
6 Febtuari 1919. 

van het verhandelde in de Openbare 
Spoedvergadering van den Raad der Ge
meente Makassar, gehouden op Donder
dag, 6 Februari J9l9, ten Raadhuize. 

Vrorzitter: De . Burgemeester. 

AGENDA: 

Het door den Secretaris van den Gemeenteraad, den Heer 
A. P.R. van Beus~kom Jr. overgelegd certificaat, strek
.kende hem een jaar ve~lof naar f aropa te verleenen, 
in welke zaak een beslissing genomen dient. te worden 
in velband met een telegram, dat voor hem een hut kan 
worden disponibel gesteld op het S. S. "Kawi"; op 
welk -telegram uiterlijk Vrijdag antwoord moet zijn ont
varig~n. 

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, H. j. T. Bijlmer, 
W. F. van Campen, H. E. E. Chavannes, Lie Eng 
Hoei, (verschijnt -enkele minuten na de opening 
der' vergadering) Mas Noer Alim daeng Marewa, 
H. Mesman, j. Rutgers, j. Sitanala, · W. C. Snel, 

0 

- (ve~schijnt tijdens de rede van den Heer Stocks
m'eier) j. H. Stocksmeier, The Uong Tjiang e~ 0. 
Wieland. 

wegens uitstedigheid is het lid de Heer A. W. G. 
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Stigter, terwijl ionder kennisgeving afwezig . zijJ! 
de leden_ ~foesing en Noeroedin daeng Magassing. · 

Er is een vacature. 

· f d, Secretaris : ·De beer j. A. F Gonzales. 
0 

• Te 6:40 'ure.opent de Voorzitter: de Vergadering en 
klaart haar ·openbaar. ' · , 

De l'oorzitfer: Aan de orde is het eenige punt der agen.;. 
, da · n; I. bet do.or. den S--ecretaris · i9gediende certificaat om: 
. eeri jaar Europ~esch ve~lof. · · · ,, 

Ik wenschte met een eQkel woord de .diseussies over 
dit onderwerp te o~nen door het kort· tee te lichten~ Het . . . 
voorstel dan~t zijn . pntstaan aan de discussies: .gehouden 
in een gehelme vergadering, waarom ik eerst Uw toestem- . 

· ming verzoek, om de daar gehouden discussies bier yoor
zoover noodig ter sprake. te brengen. De gevraagde tqe.
stemming wordt zonder hoofdelijke stemming verleend. 
Daarna vervolgt de Voorzitter: Zooals ik reeds zeide, 
dankt dit voorstet:zijn ontstaan aan . de_ discussies, gehoude!' 
in een geheime vergadering en wet naar aanieiding van aan een 
door mij inge~iend voorstel tot verleenen van eervol ontslac 
aan den Secre.taris, omdat de toestand zoo lan.gzame.rhan4 
onhou aar was geworden door de houding, die de Secreta
ris tegenover mij als Burgemeester meende te kunrien ln
nemen, een houding! 'die door u alien zonder een uitzon
dering ten zeerste werd afgekeurd. Ik bettoef de verschil
lende redenen, die mij tot het doen van dat voorstel heb-

-'r 
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bt!n ·geleid niet · nader aan te duiden, omdat ze alle haar 
oorzaak vinden in een U alien bekende karaktereigenschap . . 
van den Secretaris en wel deze, dat hij niet geschikt is om 

·. ondergeschikt te dienen. Met ondergeschiktheid wordt door 
"mij natuurlijk niet bedoeld slaafsche onderwerplng aan den 
Burgemeester, doch de ondergeschiktheid zooats die is 

'. Voorgesch~even bij artikel 26 der L. R. 0. De Secretaiis nu 
• 

btijkt ten aanzien van die ondergeschiktheid een meening 
· te - ~uldigen, die niet wel strookt m~t het voorachrift van dat 

.. :artikeJ. Meermalen heeft hij in verschillende uHdrukkingen 
. c)e . kennen gegeven, dat hij de opvatting huldigt, in zake 

hem uitdrukkelijk gegeven opdrachten te doen, wat hem 
. ifem goeddunkt en dat hij zich daarbij aan niemand zat storen. 

Waar de toestand zoo is, acht ik verdere samenwerking met 
· . den Secretaris onmogelijk. lk deed daarom het voorstet, dat, 

zonder het al of _niet te baseeren op bepaalde feiten, toch 
, uit een heele reeks van die feiten voortkwam en uitsluitend 
. $prak van het verleenen van ontslag op grond van onge
schiktheid en wel · van ongeschiktheid om een ondergeschikt 
ambt te bekleeden. Op den dag der geheime zitting diende 
de Secretaris met een geneeskundig attest een verzoek in 

· om vertof naar Garoet. lk heb hem met ingang van den 
volienden dag een verlof naar Garoet verleend. In de den 

. ·avond. van dien dag gehouden geheime vergadering besloot 
· .. e ·Raad, den Secretaris geneeskundig te doen onderzoeken 
teneinde te doen uitmaken, of de houding van . den Se

. Cretaris mogelijk als ontoerekenbaarheid diende te Worden 
bescbouwd. De geneeskundige Com'missie heeft een certi
ttcaat afgegeven voor een eenjarig verlof naar Europa. Oat . . 
de Oemeenteraad met zooveel spoed is opgeroepen, zoodat 

• • 
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de vootgescht:eveit_ terrnijn van twee ~aal 24 utir · voor beit 
.rondzenden .der kr.nrtisgeving illet 1con ·worden in acht ge-

- . nolnen, windt 2ijn oorzaak in· de naar ~anleiding van dat 
afgegeven eedificaat door den Secretaris gedane •stappen, 
eaar aanleidi11.g ' waarvan' de mededeelin~: wer<i: otttvangen; 
dat v.~r den ·Secretar'is pla•ts ~ereserveerd kon w.orden: op. · 
Jtet . s.,s. 9Kawi .. , mits · uiterlijk morgenoch

0
tend bericbt _daar

omtren* zou zijn ingtkomen. 
Het sprtekt va!' zelf, dat de Raad bet verlof, dat v·oor 

« geio.ndheidstoestand van; den .Secretaris door de ~om~ 
mit;~ie. nopdig wordt geacbt~ 6em zal verleenen. Aan deze 
inlejdiJlg . van ·de discussies beb ·ik nog slecbts bet volgende 
tee te v~gen. Waar . "le g.enteskundige Commissie dat verlof 

. . -
noedig acht, .zal de Raad nat~urlijk niet weigeren, 'dat 

verlof ·te verleenen; maar tocb wenschte ik den ·Raad te 
· ' wij.zen op .de finantieele consequenties van. dat besluit. Be·· 

halve de overtocht been cm terug met he(verlofstraktemeqt 
· z.i · nog ·dienen te worden uitgekeerd heJ salaris van 24 

JanAAri' af tot den dag van vertrek. lk twijfel er niet aan, 
oJ ck: .0,emeentera.ad zal bereid zijn die kosten te dragen~ 
doqh onder hct oog dienf~vens g~zien de quaestie, waa,ruit . 
die kosten iulleo worden· bestreden. · be desbetreffende . . . 
p()ft · der t>egrooting bevat slechts e·en bedrag v•n. f 2000.-, 
terwijl ~. verschillende belastingvo<>rstellen, door ntij · i nge
diepd ?RI 'de ·aemeentelijke inkotnsten te verhoogen, nage
noeg· aHe . d9or den Rud zijn afgestemd. Voor de discussie 
over dit onderwerp een nnvang nemen, wilde ik nog op
merken, dat jk met he{ ver~~ene.n van een Europeescb verlof 
op grond v•n het overgelegde certificaat, in bet minst niet 

beechouw al& te zijn afgedaao bet voorst~t. dat door mij '1 
u 

•) 
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.. ged~aB werd voor de geheim~ vergaderi·ng. H~ wensch hi· 
~~ minst niet. te tornen· aan het recht. van. den. Raad~ om te111 
aan~ien; van. een gemeenfe-ambtenaar te beslissen, wat de 
R~~ goeddunkt, doch ik wensch tevens op te mer~.en-, datl 
die beslissin~ niet genomen zar kunnen worden, zonder 
v.er~er aandacht te· schenken aan, het voorstel tot- ontslag, 
4' .. • 

~.fyvelk, do.or m·ij werd ingediend, lk wil in dezen niet de' 
, ~nste verantw0o;delijkheid dragen. De consequenties van 

.. tk':b.esliss_ing, ~elke heden avond genomen zal worden-, 
1 bl_ij;ven ten voile voor rekening van den Raad. En hierme·de 
. he_b · iii gezegd, wat ik meende aan de besprekingen te 
ilroelen doen voorafgaan en kunnen we thans overgaan · tot 
-~' -
!i}~ · b.e-spreking, waarom ik wilde weten, . wle va-n U het 
·~ ' -
WDOrd wenscht. , 
. De. beer Mesman verzoekt den Voorzitter voor de ln
ta'i1dsc.he leden . zij11- inleiding in het Maleisch weer te ge
ven, . ~en verzoek, waaraan de Voorzitter voldoet, waarna 
de ·beer 'Mesman aan die leden nog eens hetzelfde v.ertelt 
in het Makassaarsch. 

De beer Bij/mer. · Zooals we zooeven hoorden, neemt de 
·. · Voorzitter zijn voorstel tot ontslag niet terug. Reed's had 

ik dit zijd~lings vernomen, en daardoor tot verder naden· 
ken gebracht was ik tot de conclusie gekomen, dat de Bur
&em,eester in deze toch eigenlijk geen ongelijk had. De Se
cretaris. is ziek en een verlof zal hem ongetwijfeld goed 
doen, zelfs hoogstwaarschijnlijk genezing brengen. Maar ik 
voorzie toch, dat daarmee de zaak niet afgeloopen is. En . ( 

wel omdat wel de ziekte kan worden weggenomen, maar 
niet de bodem, waarop die ~iekte tiert. En die bodem moet 
gez9cht worden 'in het karakter van den Secretaris. Dit 

• 
• • • 
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karakter maaict bet . hem ten . eene·n m~le" _onmogelijk onder-
. 1esca.ikt te dienen: Het karalder be .. oeft daarom geeriszh~s · . · •. 

~ Ii' ,I • 

minderwaardig t~ z.ijn, 1het gel~t hie! stechts een karakter7 ; 
titenaardigheid, -~aar · dan. toch. een~,- die gea~ht moet wor- . 
den niet te paS,sen · bjj ..,het amb~ van Oemeen~esecretaris. 
De . Secret~ris toch nioet ·brieven schrijven; ·maar ~ag z~ 
niet ·onderteei:enen, een. ander dr~agt ·de · verantwoordelijk-
·beld; zoomt: laij moet schrijven in den gee~f van died' an~ · 

· . der. Wetnu, het:ltarakter kan door · een jaarverlof. niet wor'-.. . ,..."-="""' - . , . ~ . .. I 
den gewJjzigd . en dus loopt de Gemeente ·vee1· kans. bet vol-~ _ 
.gend jaar weer voor: een dergelijki kw.estie te: kon\en staan ~ ;. 

· Toen· .de _ ~ori:ge maat het ." ·on!stagvoorstet in behari~eHng.: , 
ZOU koinen, ' hebben we~ een VO(Srvergadefing geltoudeo, · te·n: 

> ' 

einde· een middel te vinden, een ontslag, zoo zonder meer, 
· ' te voorkomen . . lmmers men was algemeen van meening; 

· dat cte . Secreta;i~ · z.icb ni~t zoozeer aan grove fouten had 
schuldig gemaakt al_s w.el zeer onh~ndelbaa~ was gebleken. 
·0.aar nu. bovendiendui~lijk wa~. dat bet zenuwgestet van~~e·: , • 
zen ·tunctionaris ove.rspannen was, hebbe~ we de op'lossi~g 

· gezocht in 'bet aansturen op een ziektevefloJ. Deze toeteg 
is _g~lukt •. ecbter is mij n~ duidelijk geworden, dat. de op
loaiin.g geen ~votled_ige · is.. D_e bodem, waa~op de ziekte 
groeit is niet weg te nemen en ats ik . ..den . Secretaris als 
medicus . en als !Jl'DSch een g9C_den raad m~g geven dan . 
zou lk zeggen: .Ma,n, .wees verstandig en zoek een and~r · 

1· ~ ... . 

· be~6ep." Nu is hij ' misschien nog -wet wat overp.rikketd, · 
· rnaar als ' hit wat ,katmer geworden is, dan getoof ik wel, · 
dat hij -dat .zelf ook zaf inz.ien. lk kan daarom niet anders 
dan in bet betang van den Secretaris ·zelf voorstellen ·om 

• . • • J 

hem wet het verlof te verleenen, doch 0°nder toevoeging, 

• u 
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. dff. op zijn Jerugkeer geen p'rijs . zal worden gesteld en dat 
d,s-.de passage t~rug hem niet door ,den Raad ~~I w~rden · 

f : • . • . . .... ,,. . \ .,. • .... • • 

ver.ioe~. Qie oplpssin'g ·is bovendien in hd ge111e~.nt~belapg, 
OJJldat 'oV~r ,een ja~r nieuWe strubbelingen WOtd~n 'voo.rkg- : 

·. . ~en, terwijl ., de"· ~a~d niet .. gedurende lang~n tij ·~ zal mqe
. ten wer:ken met tijdelijke krachten. Die strubbelingefl voor
. _· i ie.Jk ~n voor den Raad ':en . voor den Burg~n:.~e~Jer~ Want 

•. 00~ de'· ,laatste 9lal gebaat 'zijn, wa~t ·ook ~.if ~eeft reeds 
.. ,, t "" 'deel van zijn . gezondheidstoestand ten offer gebrac~t, 
· · · '· eok~-iijn .gezondhetd beeft een . klap gekregen. 
· . •. ,":r fl~·t k~mt -~ij . ~oor, dat de G~meenteraad, ~eegaande met 

" · mljn,'voorstel, een volkomen fair standpunt hineemt. .Oe Se
. · . : er~t~r'is· is . zie~, de · geneeskundige Commissie schrijft daar-... .. " 

~~or ' :een jaar verlof · naar Europa \'oor, we I nu, de Gemeen-
ie'I' geeft ·dat verlot Maar daarbij : de Secretaris . heeft een 
' arakter, ' dat ~een voldoende waarborg biedt, dat .hij ooit 
_., · 'bandelbaar · ambtenaar zal worden, dus de Gemeente 

.• It. geen prijs op wede( indiensttr'eding. En wet in het . 
~g van den Secretaris· zelf, daar deze met groote mate 
1~ waarschijnlijkheid zijn zenuwgestel weer zou bederven, 

. • r bovendien in het belang der Gemeente, die-geen vol 
kari en mag wachten op een kracht, waarvan de waar

als. zeer twijfelachtig moet worden beschouwd: Op bo-, . ~ . 

:>.:.WllllMlfilande gronden heh ik gemeend te moeten voorstellen, 
den Secretaris het verlof te verleenen, doch onder be
' · d~t op zifrf terugkomst geen prijs kan worden ges~eld 
dat 'zij1f ter~gkeer naar lndi~ dus niet door den Raad 

-1 . worden bekostigd. 
De beer Stocksmeler. · lk heb met eenige verbazing het 

,nontel van den Voorzitter gehoord en wel om deze reden: 
• 

• 



als ik een uitnoodlging kr~jg. om te vergaderen over een . te 
verle~nen. verlof naar Europa, verwacht ik niet, dat z(ll wor

den herbehandeltl een voor~tel tot ontslag. Oat de Voorzitter 
.de finantieele quaestie te berde he~ft gebracht heeft me ioo, 

... ~og~lijk nog meer verbaasd. Ats morgen .aan deli. dag alle 

ambtenaren in dJenst der · Gemeent.e Makas.sa~ ~en . dergelijk 
certifJcaat overl~gge~ voor verlof, dan moeten ze g_aan, 

onverschillig Qf de Gemee.nte dat betalen ~an of niet. Wat , 
nu bet verzoek om ontslag ·betreft, ik ben niet zoo p"es- · 

si~istisch gestemd als de Voorzitter of Dr. Bijlmer. lk . ge
·toof integendeel, dat de Secretarls gehett genezeti terug 
zal keeren en dat hij dan zal blijken een zeer bruikbaar 
ambtenaar t~ zijn. Ond~r de · vorige· Voorzilters genoot de 
Secretaris een groote mate van zelfstandigheid. _ Toen nu 

de Burgemees.ter _ optrad, kwam daaraan plots.elifig een eind 
en bet is alleszins ' bt>grijpelijk, dat de Secretaris zich maar 

.niet zoo gemakkelijk aan den nieuwen toestand kon aanpassen. 
lk stel me voor, dat als de Secretaris een jaar ·in Europa 

· ;· zal zijn geweest, hij heel wat ·gekalmeerd zal zijn, en dat 

de Burgemeester na een jaar langer het Burgemeesters-.\mbt 
bekleed T ~e hebben, zijn inzicbt eenigszins zal bebben ge

wijzigd. De Burge.meester toch heeft in. zijne vorige functie, 
als 1n·specteur der in- en Uitvoerrechten en ·Accijnzen, een 

'autocratisch ambt bekleed en bekleedt thans een democra-, - ' 

tiscb ambt.' (De heer Snel komt ter vergadenng.) En welke 
yerschrikkelijke dingen zijn. er ·nu eigenlijk gebeurd? 

Wat de~ Secretaris verweten .~an worden, is dat hij te -
gauw naar .de pen grijpt. lk_ heh de nota inet aaodacht over
gelezen- en kon heusch de daarin opgesomde ~eiten niet 
zoo verschrikkel.ijk vinden. De. geheele zaak., is aangekomen 

... .. " ... . . . 
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door het plaatsen van de twee ingezonden stukken in de 
Makassaarscbe Courant. Voor bet eerste kan hem geen blaam 
trdfen; dit stuk toch was een brief van den beer Van 

: -. Beusekon1 zelf aan den Raad, was derhatve zijn eigendom, 
waar::me.de hij kon doen, wal bij wilde. Voor het tweede 
stuk is de Secretaris inderdaad te blameeren, doch waar 
bet hi.er geldt een vier- of vijf- regelig ingezonden stuk, 
waarin geen (invertogen woord voorkwam, dat bovendien 

"' door den Secretaris geschreven was om zijn eer en goe~en 
n11am te verdedigen, daar · meen ik dat hem dit niet zoo 

:-zwaar aangerekend moet worden en voor het tweede stuk 
geloof. ik niet dat een ontstag gemotiveerd is. Voor het 

. overige, i.k ben al een paar jaren lid van dezen Raad, maar 
· ik heb nog nooit een onvertogen antwoord van den Secre
. taris gehad. Hij beeft schriftelijk zijn excuses aangeboden 
en hiermede zou genoegen genomen kunnen worden. Nog 

.eens wit ik verzekeren, dat ik na het Europeesch verlof met . 
vol vertrouwen de toekomst tegemoet zie en dat ik dus mijn 
stem niet zal geven aan het voorstet tot ontstag. 

De Voorzitter merkt den beer Stocksmeier op, dat hij het 
. voorstel voor Europeesch verlof aan de orde beef t gestetd, 
maar dat hij zich verpticht gevoetde den Raad er op te 
wijzen, dat het verleenen van dat verlof geen afdoening 
van .zaken was. Wat zijn autocratische wijze van optreden 
~~treft in verband met zijn vroegere betrekking bij den 
dienst der In- en Uitvoerrecbten, wit hij er de aandacht op 
vestigen, dat hij die betrekking stechts gedurende de taat
ste jaren bekleed heeft. Daarvoor was hij in verschillende 
betrekkingen werkzaam ter Algemeene Secretarie dan wel 
op bet Departement van 0. -en E., waar bij zelf ook wet 

• • 
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d_cgelijk heeft moeten leeren ondergescbikt te diene,i. ·~n 

wat ten slotte de klei nigheden uit de nota aangaat, wil 'hij 
er C?P wijzen, dat dat_g,een kleinigheden zijn. Wei ieder op zich 
zelf~ doch de nota noemt een heele reeks van kleinighe.den 
op, die te- zamen demonstreeren, dai de Secretaris i~ de 
positie, _die de L.R.O. hem heeft toegedacht niet <;)p zijn 
plaats is. 
~e heer Stocksmeier. · lk heb wet eens g'ezien,

0 
• .dat- <!e 

Secret~ris tegen een Raadslid · is uitgevaren, doch· gew:oon
~ . lij~ gaf dit Ra?dslid dan d~artoe aanleiding. 

En wat zijn stijl betreft, · de brieven door den Secretaris 
gesteld, zijn goed. In de ~elteill)e nota · va.n c.ten Burgemees
te-r komt o. a. deze zin voor : De ·Secre'taris heeft zich _den 
Gouvernements-s!ii.l nog maat niet kunnen eigen maken. 
M. de V., de Secretaris zal zich dien stijl nimmer eigen 
maken. Maar dit is ook een onmogelijke eisch. De e-eni-

. ge eisch, die aan een brief gesteld kan -worden, is dat hij . 
• in beschaafd Nederlandscli is gesteld en dat de bedoeling van 
den schrijver bij lezing dadelijk dµidelijk blijkt. 

· Voldoe~ de brief aan dez-e eischen; dan is hij goed. 
· De Voorzitter zegt met een enkel voorbeeld te willen 

illustreeren, wat hij mel dien stijl bedoelt. Oat ~aat slechts 
over het inachtnemen _van de ambtelijke vor;_~n. _Men 
vraagt b. v. niet in een telegram aan een der departementen : 

.Sein'', doch ,, verzoeke draadbericht" en- die . .varmen wil 

de Secretaris niet in acht nemen. 
De Heer Rutgers zegt de quaestie van de nota gerust 

te kunnen· laten rus.ten. We hadden besloteit den Secretaris 
geneeskundig te doen onderzoeken en bet cert.ificaat ver~ 

toont bet gewone formulier. Nu bebben we echter van Dr, 

0 
•) 
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· Bijlmer een nadere toelichting bij dat attest gehoord en 
. volgens die toelicbting blijkt nu, dat deze medicus wet 
, herstel van de ziekte mogelijk acht, doch dat het naar zijn 
meening· onmogelijk is den bodem, waarop de ziekte tiert, 

, weg te nemen, m. a. w. we komen, met vrij stellige zekerheid 
over een jaar weer voor dezelfde voorvallen te sta an Daar~ 
om acht ik be·t, afgaande op wat Dr Bijlmer in het mid
den heeff geb~acht, niet verantwoord, dezen Secretaris terug 
te lat en komen . ., lk geloof, dat. het voorstel van Dr Bijlmer 
juis~:is", aldus de beer Rutgers., en ~~t het gemeenteb.elang• 
eischt, dat deze Secretaris · niet terugkomt." 

1?e Heer Mesman verzoekt Dr Bijlmer nog eens nadere 
toelichting van zijn daareven uitgebracht advies, welke hem 
,Qoor dat Raadslid gegeven wordt. · Alsnu verzoekt de Heer 
Mesman voor de .Inlandscbe !eden de· discussies uiteen te 
mogen zetten in het Makassaarscb, een verzoek, · waartegen' 
de beer Snel zich verzet, omdat de L. R. 0, alleen be
raadslaging toestaat in bet Nederland.sch of in het Maleisch. 
Daarop geeft de heer Mesman den inhoud der besprekingen 

weer in het Maleisch. 
De beer Sne/ vraagt daarna bet woord en zegt de Bur

gemeester te willen verdedigen tegen het verwijt als zou 
hij autoqatiscb zijn · opgetreden. En het feit, dat hij zich 
verzet heeft tegen het voorstel van spreker om den Secre
taris op dezelfde gronden als nu worden aangevoerd te 
ontslaan, ~n het feit dat de Bwrgemee.ster zich nog onlangs 
heeft verzet tegen sprekers voorstel om den Secretaris niet 
te. ·doen deelen in de voordeelen der nieuwe salarisveror
dening zijn voor hem de bewijzen, dat de Burgemeester 

. tot bet uiterste geduld heeft willen oefenen. Wat nu het . ;. 
• • 
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·· . ··qnjsJfli. .ze_lf betreft . . . . . . . . . . . bier wor<:tt • spre-ker ender ... 
.. :b ~ .n. 'door de heeren Mesman en. Wieland, die den Voc>r~ · 

· ii.t:t~r· \1erz0eken. hevi niet door f'e laten spreken. De Voor-. 
~ . . - . 

i.tlett· verleent den beer . Snel opnieu~ bet w~ord met 
- ~rzw!Jc. dat hij zic.lt zooveel mogelJj,Jc zal· bekerten. , . 

,. E>e Heer Wieland interrompeert: ,,Nu ga ik ·tegen den 
' .... ~ ' 

-~g¢meester''. . . · 
· : )?e beer Snel vervolgt: De quaestie van on~slag is a~ vei-. 
-.:~~~tifen.e malen aan de orde geWeest en 'telkens werd· 

·· \ · ~'J~ij'1 ' ~..ewezen op dezelfde karakter-eigenschappen . van 
· · · '. ~n -~6cretaris. Spreker wil niet de geheele geschie~enii;:. ,., . . 

-· ~ _nt en. l:lij herinnert er alleen . aan, hoe · aUe. Voor.zi .tt~rs . ., 

zelfde strubbelingen hebben gekend. f:iij acht bet zeer 
. ' 

. ~gFf peJijk, dat die Vocrrzitters, die vroeger naast bet ge-
.. ·i . . . .. . 

~. me'en ewerk. als hoofdtaak hadden het, ambt van Assis.tent-
. · ~ -.: le1tderti zich tenslot.t.e Ii.ever zooveel m~gelijk buiten be

_ ... _,., _ _ ienis hielden. 

r ~ ' : w aarom is de Ra·ad den vorigen. keer, toen spreker het 
: ... ~:i.--...,'1.lll~lag voorstelde, niet op de idee gekonien 9m den Se

efaris te doen ontlerzoeken ? Waarom koint' men daar nu 
• '1 ' . ' 

~ ·~ · .ee aandragen? Nog wijst. hij er op hoe vroeger gerede-
n.e_erd · wer.d : ,,als er maar eenmaal een Burgemeester is, 
dan legt hij .er gauw genoeg uit" of wel/ ,,Als hij eenmaal 

.- ·, . met Europeesch verlof g;Jat, dan laten we hem immers in - . land ?" En nu. wiUe1' diezelfde !eden ondanks alles den 
. cretaris toch handhaven. Zij zijn aa~ bun vroeger geg~-
- verklaring verplicht, titans v66r het voorstel tot ont

verleening te stemmen .. Weer anderen voerden aan, dat 
~e alleen dan voor ontslag zoudc:n zijn als de Burgemeester 
meende bet voorstel daartoe te moeten doen.' Doch ook 
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nu weer ; zullen die Jeden ·een oplos;sing weten te"~.i~~~~., .. 
· zooals blijkt uit bet ge;neeskundi.g onderzoek, waad()e' 
.d.e Raad heeft besloten. Tot het indienen van een · certi"!.'.. 
ficaat was de Secretaris steeds geneigd als zijn PQ$itf.., 
onboudbaar · werd. Verleden jaar . heeft hij daar ·oak (e
bruik van gemaakt. En toen hij later niet met .~er ... 
wenschte te gaan, had hij ondanks de medische verklaring, 

• 
dat hij zenuwziek was, er wel oore·n naar om Secret~~~.:~ . 
worden van de Huur-Commissie, verzette zij11 toestan11 :~ i~?'·~". ~ : 
niet tegen bet krachtig medewerken in de verkiezingsa6tie · : 
Tenslotte deelt spreker mede, niet aan de stemm'il\g ·te 
zullen deelnemen om zelfs den schijn te vermijden, di/hf 
wensch~_ te voldoen aan een persoonlijke wraakoefening. •" '-. 

-; ..... 
o ·e beer Van Campen zegt, dat de ondergrond vant de 

ziekte van den Secretaris, dat de ondergrorid van het huidi.gf ._, 
conflict, ·dat anders nooit zou voorgekomen zijn, de persoo!l 

1 

is van den beer Snel, die den Secretaris drie jaar lang" · 
heeft gepest, een uitdrukking, voor welke hij door den Voo~-' "" 

zitter tot de orde wordt geroepen. 
De Voorzitter brengt daarna eerst de stemming aan 

orde over bet voorstel, of aan den Secretaris verlof naar Europa 
zal worden verleend en zulks op verzoek van den heer 
Wieland, die gesplitste stemming beter acht. 

Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen . . _.~. 
Daarna steH hij aan de orde de stemming over het voor;;. .. ', .· •- · 

stel-Bijlmer, om dat verlof le verl eenen onder de voor- "' < .. " ' 
-.waarde, dat op de terugkomst van den Secretaris door den 

Raad geen prijs zal worden gesteld. 
De heer Van Campen ,, Weten de lnlandsche leden wel 

goed, waarover ze tb~ns moelen slemmen ? 

• 
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.Nadat de Voorzltter nog eens kort in het Maleisch ·heeft 
uiteengezet, waarover de stemming loopt, heeft deze plaats 

~m~t _den uitslag, dal . het voorstel-Bijlmer wordt verworpen. 
Uitgebracht worden vijf stemmen voor en zeven tegen. 
· - (V66r stemmen de !eden: Bijlmer, Chavann.es, Lie Eng 

Daarna stelt de Voorzitter ·de Rondvraag ~an de or~e .. 
" De .beer Wieland acht het :onbillijk, dat de Directeur van 

_ de .Oasfabriek voor zijn woning huishuur zal moeten be
.~ ··. : tale~ .. Hij althans heeft, toen hij voorstemde, de gedachte 

" · gehad, dat boven het salaris vrije woning zou worden toe- . 
• I ' 

._ g~keod . . 
' De Voo~zitter zegt na~ere inlichting en overweging' toe. 

Daarna sh.tit hij te plus-minus 8u30 de. openbare zitUng . 
• A . 

Gearresteerd in de vergadering 
van 18 Maart 19l9 

De Burgemeester.: 
DAMBRINK. 

' 

J 
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Ambtenaren. 
Behandeling van bet geneeskundig certificaat, 
strekkende om den Gemeente-Secretaris den 
Heer A,. P. R. van Beusekom Jr. een jaar ver
lof naar Europa te verleenen 
Het voorstel-Bijlmer om het verlof te verlee
nen onder de voorwaarde dat op de terug
komst van den Secretaris door den Raad 

Bl adz. 

70. 

geen prijs zal worden gesteld wordt verworpen 82. 
Op.merking van het lid-Wieland over de onbil
lijkheid dat den Directeur der Gasfabriek 
huishuur in rekening wordt gebracht 

I . 

82 . 
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