dit voorstel zich kan
vereenigen, bij toestemmend bescheid ware door dien Hoofd-
ambtenaar een dag voor de bijeenkomst te bepalen.
De heer StigterIk acht het beter de kwestie eerst na

te gaan met eenige leden der beide Colleges ; zulke uitge-
breide vergaderingen maken een zakelijke afdoening veel
moeilijker, indien niet te voren een gedéfinieerd plan ter
tafel wordt gebracht. |

De heer Snel. De heer Mr. Pet heeft zitting in de Com-
missie van Bijstand; de Directeur der Haven kan wellicht
eenige leden aanwijzen; alhoewel ik me interesseer voor de
kwestie, ben ik toch geen technicus,

De heer Stigter. Een electro-technicus dient te worden
geraadpleegd; ook ik ben niet voldoende van dat speciale
vak op de hoogte.

Besloten wordt den Directeur der Haven te verzoeken,
de leden van den Raad, de heeren A. W. G. Stigter en
W. C. Snel in de gelegenheid te stellen met de Commissie
van Bijstand van gedachte te wisselen omtrent het door
den Directeur der Haven geopperd denkbeeld tot gezamen-
lijk handelen inzake eventueele verlenging van den termijn
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bedoeld in artikel 2 der voorwaarden, waarop aan de Ne-

derlandsch-Indische Gas-Maatsehappij te Weltevreden con-

cessie werd verleend voor de oprichting eener electrische

centrale te dezer stede. |

8c. Verzoekschrift dd. 30 October 1917 van den heer

F. Mesman alhier inzake aanleg eener railbaan.

De heer Stigter: Bij aanleg der railbaan ware er door

den Directeur der G. W. speciaal op te letten, hoe deze

wordt aangelegd, opdat minder onoordeelkundig worde ge-

handeld als bij den aanleg langs den Goaweg.

Z.h.s. besluit de Raad het verzoek in te willigen en den

Directeur der G. W. op te dragen er voor te waken, dat

de railbaan behoorlijk wordt gelegd.

8d. Verzoekschrift dd. 27 October 1917 van den

heer Lie Eng Hoei alhier inzake verbetering

der afwatering van kampong Mariso.

De heer Stigter: Dergelijke aanvragen waren in handen

te stellen van den Directeur der G.W. om advies, na raad-

pleging der Technische Commissie; zulke kleinigheden, welke

betrekkelijk weinig geld kosten, kunnen wel door de Tech-

nische Commissie, den Directeur der G.W. en den Voor-

zitter worden afgehandeld. Zijn de begroote kosten te hoog,

dan ware de zaak in den Raad voor te brengen.

Aldus besluit de Raad.

8e. Rekest dd. 5 October 1917 van den heer Mr.

Joh. Paulus alhier inzake bouw van een wo-

ning met bijgebouwen aan den Julianaweg.
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De heer Mr. Pet … Zondagochtend ontving ik de betref-
fende stukken en heb ík, eerst Zaterdag van Menado te-
ruggekomen zijnde, geen gelegenheid gehad de kwestie
na te gaan. Wellicht kan ik ter volgende Vergadering van
advies dienen.

Besloten wordt bedoeld advies af te Weeen alvorens in
de kwestie te beslissen.

8f. _Uitreksel uit het Gouvernementsbesluit No. 17 dd.
| 12 October 1917 betreffende oprichting van een

nieuw Sociëteilsgebouw alhier.

De heer Snel: De afkooprechten en wat daarmede an-
nex is van het nieuwe terrein voor prauwenaanlegplaats in
kampong Beroe, kunnen dusverhaald worden op de Sociëteit
„De Harmonie’.

De heer Stocksmeier: Het soosbestuur zal zich er wel
op beroepen, dat de prauwenaanlegplaats reeds verplaatst is,
wijl het een Gemeentebelang gold, geenspeciaal soosbelang.
De heer Stigter: Ik acht het niet heelemaal billijk, de

kosten op de soos te verhalen. Het was in het belang der
Gemeente den Boulevard te doen ontruimen door de goe-
deren der prauwenvoerders. Zonder twijfel is op een le-
denvergadering hieromtrent nog niets besloten. Wellicht
wordt een perspectief geopend voor de soos, om straks te
onderhandelen.

De heer Mr. Pet: De prauwvoerders zouden mèt of
zonder soosplan, tòch van den Boulevard zijn weggejaagd.
De heer SnelAf te wachten ware, wat het Soosbestuur

zal doen.

Aldus wordt “besloten.
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8g. Schrijven dd. 22 October 1917 van den heer

Hamzah daeng Mapata inzake restitutie van

kosten ad f 86.20, voor het aanleggen van een

goot.

De heer Wieland … Er is nu eenmaal door het weigeren

der vrijwillige bijdragen van Chineezentot aanleg en ver-

betering ‘van goten en stoepen, een antecedent geschapen :

ik ben voor restitutie van het bedrag. Ook de bewoners

van den Van Schelleweg, die indertijd de helft der kosten van

gotenaanleg droegen, zullen restitutie vragen. Dat is billijk.

Op voorstel van den heer Snel werd toch het aanbod der

Chineezen geweigerd, omdat er geld genoeg is.

De heer Stocksmeier … Niet omdat er geld genoeg is.

De heer Wieland … Wijl het accepteeren van het aanbod

onbillijk zoude zijn, zeide de heer Snel. |

De heer Stigter … Hoever gaat het recht van den Direc-

teur der G.W. om goten voor particulieren van Gemeente-

wege aan te leggen ?

De Directeur der G.W.Ik had de zekerheid, dat de

aanvragers de totale kosten zouden vergoeden aan de Ge-

meente. | '

De heer Stigter … Voorziet de Gemeente in een wantoe-

stand door gotenaanleg, dan is aanleg op kosten der Ge-

meente te verdedigen; is de aanleg een luxe, dan mag de

Gemeente de kosten niet dragen. Zulke zaakjes kunnen

de Directeur der G.W, de Technische Commissie en 's Raads

Voorzitter wel opknappen, — die behoeven toch niet in

den Raad te worden gebracht.

De Directeur der G.W … In dit geval gold het een on-
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houdbaren toestand; in den drogen tijd bleef het menage-
water daar staan en vormde een viezen, groenen plas.
De heer Wieland. De verbetering was te algemeenen

nutte.

De heer Stigter Dus was het eigenlijk een gebrek aan
het huis zelf.

De heer Mr. Pet … Het betreft Gouvernementsgrond.
De Wd. Voorzitter * Bij inwilliging wordt een antecedent

geschapen.
|

De heer StigterLaat ieder van de partijen de helft der
kosten dragen.

Het voorstel-Wieland tot algeheele vergoeding der kos-
ten wordt met 6 tegen 3 stemmen verworpen.
De heer SnelLaat de Gemeente niets vergoeden; juist

daardoor ontstaat een antecedent en die incidenteele werk-
jes door de Gemeente uitgevoerd, worden op den duur
te kostbaar voor de Gemeente.
De heer Stigter. Van „antecedent”is thans geen sprake,
Het voorstel-Stigter, de beide partijen de helft der kos-

ten te doen dragen, wordt met 5 tegen 4 stemmen aange-
nomen. Het lid Hamzah daeng Mapata onthoudt zich van
stemming.

De heer Mr. Pet … De „Bouw-Maatschappij” zal nu ook go-
ten gaan aanleggen en om restitutie der kosten vragen !!

8h. Schrijven van den Adviseur voor de Decentra-
lisatie houdende mededeeling, dat hij vermoe-
delijk van 9 tot 11 November ek te Makas-
sar op doorreis zal vertoeven.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.
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_8i Schrijven van den Adviseur voor de Decentralisa-

tie dd. 13 October 1917 No 843/G inzake af-

‘stand in beheer van grond in kampong Gadong

ten behoeve van den bouw eener Gemeente-

werkplaats en eener tijdelijke passerloods.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

8j. Schrijven van den Directeur der Burgerlijke

Openbare Werken dd. 26 October 1917 No.

20000/G. inzake waterleidings-, rioleerings- en

afwaterinsplan voor Makassar.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Wd. Voorzitter … De heer Wieland klaagde over de

slechte kwaliteit van huis- en verpondingsnummers, hier

ter stede door een Chinees aangemaakt, wellicht zullen de

monsters, welke ik zal doen circuleeren, afkomstig van een

fabriek te Malang, beter voldoen.

De heer Stocksmeier » Alvorens te beslissen, ware een

voorstel van den Directeur der G.W. af te wachten.

Aldus besluit en Raad.

De Wd. Voorzitter” Er kwam nog een schrijven No.

8659 dd. 27 October 1917 in van den Hoofdinspecteur,

Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst om-

trent het opnemen van leprozen. De kwestie zal verder

met het Hoofd van dit Gewest worden geregeld.

Rondvraag.

De heer Snel. Ik stelde openbare behandeling voor van

de kwestie, gerezen tusschen het Raadslid Platte en den
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Gemeentesecretaris, hetgeen ook de opinie was van den
Raad. Dit punt ware dus van de geheime agenda over te
brengen op de openbare.

De heer StigterHet wil me beter tegenover de buiten-
wereld voorkomen, ons niet belachelijk te maken en daar-
om het gerezen geschil zoo spoedig mogelijk in een zit-
ting met gesloten deuren op afdoende wijze-te behandelen.
Het is ongewenscht, ook in het belang van het prestige
van den Raad, deze zaak in het openbaar te behandelen;
laten wij onder elkaar dergelijke kwesties opknappen.
De heer SnelTer vorige geheime zitting is nog gezegd,

dat op billijkheidsgronden, het voorstel-Platte in het open-
baâr behoorde te worden afgedaan, waarom ik ook giste-
ren bij officieelen brief aan den Voorzitter verzocht. De
Secretaris werd in het openbaar aangevallen of beschuldigd
door een der leden, zoodat ik meen, dat bedoelde ambte-

naar zich in publieke zitting moet verantwoorden. Bovendien
heeft het publiek er recht op, de kwestie van beide kanten
te vernemen. Toen de heer Platte in het openbaar zijn re-
de uitsprak, heeft geen der leden daartegen zich verzet; de

zaak moet in de openbare vergadering verder worden be-
handeld. Het betreft kiezers, die den heer Platte in den Raad
brachten; aan de kiezers is ook de uitspraak. Zelfs kan een

Raadsbeslissing middels stembiljetten te niet worden gedaan.
De heer StigterAls de Secretaris erop gesteld is, de

kwestie verder door den Raad in openbare zitting te zien
behandeld, heb ik daartegen geen bezwaar.

De Wd. Voorzitter … Bij schrijven dd. 4 dezer, dienzelf-
den dag door mij ontvangen, verzocht de Secretaris om
openbare behandeling. Die brief luidt:
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„Waar bij verschillende gelegenheden is gebleken, dat

„Uw College het „hoor en wederhoor” toepast, meen ik

„me schriftelijk tot U te kunnen wenden, teneinde eenige

„punten van den aanval van den heer Platte, gedaan in de

„openbare Raadszitting van den 23en October j. 1, recht

„te zetten.

„In publieke vergadering werd ik op mijn nummer ge-

„zet, zoodat ik ondervolgende verklaringen eveneens in het

„openbaar gedaan wenschte te hebben :

„Sub 1, De heer Platte is van meening, dat het woord

„gelul”” van toepassing is op een ambtenaar, die een

„Commies verwijt, het woord laatje” met een „d” te

_ „hebben geschreven. Ì

„Ik merk op, dat de heer Platte zich deerlijk vergist:

„de bemerking omtrent bedoeld woord werd gemaakt om den

„eigenwaan van den betreffenden Commies aan te toonen,

„niet zijne gebrekkige kennis van de Nederlandsche taal.

„Waar een „Mulo”-onderwijzer in de zitting van 23 Oc-

„tober jl. durfde beweren, dat Koenens woordenboek óók

„laadje” aangeeft, zou ik een commies daarover zeker niet

„hard kunnen vallen.

„In dit verband dus, werd de opmerking niet door mij

„gemaakt, ten bewijze waarvan ik dat gedeelte van mijn

„aan den Raad gericht rapport, dat vastgelegd is in de

„Notulen, woordelijk hier aanhaal:

„De Commies, verscheidene keeren de Raadszittin-

„gen bijwonende en kladnotities gemaakt hebbende,

„verklaarde me bij aanhouding, dat hij niet in staat is

„tot het afleveren van behoorlijke notulen.

„Ging deze ongeletterdheid samen met bescheiden-
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„heid, welke met dat gebrek aan kennis evenredig is,

„dan zoude wellicht het geduld kunnen worden ge-

„vonden, om de feilen te herstelllen, doch is dit juist

„niet het geval: zelden heb ik iemand ontmoet, die
„aan zóó weinig kennis, zoovéél eigendunk paart.
„Om een voorbeeld te noemen: ik was zoo vrijpostig,
„het woord „laatjedoor den Commies op een man-
„daat geschreven, te veranderen in „laatje.” Vol ge-
„krenkten trots kwam hij naar me toe en verklaarde,—

„in tegenwoordigheid van ander ondergeschikt
„Personeel,— dat ik mijn taal niet kende, hij, de Com-

„mies, wist het beter dan ik. Het woord „laatje” kwam

„van „lade, moest dus”, volgens dezen taalgeleerde,

„met een „d” worden gespeld. Ik heb getracht den

„man zijne onjuiste, tevens ongepaste, opmerking te

„doen inzien.

„Dit staaltje typeert zijn eigenwaan”.

„Tot zoover het uittreksel uit de Notulen !!

„Sub 2. In de Raadszitting van den 25sten September

‚j.l heeft de heer Platte,— in het nauw gedreven door den

„heer Wieland, die opheldering wenschte omtrent het feit,

„dat een ambtenaar, die verlof vraagt om een andere be-

| „trekking te mogen gaan zoeken, daarvoor vrij-af wil heb-

„ben, — een half uur (of korter) daarna, dat verlof ziet om-

„gezet in een ziekteverlof van 14 dagen, — de woorden ge-

„bezigd als door mij genotuleerd. Ik ga met méér recht af-

„op mijn kladnotities ter vergadering gemaakt, dan op

„het geheugen van een Raadslid. Het komt niet alleen bij Uwe

„Zittingen voor, dat sprekers meenen iets anders te hebben

„gezegddan hun in de notulen in den mond werd gelegd.
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„Er zat inderdaad méér achter het certificaat dan de heer

„Platte wil doen uitkomen, want ontgetwijfeld zal de heer

„Platte het Raadslid zijn geweest, dat zonder eenig onder-

„zoek der Commies-kwestie, den heer Snel de woorden

„toevoegde: „Die bisbilles met den Secretaris moeten een

„einde nemen, hij dient eruit te worden getrapt.”

„Sub 3, Uit de officieele Notulen van ’s Raads zitting

„van den Isten Juni j.l. blijkt, dat de heer Platte mij be-

„tichtte van „gemeene streken”, me vergeleek met een

„dollen hond.”

__ „De heer Platte moge zulke uitlatingen „futiliteiten”

„noemen, ik vermeen, dat elk rechtgeaard mensch, het

„daarmede volstrekt niet eens zal zijn, o. a. zoude een Officier

„van Justitie daar anders over oordeelen.

„Dat de heer Platte van meening is, dat alles toelaatbaar

„is, zoolang de Voorzitter hem niet tot de orde roept, is een

„opinie, welke ik niet gaarne zou onderschrijven. In dien

„stijl redeneerende, mag men moorden en stelen, totdat de

„Officier van Justitie dat verbiedt. .

„Sub 4. Wat de bewering van het Raadslid-Platte betreft, dat er

„eten zeer democratische commissie uit den Raad bestaat,

„welke klachten over Raadsleden kan Onderzoeken, ook hier

„slaat de heer Platte de plank deerlijk mis. Een dergelijke

„commissie bestaat namelijk niet !!

„Artikel 37 der „Ambtenarenverordening” schrijft wélvoor,

„dat er een commissie van drie leden wordt ingesteld, doch

„deze (adviseerende) commissie dient alleen van advies in

„de gevallen, waarin volgens artikel 36 de Raad een be-

„slissing heeft te nemen, t. w. schorsing en ontslag, anders

„dan op eigen verzoek.
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„Tot bedoelde Comfnissie kon ik me’dus niet wenden, daar
„die dergelijke zaakjes (als het onderhavige er één is), niet
„màg of kàn opknappen. |
„Geen enkele bepaling, geen enkele usance geeft een Raads-

„lid het recht een ambtenaar bij „aanhouding te bejegenen,
„Zooals de uiterst-kalme, bezadigde heer Platte deed. Over
„in drift gesproken woorden toonde ik nooit wrok. Noch
„als mensch noch als ambtenaar, behoef ik het te dulden, dat
„Zulke uitdrukkingen mij worden toegevoegd. Ook het werk
„van ons, ambtenaren, wordt sterk becritiseerd („verbeterde’’
„de heer Platte niet telkens de taal mijner Notulen, waar-
„Onder mijn naam staat als degene, die ze heeft opgemaakt
„door „intrige’”, „uitweiden” enz, te veranderen in: „intrigue”,
„Uuitwijden”’?),— onder allerlei omstandigheden, welke ons
„tegenwerken; ook ons paadje gaat niet op rozen!

„Mijn briefje was beleedigend noch onhebbelijk ; op de actie
„des heeren Platte volgde een reactie; den kinderschoenen
„ontwassen (gelijk de heer Platte, die drie jaren in leeftijd
„met me verschilt, opmerkte), meen ik aanspraak te mogen
„doen gelden op een behandeling als tusschen menschen van
„beschaving gebruikelijk. Bezat ik het voorrecht der on-
„Schendbaarheid, zooals de heer Platte als Raadslid, hoe zou
„ik den verdediger van een Van Tubergen, enz. kunnen in-
„lichten, — thans moet ik helaas zwijgen.
„Sub 5. Dank zij de „Ambtenarenverordening”, kan mij geen

„Ontslag worden verleend dan gehoord de Commissie, aan
„welke de heer Platte geheel andere bevoegdheden toekende.
„(Vide artikel 29 al. 3 dier Vorordening).

„ub 6. Waar de ontwerpbegrooting voor het jaar 1918
„ten nadeelig saldo aanwijst van circa f 50.000.— zal van
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„verbetering van hygiënische toestanden en invoer van ver-

„plichte doodschouw hier ter plaatse, wel niet-veel kunnen

„komen in de eerste jaren. |

Sub 7. Hoe rotsvast moet de positie van een ambtenaar

„in dienst der Gemeente Makassar zijn, als een kort briefje,

„van absoluut niet beleedigenden aard, een Raadslid aan- -

„leiding durft te geven tot het voorstel, als gedaan door den

„heer Platte! Op welke andere wijze kan een ambtenaar

„voorkomen, dat hij systematisch wordt beleedigd, als het

„hem zelfs verboden is, daarover te schrijven aan den be-

„trokkene zelf? Want, Mijne Heeren, onder aanbod van

„eede, verklaar ik hierbij, dat ik steeds direct mijn beklag

„bij de verschillende voorzitters heb ingediend, indien ik

„meende onverdiend onheusch te zijn bejegend door Raads-

„leden, en ik heb zulks in geen geval nagelaten bij de reeks van

„onhebbelijkheden aan mijn adres door den heer Platte geuit.

‚Waarom telkens die bisbilles in den Raad””, - roept de

„heer Platte uit, na opgemerkt te hebben, dat hij prijs stelt

„op een kalm, gematigd leven? De beantwoording der vraag

„is eenvoudig genoeg: personeelkwesties waren aan den

„Voorzitter over te laten, die méér voeling met het personeel

„heeft dan welk raadslid ook.
„Ten slotte een vraag, waarop ik geen antwoord kan

„geven: „Waarom steeds dat hakken op mij? Waarom b.v.

„niet eens onderzocht de perkara van een adjunct-markt-

„meester, die in de uitoefening van zijn ambt, een Inlander

„overhoop steekt? Daarvan is, zoover mij bekend, nog nooit

„door een Raadslid gerept! Gebeuren niet tal van zaken

„bij de Gemeente door ambtenaren, welk een onderzoek over-

„waard is?”
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De heer Snel.” Ik wensch alleen het volgende op te merken :
ik word twee malen in dit schrijven aangehaald; in het eerste
geval als Mulo-onderwijzer, in het tweede als Raadslid ;
de woorden: „Die bisbilles met den Secretaris moeten een
einde nemen, ‘hij dient eruit te worden getrapt”, doelden
niet op den heer Platte, dit wat het tweede punt aangaat.
Wat het eerste betreft, deel ik mede, dat alhoewel mijn vak
medebrengt onder taalfouten strepen te zetten, ik niet zoo
verschoolmeesterd ben, dat als een woord van De Vries en Te
Winkel verkeerd wordt gespeld,ik bemerkingen maak. Als ik
den schoolmeester zou willen uithangen, zou ik een ver-
woed taalzuiveraar, die een sterk werkwoord zwak vervoegt,
op de vingers kunnen tikken.

De Secretaris moet zijn rood potlood wat in bedwang
houden; in den doolhof van De Vries en Te Winkel weten
zelfs professoren vaak niet den weg.
Zeer terecht merkt de Secretaris in zijn brief op, dat

hem geen ontslag kan worden verleend dan de z.g. „Ár-
bitrage Commissie” gehoord, vide artikel 29 al. 3 der „Amb-
tenarenverordening’”. De heer Platte deed het voorstel. den
Secretaris te ontslaan, vóórdat bedoelde Commissie is ge-
hoord, m. i. dient de Raad eerst te besluiten, als de betref-
fende commissie van advies heeft gediend.
De SecretarisTer bekorting der kwestie wilde ik gaar-

ne afstand doen van het voorrecht, door de Arbitrage Com-
missie te worden gehoord.

De heer Stigter” Er bestaat te dien aanzien een voor-
schrift om éérst het advies in te winnen, het is logisch
dat in te winnen.

Aldus besluit de Raad.
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De heer StocksmeierWaar heden alle Raadscommis-

siën aftreden, komt het gewenscht voor, thans een lid der

Arbitrage Commissie aan te wijzen.

_Dienovereenkomst besluit de Raad.

_Na schriftelijke stemming wordt alszoodanig aangewezen

de heer Mr. Pet met 8 stemmen; -de heeren Van Deursen

en Stigter verkrijgen ieder één stem.

De heer Mr. Pet verklaarde de benoeming te wille n aan-

vaarden. |

De heer Snel. En dan dienen de Ambtenaren morgen

direct hun lid aan te wijzen voor bedoelde Commissie.

‚De Wad. Voorzitter … Daarvoor zal worden zorgge dragen.

| Rondvraag.

De heer Stocksmeier … Wijl de Regeering goedgunstig

beschikte op het verzoekschrift van het Bestuur der So-

ciëteit „De Harmonie”, wilde ik in overweging geven het

ter vorige. Vergadering genomen besluit, om het Paviljoen

aan den Zeeboulevard te verbeteren tot een maximum be-

drag van f 1600.—, voorloopig niet uit te voeren. Aan den

last ondervonden door regen en zon kan provisorisch wor-

den tegemoetgekomen.

Aldus besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter. De ter Vergadering aanwezige Directeur

der G. W. zal met deze beslissing wel rekening willen

houden. Ten slotte devolgende opmerking: Op het Ko-

ningsplein staan 7 waringinboompjes bij een heilig graf,

waarbij wordt geofferd, waarheen men bedevaarten doet,

wat aanleiding geeft tot geld aftroggelen. De legende gaat,

dat tegelijkertijd de Inlandsche vorsten bij de 7 boomen

zullen samenkomen —, dat alle andere dan Inland-

RS
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sche rassen, Celebes zullen worden uitgejaagd. De straten
der stad zullen vloeien van het bloed, en schepen zullen
komen om de stad uit te moorden enz, enz. Ter voorko-

ming van dat geld afzetten, komt het me gewenscht voor
het aantal van zeven boomen met eenige te vermeerderen.

Aldus besluit de Raad. |
Te 9.50 ure des avonds gaat de Raad in een zitting

met gesloten deuren over.

Voor de opmaking :

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen
van 5 November 1917 (gedeelte-

lijk) en 20 November 1917.

De Wd. Voorzitter,

VOLMERING.
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