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No. 12. 13 Augustus 1918.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den J3en Augustus 1918, tens

Raadhuize. 7

Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 23

Juli 1918.

2. Verordening tot hetdoen vervallen van het Regle-

ment op het bouwen en sloopen ter hoofdplaats Ma-

kassar, vastgesteld door den Gouverneur. van Cele-

bes en Onderhoorigheden dd. 13 Juli 1899, afge-

kondigd in de Javasche Courant van 12 September

1899 No. 73.

3. Verordening tot wijziging van de Verordening tot uit-

voering van artikel 9 der Gemeente-Ambtenarenveror-

dening van 22 November 1915, afgekondigd in de

Javasche Courant van den 1Oen December 1915 No. 99,

afgekondigd in de Javasche Courant van 21 Januari

1916 No. 6.

4, Derde gewijzigde begrooting 1918.

5. Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding der verantwoordingen over het 2e

kwartaal 1918 van den:
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6.

a. Marktmeester ;

b. Keurmeester ;

c. Directeur der Gemeentewerken;

d. Commies-Betaalmeester;

e: Collecteur.

Aanwijzing van een derde plaatsvervangend lid der

Huurcommissie.

Aanwezig zijn de leden: J. C. de Bruïne, W. F. van Cam-

pen, H. Mesman, W.C. Snel, H. W. van der

Voort en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman

wegens ongesteldheid, Hadji Mohamad Saleh,

Mr. H. A. Pet, J. H. Stocksmeier en The Liong

Tjiang, allen wegens verhindering.

Zonder kennisgeving de leden: J. A. E. van

Deursen, Hamzah daeng Mapata en Nio Eng Boe.
a

De heer A. W. G. Stigter, gewaarschuwd zijnde,

dat de Vergadering wegens onvoltalligheid geen

voortgang kan hebben, deelt mede, ter Vergade-

ring te zullen komen, waaraan echter, na mede-

deeling van den Secretaris, dat ook dàn de Ver-

gadering onvoltallig zal zijn, geen gevolg wordt

gegeven.

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



a DO 13 Augustus 1918.

 

De Voorzitter opent te 6.45 ure des avonds de Verga-
ring en constateert, dat minder dan de grootste helft van
het aantal leden tegegweordìg is, zoodat in verband met
de bepalingen, niet kan worden beraadslaagd of beslist, doch
eene nieuwe Vergadering moet worden belegd. ,

Voor de opmaking:

De Secretaris

A. VAN BEUSEKOM.

| MeGearresteerd ter Vergadering ®
van 27 Augustus 1918.

De Burgemeester

DAMBRINK,





ALPRABETISCH REGISTER.

Bladz.

Vergaderingen.

U'tstel der Vergadering wegens onvoltallig-

heid — 329.
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NOTULEN vanhet verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

 

meente Makassar, gehouden op Don-

derdag, den J5en Augustus 1918, ten

Raadhuize.

Voorzitter: Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:

Installatie van den benoemden Burgemeester van Ma-

kassar, den heer J. E. Dambrink.

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, J. C. de Bruïne,

W.F. van Campen, Hadji Mohamad Saleh, Hamzah

daeng Mapata, H. Mesman, A. W.G. Stigter,

J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang, H. W. van

: der Voort en G. Wieland.

Afwezig zonder kennisgeving zijn de leden: J. A. E. van

Deursen, Mr. H. A. Pet en W. C. Snel.

Met kennisgeving is atwezig de heer Nio Eng

Boe wegens familieomstandigheden.

Secretaris: de heer A.P. R. van Beusekom Jr.
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Te 6.40 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering en verklaart deze openbaar.

De Voorzitter: Zooals den heeren bekend in, werd

deze Raadszitting belegd, om het Voorzitterschap van den

Gemeenteraad over te dragen aan den heer J. E‚ Dam-

brink, met ingang van heden benoemd tot Burgemeester

van Makassar. Ik verzoek den Gemeentesecretaris den heer

J. E. Dambrink in de Raadzaal te leiden.

Nadat de heer Dambrink naast den Voorzitter heeft plaats-

genomen. vervolgt de Voorzitter: :

Mag ik den Gemeentesecretaris verzoeken het telegram

van den Adviseur voor de Decentralisatie dd. 14 Augustus

1918 No. LT. voor te lezen, benevens het schrijven dd.

heden No. 688/H19 van den Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden?

(Hieraan wordt voldaan door den Secretaris).

Mijnheer de Burgemeester, Mijne Heeren Raadsleden,

Gemeenteambtenaren en belangstellenden, aldus vervolgt

de Voorzitter: Het is mij bijzonder aangenaan U hier in

zoo grooten getale bijeen te zien en U een welkom te kun-

nen toeroepen. e

De dag van heden heeft voor Makassar eene historische

beteekenis, de wensch der heeren Raadsleden of, beter ge-

zegd, van de gansche Gemeente om een eigen Burge-

meester te hebben, is dan toch eindelijk in vervulling ge-

komen. Nadat gedurende ruim twaalf jaren het ambt van

Voorzitter van dezen Raad verbonden is geweest met dat

van Assistent-Resident van Makassar, is thans de zoo ver-

wachte verlangde scheiding tot stand gebracht.

Die vereeniging van twee zeer belangrijke ambten kon
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op den duur niet gehandhaafd blijven, en moest uitloopen

op verwaarloozing van verschillende belangrijke aangele-

genheden en op minder-goede contrôle op allerhande werk-

zaamheden, zeer ten nadeele van land en volk, en van stad

en Gemeente. |
De Regeering heeft dit gelukkig ingezien. Makassar, een

der belangrijkste havenplaatsen in deze Buitengewesten,

krijgt nu zijn afzonderlijken Burgemeester, die hier jaren

achtereen kan blijven wonen, die zich op de hoogte kan

stellen van de nooden in de verschillende bevolkingslagen,

die al zijn tijd en werkkracht kan geven aan de belangen

van de Gemeente, en met hart en ziel zijn Burgemeesters-

ambt kan vervullen.

Waar U, mijnheer Dambrink, geroepen zijt om als eer-

ste Burgemeester op te treden, is het oogenblijk daar,

om mijne functie van Voorzitter van den Gemeenteraad

neder te leggen en aan U over te dragen.

Dat zulks met tegenzin geschiedt, kan ik hier niet verklaren,

Eerlijk gezegd, heb ik dikwijls verlangd naar dit mo-

ment, vooral wanneer de werkzaamheden van Assistent-

Resident en die van Voorzitter van dezen Raad dreigden

met elkaar in botsing te komen of voor elkander te wijken.

Zooveel in mijn vermogen lag, heb lk getracht, leiding

te geven aan Uwen Raad en heb ik mijne beschikbare
werkkracht aan de belangen van de Gemeente gewijd.

Het Voorzitterschap van dezen Gemeenteraad is geen

sinecure, en critiek is gemakkelijk.

Uitdrukkingen als „wanbestuur”, — bij den verkiezings-

strijd gebezigd,— zal ik hier niet aan een nadere bespre-

king onderwerpen : de beste stuurlui staan aan wal.
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Bij de aanvaarding mijner taak als Voorzitter, nu zeven

maanden geleden,— was ik er mij van bewust, dat mij

veel ontbrak, deed ik een beroep op de hulp en den steun

van U, Heeren Raadsleden, en met dankbaarheid verklaar

ik hier, dat dit beroep niet tevergeefsch is geweest.

Die gevraagde steun viel mij van de meesten Uwer in

ruime mate ten deel.

Daarvoor betuig ik U, Heeren Raadsleden, in het bij-

zonder den leden der Technische- en Financieele Com-

missie, mijn hartelijken dank, zoo ook voor het mij betoon-

de vertrouwen en voor de aangename wijze, waarop ik

met de meesten Uwer heb mogen samenwerken.

Met groote erkentelijkheid denk ik terug aan Uwe voor-

lichting en belangstelling in Gemeentezaken, welke mijne

taak van Voorzitter hebben gemakkelijk gemaakt. Ik weet

door eigen ervaring, dat de meesten Uwer zich belange-

loos tijd en moeite geven voor de behartiging van Ge-

meentezaken en ben ervan overtuigd, dat zij ook in de

toekomst op dezelfde wijze hiermede zullen voortgaan en

zich niet zullen laten afschrikken door de afkeurende cri-

tiek van sommige persorganen.

Bij den verkiezingsstrijd der laatste dagen, is duidelijk

aangetoond, dat de oude garde nog zoo kwaad niet ís, en

op het kussen moet blijven.

Ook Uw streven is een krachtig „vooruit’ naar een

grooter Makassar. Het goed, zij het ook langdurig, voor-

bereiden van belangrijke verbeteringen is m.i, te verkiezen

boven eene haastige en onbezonnen uitvoering van onrijpe

plannen en van nog niet bezonken denkbeelden, waardoor

het financieel evenwicht stellig wordt ontwricht.
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Met den dag nemen de werkzaamheden voor de Ge-
meente toe, wanneer men dan nog te kampen heeft met
chronisch gebrek aan personeel, dan, Mijne Heeren, zoude

het hoogst ondankbaar zijn, niet te apprecieeren, dat nog
zóóveel door Uw werken tot stand werd gebracht.

Een woord van dank ook aan de Gemeente-ambtenaren,

die mij in de uitvoering van mijn dagelijkschen arbeid
trouw hebben geholpen, en in het bijzonder aan den Secre-
taris der Gemeente, den heer Van Beusekom, die mij steeds

krachtdadig heeft bijgestaan door zijne groote werkkracht

en zijne kennis van gemeente-administratie.

De tijd, dat de Secretaris slechts werd aangezien als

schrijver der Gemeente, is reeds lang voorbij.
Geachte Heer Van Beusekom,

Het secretariaat is bij U in goede handen, als mensch
zijt gij hoogst-impuisief, wat U vaak vijanden bezorgt, laat

de Gemeentebelangen echter zwaarder wegen dan persoon-

lijke sympathieën en antipathieën.

Ik hoop, dat ge nog vele jaren in vruchtbare samen-
werking met den Burgemeester en de heeren Raadsleden,

Uwe taak zult blijven vervullen.

En U, Heer Burgemeester, wensch ik van harte geluk

met het groote vertrouwen, dat de Regeering in U heeft

gesteld. Uit den aard der zaak zult gij een intensiever toe-

zicht kunnen uitoefenen op alle Gemeentebedrijven en méér

gelegenheid hebben om bestaande misstanden uit den weg

te ruimen.

Een schoone—, wellicht dankbare taak is voor U weg-

gelegd. Hoewel Uwe. daden blootgesteld zullen worden aan

dikwijls felle critiek: — wie aan den weg timmert, heeft altijd
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veel bekijks — zal het toch voor U een groote voldoening zijn

Uw moeilijk ambt met opgewektheid te vervullen en al

Uwe krachten in te spannen om van Makassar te maken

de eerste en grootste internationale wereldhaven van het

Oostelijk halfrond!

Mijne Heeren,

Met mijne beste wenschen voor den. bloei en de wel-

vaart dezer Gemeente, neem ik thans als Voorzitter van

den Raad van U allen afscheid, en draag ik die functie

hierbij plechtig over aan U, Mijnheer de Burgemeester,

zie hierbij het symbool van Uw ambt!

(Herhaalde betuigingen van instemming).

De nieuw-optredende Voorzitter, die intusschen de Voor-

_zittersplaats heeft ingenomen, spreekt daarna de volgende

rede uit: .

Mijnheer de afgetreden Voorzitter van den Gemeente-

raad van Makassar !

Mijne. Heeren leden van dien Raad!

Met mijne eerste woorden van deze plaats gesproken,

wensch ik in het openbaar mijn eerbiedigen dank te bren-

gen aan zijn Excellentie den Gouverneur-Generaal, voor

het vertrouwen in mij uitgesproken door mijne benoeming

tot Burgemeester van Makassar.

Vervolgens wensch ik U, Mijnheer Breukink, dank te

zeggen voor de woorden van welkom, waarmede U mij

daareven heeft begroet.

Zonder in beschouwingen te vervallen omtrent het doel

der decentralisatie en de rol, daarbij aan de gemeente-

raden toegedacht, vestig ik er enkel de aandacht op, dat

de belangrijkheid van een localen raad niet zoozeer af-
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hangt van de uitgestrektheid van het gebiedsdeel, dat hij
omvat, als wel samenhangt met den omvang der belangen,
die in dat gebiedsdeel samentreffen.

Nu concentreeren zich te Makassar als voornaamste ha-
ven van het in belangrijkheid snel toenemend gewest Ce-
lebes en Onderhoorigheden, voorts als stapelplaats en voor-

naamste overscheephaven van de producten van het groot-
ste deel der Molukken, ontegenzeglijk groote handels- en
scheepvaart-belangen en de uitbreiding, die in de laatste

jaren de wel-is-waar niet van Gemeente-, maar van Gou-

vernementswege geëxploiteerde haven heeft ondergaan en

de plannen, die men verder met die haven heeft, zooals

die gebleken zijn bij de onlangs in het openbaar gehou-

den besprekingen aangaande de richting, waarin de uit-
breidingen in.de toekomst zouden dienen te worden ge-

zocht, en getuige de omstandigheid dat, weder opnieuw,

“doch thans op aandrang der Regeering, de gedachtenwis-

seling is geopend over de wenschelijkheid of mogelijkheid

van de stichting van een vrijhaven alhier, zijn wel het

beste bewijs, niet alleen hoe de handel en de scheepvaart

hier vooruitgaan, doch vooral, welke verwachtingen hierom-

trent nog gekoesterd worden.

Daarbij heeft de groot-industrie alhier haar intrede ge-

daan en is, dank zij de energieke leiding, die in dat op-

zicht van den Gouverneur van dit Gewest uitgaat, het
streven erop gericht om het achterland te ontsluiten voor

nieuwe cultures en om het Europeesch kapitaal voor de

groote cultures in dat achterland te interesseeren.

Voorts zijn de plannen om de landstreken van beduiden-

de economische beteekenis in verbinding te brengen met
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de havenplaats Makassar, thans zóóver gevorderd, dat de

eerste hand kan worden gelegd aan de ontwerpen van de eer-

ste spoorlijn van Takalar over Makassar naar Maros, waar-

door het vervoer van de producten van het achterland naar

Makassar zal worden vergemakkelijkt en een drang zal

ontstaan tot vermeerderde voortbrenging van die producten.

Waar dergelijke groote belangen zich te Makassar concen-

treeren, is het vanzelfsprekend, dat de taak van den Ge-

-_meenteraad hoe langer hoe uitgebreider wordt en hoezeer

ook het werk door de opeenvolgende Assistent-Residenten

van Makassar als Voorzitters van den Gemeentêraad ver-

richt, valt te apprecieeren, vooral als men in aanmerking

neemt, dat dat werk dikwijls in geen verband stond tot

de werkzaamheden der hoofdbetrekking en het voorzitterschap

van dezen raad slechts één der vele aan het ambt van

Assistent-Resident verbonden bijbetrekkingen daarstelde, —

ik zeg dat hoezeer dat werk ook valt te apprecieeren, —

zoodat een woord van hulde daarvoor hier zeer zeker op

zijn plaats is, moet toch iedereen wel voelen dat aan een

goed leiden en voorlichten van een raad met zùlk een

uitgebreid arbeidsveld als deze en aan het voeren van het

dagelijksch bestuur in een ressort zóó belangrijk als dat

van den Gemeenteraad van Makassar, zóóveel verbonden

is, dat dat werk den geheelen persoon vereischt. Vandaar

dan ook, dat in den Raad zèlf de behoefte gevoeld werd

aan de aanstelling van. een burgemeester, die zich geheel

en uitsluitend aan de gemeentebelangen zal kunnen wijden,

zonder door iets anders te worden in beslag genomen, aan

welken wensch de Regeering heeft gevolg gegeven.

Nu hebben mijne vroegere betrekkingen in den staats-
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dienst mij vrijwel leek doen blijven op het gebied der decen-
tralisatie, terwijl mijn gedurende de laatste jaren bekleede
ambulante betrekking, me slechts weinig op mijn stand-
plaats deed zijn, waardoor ik ook hier te Makassar weinig ge-
legenheid heb gehad op de hoogte te komen en te blijven -
van de werkzaamheden door den Raad in het belang van
Makassar verricht, en dit is dan ook de reden geweest,

dat ik langen tijd geaarzeld heb alvorens voor de betrek-
king van burgemeester van Makassar te solliciteeren.

Dat ik tenslotte daartoe ben overgegaan, is geschied in
het vaste vertrouwen, dat wilskracht en ijver me in staat
zullen stellen me spoedig in te werken in mijn nieuwe betrek-
kingen me den weg zullen wijzen bij de moeilijkheden, die
zich in mijn nieuwen werkkring zullen voordoen. Echter heb
ik me daarbij ook laten leiden in de eerste plaats rekenende
op toegevendheid van Uwe zijde, Mijne Heeren leden van
den Raad, gedurende den tijd, dien ik zal noodig hebben
om me in te werken in het decentralisatiewerk in het
algemeen en in de gemeentelijke huishouding van Ma-
kassar in het bijzonder, maar vooral in de verwachting, dat
bij het vervullen van Uwe taak als gemeenteraadsleden U
zooveel mogelijk samenwerking met mij zult zoeken om de
belangen dezer Gemeente naar beste weten te bevorderen.
Waar wij tezamen tot de verzorging van die belangen ge-
roepen zijn, gij, mijne Heeren, gehoor gevende aan de stem
der Gemeentenaren, die U heeft aangewezen hen hier te
vertegenwoordigen, ik door de keuze der Regeering, daar

kan alleen door een goede samenwerking een gunstig re-

Sultaat worden bereikt.

Wanneer ieder van ons zich zooveel mogelijk en wij, als een
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geheel, ons gezamenlijk naar beste vermogen aan de belangen

der Gemeente wijden en daarbij ernaar streven en elkander

steunen in dat streven, om bij het behartigen van die belangen

slechts één doel, n.l. Makassars bloei en vooruitgang in het oog

te houden, dan zullen wij erin moeten slagen dit doel te be-

reiken. Wanneer wij daarbij trachten steeds een zakelijk

standpunt in te nemen en alles zooveel mogelijk te ver-

mijden wat persoonlijk is, als zoodanig zou kunnen worden

opgevat, of daartoe zou kunnen leiden, dàn zullen de za-

ken het best en op de snelste wijze worden afgedaan en

zullen wij de beste vruchten van onzen arbeid kunnen

verwachten.

Mijne Heeren, Ik weet, dat me een moeilijke taak wacht,

want daarvoor heb ik slechts de onderwerpen na té gaan,

die bij den raad aanhangig gemaakt, in een min of meer

gevorderd stadium van voorbereiding of behandeling ver-

keeren en dus binnen korter of langer tijd onze aandacht

zullen vragen of opnieuw zullen vragen. Ik noem slechts : zorg

voor een goede hygiëne, rioleering, watervoorziening, stads-

uitbreiding, grondpolitiek, verzorging van onderwijsbehoef-

ten, woningbouw voor die bevolkingsgroepen, die geacht

kunnen worden zèlf niet in de behoefte aan hygiënisch

ingerichte woningen te kunnen voorzien en doe dan slechts

een greep uit de zéér vele onderwerpen, welke reeds bin-

nen de belangensfeer dezer Gemeente zijn gebracht en wier

aantal bij een stad zoo rijk aan toekomstmogelijkheden als

onze schoone havenplaats Makassar voortdurend zal toenemen,

vooral ook naarmate meerdere onderwerpen van staatszorg

aan de Gemeente zullen worden overgedragen.

Het zal mij niet gemakkelijk vallen, me in al die zaken
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in te werken, doch waar ik me thans geheel aan die on-
derwerpen zal kunnen wijden, zal ik er een eer in stel-
len, het door den Raad gewilde tot verwezenlijking te
kunnen brengen.

In het vaste vertrouwen, datunitien de wil er is, er ook een
weg gevonden zal worden, doe ik een krachtig beroep op
U allen, Heeren leden van dezen Raad tot eendrachtige sa-
menwerking, een beroep, dat ik ook tot de niet-Hollandsch

sprekende leden richt met deze woorden:

Toewan toewan jang lid lid dari Raad ini, kami harap toe-

wan toewan djoega maoe bertoeloeng sama kami, soepaja
hasilnja pekerdjaan Raad ini saboleh bolehnja bertambah-
tambah besar, soepaja ramai pernijagaan makin hari makin

bertambah, soepaja Makassar djadi gemeente jang lebih

koewat dan lebih bagoes dari sekarang ini dan tampat
dimana gampang mentjari_ penghidoepan, dimana orang
orang ketjil sama besar senang dibawah Peen

Raad ini.

Maar niet alleen zal ik den steun van de Heeren Raads-

leden in mijn nieuwen werkkring behoeven, ook anderer me-

dewerking is daarbij onontbeerlijk.

Gij, Mijne Heeren Ambtenaren en Beambten dezer Ge-
meente, Gij zult er in zoo groote mate toe kunnen bijdra-
gen om mijn werkkring aangenaam en mijn werk vrucht-

dragend te doen zijn, Gij allen, hetzij Gij korter of langer
in dienst der Gemeente werkzaam zijt en korter of langer

de ontwikkeling der gemeentehuishouding in een of meer

harer onderdeelen hebt meegemaakt, hetzij Gij een hooge

of lage betrekking bij de Gemeente bekleedt, Gij allen zijt
ieder op zijn eigen gebied den Raad en mij behulpzaam
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bij het verrichten van onze taak. Hoe beter Gij U van

die taak kwijt, hoe beter ik bij het voeren van het dage-

lijksch bestuur op Uw werk zal kunnen vertrouwen, des

temeer tijd zal ik hebben om me te kunnen wijden aan de

groote vraagstukken van gemeentezorg, die mijn aandacht

en die van den Raad zullen vragen en des temeer zal ik

mijn handen vrij hebben voor het nemen of het geven

van de noodige leiding, waar die geëischt of verwacht

wordt,

Zoolang het vertrouwen, waarmede ik U allen zonder

onderscheid tegemoet treed, ongeschokt blijft bestaan, zoo-

lang is prettige samenwerking en een coulante afdoening

van zaken verzekerd en zult U in mij steeds iemand vin-

den, die iedere eerlijke poging tot het aanbrengen van

verbeteringen zal steunen en Uw aller belangen zal weten

te behartigen. Eerlijk, openhartig voor zoover de dienst-

belangen dit toelaten, en rechtvaardig, maar streng en niet

terugdeimzend voor het nemen of voorstellen van krasse

maatregelen, waar dit mocht noodig zijn, — dàt is de ge-

dragslijn, die ik tot nog toe steeds heb nagestreefd

en die ik ook in mijne nieuwe betrekking wensch

te volgen. Zoolang het door mij geschonken vertrouwen

met een vertrouwen van Uwe zijde wordt beantwoord, zal

onze samenwerking prettig en vruchtbaar zijn en zalde ge-

wenschte goede verhouding geen oogenblik gevaar loopen.

En tot U, Mijnheer de Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden, wend ik me vol vertrouwen in de overtui-

ging, — dat waar Uw steun mocht noodig zijn op voorstellen

of beslissingen van dezen Raad, U steeds gaarnebereid zult

zijn ons dien te geven, indien het waarachtig belang der
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Gemeente daarmede wordt gediend. Waar in mijn vorige
functien de samenwerking met U zoo bijzonder aangenaam
is geweest en ik zoo menigmaal heb. mogen profiteeren
van Uw rijpe ervaring op menig gebied, hoop ik, dat ookin
mijn nieuwen werkkring die goede verstandhouding steeds

moge blijven bestaan.

Ook op de overige binnen deze Gemeente gevestigde al

dan niet in deze zaal aanwezige autoriteiten, alsmede de
vertegenwoordigers van handel, scheepvaart en industrie,

doe ik een beroep om, wanneer samenwerking met den

Raad of met mij mocht noodig zijn, ons te helpen in ons

streven tot bevordering van den bloei der Gemeente Ma-

kassar. Dit beroep geldt ook de pers, die door haar vèr-

reikende stem zoo krachtig kan medewerken in het belang

dezer Gemeente. Waar op het werk van de Raadsleden en
van den Burgemeester als ’s Raads Voorzitter, als in het
openbaar verricht, steeds het volle licht valt, staan wij ten
opzichte van deze in dienst der gemeenschap verrichte

handelingen uiteraard méér dan in andere betrekkingen
bloot aan critiek. Te dien aanzien heb ik maar één wensch,

nl, dat die critiek ons niet moge worden gespaard, doch

dat zij moge zijn, eerlijk, niet enkel afbrekend, doch ook
opbouwend en daarbij zoo objectief mogelijk, met vermij-

ding van alles wat persoonlijk is of naar het persoonlijke

zweemt. Op die wijze zal het krachtig wapen, dat de pers

hanteert er veel toe kunnen bijdragen, dat misstanden wor-

den opgeruimd, dat verbeteringen worden aangebracht, waar

die gewenscht worden en dat de goede gang van zaken

binnen de Gemeente naar algemeen vermogen wordt be-

vorderd.
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Hiermede, Mijne Hoorders, heb ik uiting gegeven aan

hetgeen mij een behoefte was uit te spreken op dit oogen-

blik, voor me zelf van zooveel belang, waar ik daarmede

mijn intrede doe in het openbaar leven en óók voor Ma-

kassar van beteekenis, waar het betreft het optreden van

zijn eersten Burgemeester.

Dat de Regeering mij de eer heeft doen te beurt vallen,

daartoe te zijn aangewezen, beschouw ik als een buiten-

gewoon voorrecht, al besef ik ook ten volle, dat daardoor

de verplichtingen, die me worden opgelegd, des te zwaarder

en de verantwoordelijkheid, die ik op me neem, des te

grooter zijn.

Zonder aarzeling treed ik deze verplichtingen tegemoet,

neem ik die verantwoordelijkheid op me, en met opgewekt-

heid aanvaard ik mijn nieuwe betrekking, waar ik weet, dat

U allen kunt, en ik vertrouw in het belang der Gemeente,

ook zult willen medewerken, om me het voldoen aan die

verplichtingen, om me het dragen van die verantwoorde-

lijkheid, om me de uitoefening van mijn ambt niet te ver-

zwaren, doch integendeel te vergemakkelijken. Moge er

zegen rustiin op onzen arbeid, moge de Gemeente Makas-

sar door onze samenwerking groeien en bloeien!

Ik heb gezegd!

(Herhaalde bijvalsbetuigingen.)

Daarop verkrijgt het oudst-aanwezige Raadslid, de heer

Wieland het woord, die als volgt spreekt:

„Mijne Heeren, Als oudste lid vanden Gemeenteraad van

Makassar, rust op mij de vereerende taak bij de overgave

van het bes'uur over de gemeente Makassar, U, Mijnheer de

Burgemeester, namens den Raad eenige woorden toe te spreken.
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Doch in de eerste plaats een woord van dank tot den

scheidenden Voorzitter, hopelijk namens alle mede-Raadsle-

den gesproken.

Mijnheer Breukink, In een een van de moeilijkste tijden

voor deze Gemeente, is U opgetreden als Voorzitter van

den Raad, moeilijk was Uw taak, immers de aanstelling

van een Burgemeester kon elk oogenblik worden verwacht,

terwijl U zelf hoogere aspiraties had, en daarbij de grootst

mogelijk verdeeldheid onder de leden van den Raad en het

Gemeentepersoneel heerschte, op de bijzonderheden van

deze verhoudingen zal ik hedenavond niet verder ingaan.

Met grooten tact, getuigende van veel menschenkennis, heeft

U het scheepje der Gemeente door woedende baren heen

geleid, het is mij persoonlijk zoo goed bekend, heer Breu-

kink, op welke voorbeeldige wijze U de punten van be-

handeling ín de Raadszittingen, te voren in studie nam en

zich plaatselijk op de hoogte stelde van de verschillende

aangelegenheden.

U heeft zich vol energie aan een buitengewoonzware

taak gegeven en hoop ik van gansche harte, dat de be-

looning daarvoor dezer dagen van de Regeering U deel-

achtig zal worden.

Met leedwezen zie ik, en mèt mij de gansche Raad, U

heengaan, moge van het halfjarig bewind, ook bij U een

aangename herinnering achterblijven.

Mijnheer de Burgemeester, Het was op mijn initiatief, dat

der Regeering indertijd werd verzocht, lettende op den voort-

durenden bloei dezer belangrijke havenplaats, een Burge-

meester voor deze stad te willen benoemen. Moge onze keuze

niet die der Regeering geweest zijn, aan onzen wensch een
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Burgemeester te zien benoemd voor deze plaats werd be-

reidwillig door de Regeering voldaan.

Mijnheer de Burgemeester, Het is een niet te loochenen

“feit, dat veel en velerlei arbeid U wacht.

De Voorzitters van den Gemeenteraad tevens Assistent-

Residenten van Makassar, hebben gedurende het twaalfjarig

bestaan der Gemeente Uw taak wel vergemakkelijkt, zij

hebben naar vermogen ieder naar eigen aanleg en inzicht

de belangen der Gemeente voorgestaan, doch zich geheel

geven aan de belangen dezer Gemeente, waartoe U in de

gelegenheid is, was hun uit den aard der zaak niet moge-

lijk, ik acht mij zelf het meest tot oordeelen bevoegd, daar

ik als Raadslid gedurende zes jaren onafgebroken lief en

leed der Gemeente heb gedeeld. |

Wij begroeten U met,vol vertrouwen en hoog-gespannen

verwachtingen: U kunt, in tegenstelling met Uwe voorgan-

gers, Uwen geheelen werktijd, Uwe gansche energie aan de

Gemeente-belangen wijden, moge het in U gestelde ver-

trouwen worden verwezenlijkt.

Uw entrée, heer Burgemeester, is U zooveel mogelijk

verlicht: e&n ‘ingenieur-directeur der gemeentewerken toch

wordt, naar wij hopen, binnenkort aangesteld, zoodat U over

goede technische voorlichting zult kunnen beschikken, ech-

ter van Uwe leiding van Uwe stuwkracht, vermeenen wij

veel te mogen verwachten. Zwaar is Uw taak, eerste Burge-

meester van Makassar, doch ook een hoogst eervolle en

dankbare tevens. Toch ondanks dit alles: wij zijn wel te-

vreden, doch niet voldaan; wij hopen en verwachten, dat

mèt de aanstelling van burgemeesters, ook de bevoegdheden

van den eersten burger der plaats zullen toenemen en
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denk ik daarbij aan politiezorg, en andere zaken, tot nu toe

toevertrouwd aan de zorgen van het hoofd van plaatselijk

bestuur: moge deze wensch spoedig in vervulling gaan tot

heil van Makassar !

U hartelijk gelukwenschende met de U ten deel gevallen

onderscheiding, doe ik een beroep op U, Makassar met alle

U ten dienste staande middelen, in Uw gewichtig ambt

voort te helpen op den weg van den vooruitgang en tot

grooteren bloei.

Op onzen steun daarbij kunt U rekenen.

Ik heb gezegd.

(Herhaalde betuigingen van instemming.)

De Voorzitter betuigt den heer Wieland dank voor de

sympathieke woorden en goede wenschen tot den aftre-

denden Voorzitter en hem, Burgemeester, gericht.

Niemand meer het woord verlangende, wordt de Verga-

dering te 7,10ure des avonds gesloten.

Voor de opmaking :

De Secretaris :

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergadering

van 27 Augustus 1918.

De Burgemeester ;

DAMBRINK.
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