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Ingekomen stukken. — Voorstel om een Verzoekschrift naar de Regeering te verzenden. 

1 3 DE V E R G A O E R I NG 

VERGADERING VAN DINSDAG 29 NOVEMBER 

(GEOPEND OM 2 TTTJB) 

*Ter voldoening aan het bepaalde bij art. 59, 2de alinea, der 
Grondwet, heb ik de eer aan U Hoog Edel Gestrenge te doen 
toekomen: 

A. De laatst ingekomen staten, betreffende de ontvangsten en 
uitgaven van Nederlandsch Indië, zijnde die voor het jaar 1842, 
met eene toelichtende nota; 

B. De laatst ingekomen stalen van inkomsten en uitgaven der 
kolonie Suriname, zijnde die voor het jaar 1842, en die van de 
eilanden Curacao, St. Eustatius en St. Martin voor het jaar 1843, 
al mede met eene toelichtende nota, en 

C. Een staal van ontvangsten en uitgaven der Nederlandsche 
bezittingen ter kuste van Guinea, voor het jaar 1842, met de daarbij 
behoorende toelichtende nota. 

iiDe Minister van Koloniën, 

(w. g.) J. C. BAUD.« 

De ingezonden Staten zullen gedrukt en aan de leden der Kamer 
rondgedeeld worden. 

3°. de volgende brief van den heer Van Dam van Isselt: 

«Naar luid van art. 83 van het Reglement van Orde voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, heb ik de eer, U. E. M. 
nevensgaand Voorstel te doen geworden. 

# Het lid van de Tweede Kamer 
der Slaten-Generaal. 

(w. g.) E. W. van Dam van Isselt. 

«'sGravenhage, 27 Nov. 1842. 

Ziedaar, zegt de heer Van Dam van Isselt , de inhoud van 
het Voorstel, hetwelk ik gemeend heb te moeten doen. Ik geloof 
dat het niet geheel valt in de termen der voorstellen, waarvan 
in het zevende hoofdstuk van ons Reglement van Orde gehandeld 
wordt. Daar wordt in art. 83 en volgende meer bepaald gesproken 
van voorstellen, die het uitvloeisel zijn van art. 114der Grondwet, 
en betrekking hebben tot in behandeling zijnde ontwerpen van 
wet of voordragten aan den Koning. Mijn voorstel kan, naar ik 
geloof, beschouwd worden als eenvoudig eene voortzetting te zijn 
van de vroegere beraadslaging over het daarin vermelde ver
zoekschrift, en ik ben dus van meening, dat, zonder een vooraf
gaand onderzoek in de afdeelingen, dadelijk tot de beraadslaging 
daarover zou kunnen worden overgegaan. In geval de Vergadering 
zich met dit mijn gevoelen vereenigt, ben ik bereid, uu reeds 
het voorstel toe te lichten, of daartegen ingebragte bedenkingen 
te beantwoorden. 

Ingekomen: 1°. bericht van een lid, verhinderd de vergadering 
bij te wonen; 2°. Regeeringsbescheiden; 3°. Voorstel van 
den heer Van Dam omtrent een verzoekschrift; beraad
slaging daarover. — Verslag uitgebracht over een wets 
voorstel; bepaling van den dag der beraadslaging. — 
Verslagen uitgebracht door de Commissie voor de verzoek
schriften. — Regeling van werkzaamheden. 

Voorzitter: de heer Gevers van Endegeest. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 41 leden, te weten deheeren: 

Snouck Hurgronje, Van den Bosch, Tromp, Vegelin van 
Claerbergen, Van Panhuys, Van Nagell, Brouwer, Van Heeckeren, 
Oorver Hoort, Van Goltstein, Druyvesteyn, Van Rijckevorsel, 
De Backer, Star Busmann, Hinlópen, Van Heloma, Repelaer, 
Modderman, Boreel, Van Rechteren, Van Dam van Isselt, Menso, 
Nedermeijer van Rosenthal, De Man, Gockinga, Enschedé, 
Schooneveld, Corneli, Scheers van Harencarspel, Van Bleiswijk, 
Van Rappard, Den Tex, Bruce, Van Akerlaken, Verwey Mejan, 
Uytwerf Sterling, Van der Gronden, Michiels van Verduynen, 
Van Hoorn van Burgh en Luzac. 

De Ministers van Financiën, van Binnenlandsche Zaken en van 
Justitie wonen de vergadering bij. 

De notulen van de vorige vergadering worden (door den Commies-
griffier) gelezen en goedgekeurd. 

De Vooraltter deelt mede, dat ingekomen zijn: 

1°. bericht van den heer Anemaet dat hij de vergadering niet 
kan bijwonen. 

2°. de volgende brief van den Minister van Koloniën: 

»'8Gravenhage, 28 November 1842. 

De heer Van Dam van Isselt leest vervolgens dit Voorstel 
voor, hetwelk aldus luidt: 

//EDKL MOGENDE HEEREN! 

Door Uwe Commissie tot de verzoekschriften werd, op den 
2den dezer maand, verslag gedaan van het request van G. Nnrp, 
landbouwer, wonende te Lutteraberg, gemeente Raalte, provincie 
Overijssel, zich daarbij beklagende over het misbruik, dat door de 

\ administratie der belastingen wordt gemaakt van art. 19 van de 
! wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad n°. 3), zoodat aan hem wille

keurig is geweigerd het zetten van eenen korenmolen; vragende 
hij wijders de medewerking van U Edel Mogenden, om te worden 
gehandhaafd in zijn goed regt. 

Uwe Commissie meende voor te moeten stellen, met betrekking 
tot dit request over te gaan tot de orde van den dag. De meerder
heid dezer Vergadering vereenigde zich niet met die conclusie 
van de Commissie, maar met mijn voorstel, en besloot tot het 
nederleggen ter griffie, om aan de leden gelegenheid te geven, 
om, des vereischt, een nader voorstel deswege te doen. 

Aanvankelijk meende ik, dat welligt het art. 19 van de wet 
voormeld eenige wijziging zoude moeten ondergaan, daar het zeker 

j nooit de bedoeling des wetgevers geweest is, om het al dan niet 
j plaatsen van molens geheel afhankelijk te maken van het goed-
| vinden der administratie, en dat dus de weigering in casu aan 

onduidelijkheid en verkeerde uitlegging was toe te schrijven. 
Bij onderzoek is het mij echter gebleken, dat het bedoeld artikel 

niet beter en niet duidelijker kan gesteld worden, en het is mij 
dus voorgekomen, dat hier heeft plaats gehad een misbruik van 
gezag. 

Aangezien wij hebben gezworen, dat wij de algemeene en bij
zondere vrijheid der ingezetenen zullen bewaren en beschermen; 

Aangezien tot die vrijheid behoort, dat ieder ingezeten, mits 
zich gedragende naar de voorschriften der wet, zoodanig bedrijf 
kan uitoefenen, als hij tot bevordering van zijne belangen ver
meent dienstig te zijn; 

Aangezien G. Norp zich beklaagt in die vrijheid te zijn be
lemmerd , 

Zoo neem ik de vrijheid aan U Edel Mogenden voor te stellen, 
zijn verzoekschrift te verzenden aan den Minister van Financiën, 
ten einde door Zijne Excellentie het noodige onderzoek kan wor
den ingesteld naar de oorzaken der willekeurige handelwijze der 
administratie, waarover de adressant zich beklaagt. 

's Gravenhage, den 27sten November 1842. 

E. W. VAN DAM VAN ISSELT." 
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De heer Van Panhuys herinnert hoe, toen de Commissie voor 
de Verzoekschriften, waarvan hij lid is, in eene vroegere vergadering 
het voorstel deed, om op het request van den landbouwer G. Norp 
tot de orde van den dag over te gaan, het geëerde lid, die zoo 
even gesproken heeft, voorstelde, om dat request ter griffie 
neder te leggen, met dat gunstig gevolg dat de meerderheid der 
Kamer zich met zijn denkbeeld vereenigde. Thans stelt hetzelfde 
lid voor, om het request aan Zijne Excellentie den Minister van 
Financiën te verzenden. Dit is eene op zich zelve goed te keuren 
handeling. Intusschen zal de spreker zich met het thans gedane 
voorstel niet kunnen vereenigen, ten zij hij over de zaak, welke 
het hier geldt, zoodanige inlichtingen raogt ontvangen, die hem 
van gevoelen zouden doen veranderen. Wat is toch hier de zaak in 
quaestie? Art. 19 van de wet van 29 Maart 1833 bepaalt, dat geen 
nieuwe korenmolen zal mogen worden opgerigt, ten zij het terrein, 
waarop die oprigting wordt verlangd, vooraf door den Koning is 
goedgekeurd. Het gevolg van die bepaling moet zijn, dat de Koning 
de bevoegdheid heeft, om, naar bevind van zaken, de oprigting 
van den molen al dan niet toe te staan; *naar bevind van zaken», 
dat is, na in aanmerking te hebben genomen, of de positie van 
den molen ook zoodanig zou zijn, dat daardoor andere algemeene 
belangen benadeeld of de sluikhandel bevorderd zouden worden. Nu 
werd in het adres van G. Norp geenerlei bewijs bijgebragt, dat 
soortgelijke bedenkingen niet tegen zijn verlangen konden gelden; 
geen het minste bewijs dat de door hem aangewezene plaats voor 
den molen van dien aard was, dat de goedkeuring van het oprigten 
niet kon worden geweigerd. Uit het adres bleek verder niet, dat 
de oprigting was geweigerd, maar alleen dat de adressant daar
voor geene toestemming had kunnen bekomen. Daarbij kwam, dat 
de adressant het niet bekomen van goedkeuring aan verkeerde 
bedoelingen toeschreef, alweder zonder eenig bewijs daarvoor bij 
te brengen, terwijl het geheele adres in onbestemde bewoordingen 
was opgesteld. Er bestond dus geenerlei blijk, dat het Bestuur in 
eene zaak, die tot zijne bevoegdheid behoort, zich aan mis
bruik van magt had schuldig gemaakt. Dit alles heeft de Commissie 
voor de Verzoekschriften genoopt tot het voorstel, om over te gaan 
tot de orde van den dag. Zij spreekt dit woord altijd ongaarne 
uit, en is bereid het grondwettig regt der ingezetenen tot het in
dienen van verzoekschriften steeds in den uitgestrektsten zin te hand
haven ; maar in dit geval meende zij geen anderen weg te kunnen 
aanwijzen. Intusschen hebben Hun Edel Mogenden, na het uitge-
bragt rapport der Commissie, de zaak anders begrepen en tot de 
nederlegging van het verzoekschrift ter griffie besloten. De spreker 
eerbiedigt dit besluit der meerderheid; maar nu door het geachte 
lid uit Gelderland wordt voorgesteld, om het verzoekschrift aan 
Zijne Excellentie den Minister van Financiën te verzenden, moet 
hij de vrijheid nemen te vragen: of sedert de vorige beraadslaging 
in den stand dezer zaak eenige verandering heeft plaats gehad? 
Heeft Zijn Edel Mogende eenig bewijs bij te brengen, dat het Be
stuur zich in deze zaak aan misbruik van magt heeft schuldig 
gemaakt ? Wanneer slechts eenig vermoeden bestaat, dat het Bestuur 
werkelijk in dezen te ver is gegaan, is hij bereid zijne stem aan 
het voorstel te geven, doch in het tegenovergestelde geval moet 
hij bij zijn ontwikkeld gevoelen over het verzoekschrift volharden. 
Zijne beslissing zal dus van de nader te ontvangen inlichtingen 
afhangen. 

De heer Van GoUstein zegt: Ik heb mij vroeger verklaard 
vóór het overgaan tot de orde van den dag, ter gelegenheid van 
het uitgebragte verslag over het verzoekschrift waarover thans 
gehandeld wordt, en ik vermeen alsnog bij dat gevoelen te mogen 
blijven volharden, hetgeen mij belet om in te stemmen met het 
voorstel, hetwelk door het geachte lid, naast mij gezeten, gedaan 
wordt. 

De ingebragte klagt betreft eene handeling van eene adminis
tratieve autoriteit, door de wet aan haar opgedragen. Het is 
aan de beslissing van het Bestuur overgelaten om uitspraak te 
doen over het punt, of aan iemand al dan niet de vergunning 
verleend zal worden om een korenmolen te plaatsen. Het Bestuur mag 
onderzoeken of die plaatsing kan worden toegestaan of niet, en 
niemand kan zich in de beoordeeling van de juistheid van bet 
ingestelde onderzoek mengen, zonder in den werkkring der ad
ministratie te treden Het is in dit geval in geenen deele gebleken, 
dat de genomen beslissing op geene goede gronden zou steunen , 
en er is geen bewijs, ja zelfs geen schijn van bewijs voorhanden, 
dat de willekeur en niet de geregtigheid, voorgezeten heeft bij 
de gedane weigering. Wij moeten ons dus onthouden van ons te 
begeven in eeueu werkkring welke niet de onze is; en de gedane 
uitspraak eerbiedigen, als door de bevoegde autoriteit, binnen den 
kring van hare bemoeijingen, gegeven. Hier is geen voldoende 

grond aanwezig, om nadere inlichtingen van de Regering uit te 
lokken; want wij vinden daartoe geene aanleiding in het aange
boden verzoekschrift. 

De heer Van Dam van Issclt meent uit het stilzwijgen van 
den Voorzitter en uit de reeds gehouden beraadslagingen te kunnen 
opmaken, dat de Kamer de dadelijke behandeling van zijn voorstel 
goedkeurt. Hij zal dus de denkbeelden , die hem daartoe hebben 
geleid, met weinige woorden ontwikkelen. De stand der zaak is, 
zoowel wat hem zelven als wat den verzoeker betreft, nog geheel 
dezelfde, als op den dag toen het rapport op het verzoekschrift 
uitgebragt en tot het nederleggen daarvan ter griffie besloten werd. 
Maar nadat de spreker het verzoekschrift met meer aandacht 
onderzocht en met art. 19 van de wet van 29 Maart 1833 ver
geleken had, is hij tot de slotsom gekomen, geene verdere bewijs
gronden noodig te hebben voor zijne meening, dat de administratie 
in dit geval, zoo zij zich al niet aan misbruik van magt heeft 
schuldig gemaakt, dan toch de wet in eenen te ruimen zin heeft 
opgevat. De spreker zou toch niet gaarne met het geachte lid uit 
Groningen willen instemmen, dat de Koning — hetgeen hier zegt 
de administratie, daar het geëerbiedigd Hoofd van den Staat toch 
wel niet eene quaestie over het oprigten van eenen molen alleen 
kan beoordeelen — de bevoegdheid heeft om te beslissen, of al 
dan niet in eene bepaalde gemeente een molen zal worden 
geplaatst. — Bij het nader onderzoek der wet heeft hij bevonden, 
dat het hier in aanmerking komende art. 19 is geplaatst te midden 
van een aantal andere bepalingen, alle strekkende om te voor
komen , dat door de molenaars koren gemalen of meel vervoerd 
wordt, waarvan niet vooraf de belasting betaald is. Wanneer 
men derhalve de wet in haar verband beschouwt, dan blijkt 
het, dat de goedkeuring van het terrein voor de oprigting van 
eeneu molen alleen gevorderd wordt, opdat deze niet zoodanig 
zal worden geplaatst, dat alle surveillance onmogelijk wordt, 
bijv. aan het einde van eene reeks daarmede zamenhangende 
kleine gebouwen. De molenaar moet een terrein aanwijzen, waarop 
de surveillance mogelijk is, en de administratie mag dan hare 
goedkeuring niet terughouden Wat is nu hier het geval? Norp 
is niet afgeweken van de bepalingen der wet. Hij beklaagt zich 
niet in onbestemde bewoordingen, maar duidelijk en stellig, dat 
hij verscheidene jaren te vergeefs bij de administratie heeft aan
gedrongen , om de vereischte goedkeuring tot het plaatsen van 
eenen molen in het gehucht Luttemberg te erlangen; dat hij, 
na ondervondene weigering, onderscheidene terreinen daarvoor 
heeft aangewezen, en dat hij eindelijk van de administratie de 
aanwijzing van een terrein naar hare keuze heeft verlangd. Wat 
kan een ingezeten meer doen, die een billijk verlangen koestert 
en bij ons Burgerlijk Wetboek zich de onbeperktste beschikking 
over zijn eigendom ziet verzekerd? Kan iemand meer ruimschoots 
de bepalingen der wet opvolgen, dan deze adressant gedaan heeft? 

De spreker meent voorts door zijn voorstel in geen opzigt te ver 
te zijn gegaan. Het geldt hier niet het stellen van het Bestuur in 
staat van beschuldiging, niet het treden in de attributen van het 
uitvoerend gezag. Maar wij hebben gezworen, zegt de spreker, 
om de algemeene en bijzondere vrijheid der ingezetenen te zullen 
bewaren en beschermen. Niemand kan volhouden, dat de Regering 
de bevoegdheid heeft, om een ingezeten, die een eerlijk bedrijf 
wil uitoefenen en alle middelen heeft uitgeput om zich daarbij 
aan de voorschriften der wet te gedragen, de uitoefening van dat 
bedrijf te beletten. Dat zou eene inbreuk op de vrijheid der burgers 
en daardoor eene inbreuk op de Grondwet zijn, tegen welker 
schending wij geroepen zijn te waken. Zoo ik gemeend heb, de 
verzending van het verzoekschrift aan Zijne Excellentio den Minister 
van Financiën te moeten voorstellen, dan bedoel ik daarbij niets 
meer, dan Zijne Excellentie in de gelegenheid te stellen, om, na 
gedaan onderzoek, met de hem eigen rondborstigheid te verklaren, 
of de adressant ook gedwaald of onwaarheden medegedeeld heeft, 
en om in het tegenovergestelde geval, en dus bij het bevinden 
dat de administratie zich werkelijk aan misbruik van gezag 
schuldig gemaakt, of eene te ruime uitlegging aan de wet gegeven 
heeft, den adressant te herstellen in zijn goed recht. Mijn voor
stel is dus eenvoudig en heeft geenerlei gevaarlijke strekking De 
weg is, dunkt mij, hier, zoowel voor ons als voor den Minister, 
duidelijk aangewezen. Ook aan Zijne Excellentie moet de gelegen
heid tot een nader onderzoek niet onaangenaam zijn. Die Minister 
heeft er groot belang bij dat zijne ondergeschikte ambtenaren de 
belastingwetten zoodanig toepassen, dat niet de klagt ontstaat dat 
de belastingen nog minder drukkend zijn door derzelver bedrag, 
dan door de wijze, waarop zij worden geheven. Ik bestrijd derhalve, 
dat bij de wet van 1833 aan den Koning het regt zou zijn ge
geven, om het zetten van eenen molen te verbieden. Ik ben van 
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meening, dat indien Norp de waarheid heeft gezegd, te zijnen aan
zien misbruik van gezag heeft plaats gehad. Ik wil door de ver
zending aan den Minister de gelegenheid openen, om ten aanzien 
van dit laatste punt voor mij zelven gerustgesteld te worden. 
Met vertrouwen zal ik de stemming vati U Edel Mogenden over 
mijn voorstel afwachten, in de overtuiging, dat, welke ook de 
uitslag daarvan zijn moge, ik een op mij rustenden pligt zal 
volbragt hebben. 

De heer Kochussen, Minister van Financiën, zegt hoofdzakelijk: 
Edel Mogende Heeren! Het zal welligt niet ondienstig zijn, om, 

vóór de beraadslagingen over het thans gedane voorstel een aan
vang nemen, aan U Edel Mogenden eenige inlichtingen te 
geven, die bij Uw oordeel en beslissing tot leiddraad zouden 
kunnen strekken. Reeds hebben de geachte sprekers uit Groningen 
en uit Utrecht, door met bondige redenen aan te toonen dat de be
slissing omtrent de toepassing van het bepaalde bij art. 19 van 
de wet van 29 Maart 1833, over de oprigting van nieuwe 
korenmolens, alleen aan den Koning toekomt, mijne taak aan
merkelijk verligt, daar Hun Edel Mogenden mij ontheven hebben 
van de verpligting om dit punt nader in het licht te stellen. De 
wetgever heeft niet zonder goede redenen die magt aan den Koning 
toegekend. Hij heeft ongetwijfeld gewild, dat daar, waar de 
administratie der belastingen in eene zaak als deze te streng en 
te uitsluitend mogt handelen, de Koninklijke magt bemiddelend 
zou kunnen tusschenbeiden treden, om de belangen der inge
zetenen te beschermen. Te regt heeft de geachte voorsteller aan
gemerkt, dat de Minister van Financiën gaarne een onderzoek 
naar de bijzonderheden van het beheer der belastingen ziet plaats 
hebben, opdat hij overal waar men zich aan overdrijving der maat
regelen van voorzorg of aan noodelooze belemmering mogt schuldig 
maken, die zou kunnen beteugelen. En ofschoon het dan ook hier 
eene zaak geldt, waarvan de eindbeslissing aan het Hoofd van 
den Staat toekomt, zonder dat die beslissing van Regeringswege 
behoeft gemotiveerd te worden, zoo vlei ik mij, dat het U Edel 
Mogenden niet onaangenaam zal zijn, van mij eenige bijzonder
heden te vernemen tot bevestiging der overtuiging, dat de 
administratie ten aanzien van het verzoek tot oprigting van eenen 
korenmolen, waarover thans quaestie is, noch ligtvaardig, noch 
willekeurig gehandeld heeft. 

Waar is het, dat de adressant sedert eenige jaren zijne begeerte 
aan de administratie heeft te kennen gegeven, om eenen koren
molen in het Overijsselsche gehucht Luttemberg (gemeente Raalte) 
op te rigten. Waar is het, dat hij onderscheidene pogingen tot 
het bereiken van dit doel heeft aangewend, zonder daarbij tot nu 
toe de waarheid van het vaderlandsche spreekwoord: »de aanhouder 
wint» ondervonden te hebben. Maar het is tevens waar, dat de 
motieven, waarop de weigering der administratie berusten, al te 
wel gegrond waren, dan dat men ligtvaardig het eenmaal daarom
trent genomen besluit weder kon omverwerpen. Het was namelijk, 
na een opzettelijk onderzoek, gebleken, dat de vestiging van eenen 
korenmolen op de bedoelde plaats onmogelijk kon worden over-
eengebragt met de noodige zekerheid voor de rigtige heffing van 
de belasting op het gemaal. Het gehucht Luttemberg is van de 
naburige plaatsen overal door heide- en broeklanden afgescheiden, 
zoodat men het reeds op verren afstand kan zien; dat gehucht 
bevat naauwelijks 40 huisgezinnen, meerendeels min gegoede 
lieden. Nu heeft de ondervinding geleerd, dat een korenmolen ten 
platten lande geen bestaan kan opleveren, ten zij die minstens 
voor 1200 zielen maalt. Luttemberg moet, als men ieder huisgezin 
op 5 zielen schat, 200 inwoners tellen, en het bezit van een 
korenmolen aldaar kan derhalve onmogelijk een eerlijk bestaan 
verschaffen. Het zou voor een korenmolenaar aldaar in aanmerking 
kunnen komen, om voor naburige streken te malen, maar de 
wegen, die van het gehucht daarheen leiden, zijn zeer slecht, 
en de requestrant heeft zelf te kennen gegeven, dat zoo iets niet 
in zijne berekeningen viel. Moet men dus hier niet de mogelijk
heid veronderstellen, dat op den nieuwen korenmolen meer graan 
zou kunnen worden vermalen, dan voor de behoeften van het 
gehucht noodig is, en dat het daarvan gebakken brood in fraude 
naar elders zou kunnen worden verzonden ? Mijns inziens ten 
minste, zou er gegronde reden tot klagten over de toepassing der 
wet zijn, wanneer de administratie willens en wetens eene nieuwe 
gelegenheid om te smokkelen openstelde. Het is voorts niet ge
bleken, dat de vestiging van eenen korenmolen te Luttemberg 
door eenig ander ingezeten aldaar, buiten den requestrant, 
verlangd wordt. En geen wonder. De plaats is op korten afstand 
door korenmolens als omgeven. Men vindt er twee te Raalte, een 
te Heldoorn, een te Hemele, en nog op andere plaatsen. De verst 
afgelegene woning van het gehucht is nog geen uur van een dezer 

korenmolens verwijderd. Op deze gronden heeft het Bestuur 
gemeend, de vestiging van eenen korenmolen op het door den 
adressant oorspronkelijk aangewezen terrein niet te mogen toestaan, 
en. toen lnj vervolgens de aanvrage deed dat men hem een ander 
terrein mogt aanwijzen, daarin niet te moeten treden. Het was 
der administratie onverschillig, of de molen te Luttemberg ten 
noorden, dan wel ten zuiden van de kerk aldaar werd opgerigt. 
Men kan, om de zoo even aangeduide redenen, aldaar geen molen 
laten bouwen, zonder tevens ambtenaren aan te stellen om dien 
te surveilleeren. Kn wanneer men dan aan de gedurige, ook som
tijds door U Edel Mogenden beaamde klagten over het heirleger 
van ambtenaren der belastingen denkt, wordt men wel tot voor-
zigtigheid gedrongen, zoodra het eene aanleiding geldt, om dat 
leger nog te vermeerderen. Daarenboven zou de bezoldiging der 
ambtenaren, die men alleen voor den molen te Luttemberg zou 
moeten aanstellen, zeker veel meer bedragen dan de opbrengst 
van het gemaal aldaar. Door zulke overwegingen geleid, zijn al 
de ambtenaren van hoogeren en lageren rang, voormalige en tegen
woordige, in Overijssel en bij het hoofdbestuur, die in deze zaak 
zijn gemengd geweest, steeds eenstemmig van gevoelen geweest, 
dat in dezen niet kon worden toegegeven. 

Tot deze korte inlichtingen, Edel Mogende Heeren, zal ik mij 
bepalen, mij vleijende dat zij aan U Edel Mogenden bij de 
beoordeeling van het gedane voorstel van eenig nut mogen zijn. 

De heer "Van Dam van Isselt meent dat het aan de Ver
gadering regt aangenaam moet zijn, in de tegenwoordigheid van 
'sKonings Ministers bij deze gelegenheid het bewijs te ontwaren, 
dat zij werkelijk geneigd zijn , het gemeen overleg zooveel mogelijk 
te bevorderen. Hij dankt Zijne Excellentie voor de gegevene in
lichtingen, maar moet erkennen dat deze hem in zijn gevoelen 
niet hebben doen wankelen. Wanneer hij al voor een oogenblik 
mogt willen toegeven, dat het weigeren tot plaatsing van eenen 
korenmolen, regtstreeks eene daad des Konings kan zijn, dan zou 
daaruit toch geene andere gevolgtrekking kunnen worden afgeleid, 
dan dat de verzending van het verzoekschrift aan den Koning in 
aanmerking zou komen: iets hetgeen even ongepast, als ongebruike
lijk zou zijn. De administratie heeft zich onder anderen daarop 
beroepen, dat Norp door de oprigting van eenen molen te Luttem
berg geen genoegzaam bestaan zou vinden, vermits dat gehucht 
slechts 200 zielen telt en een korenmolenaar, om te kunnen bestaan, 
voor 1 200 zielen malen moet. De spreker heeft nooit geweten, 
dat de teedere zorg van den fiscus zich zoo ver uitstrekte om de 
ingezetenen te behoeden voor slechte speculatiën. Maar wat meer 
zegt, als de administratie, hare redeneering vervolgende, uit de 
omstandigheid dat de molen geen behoorlijk bestaan zou opleveren, 
de bedoeling bij den adressant heeft afgeleid, om fraude te plegen, 
dan vormt dit reeds op zich zelve een misbruik van gezag. Men 
mag tot een ingezeten niet zeggen: »ik weiger U die gevraagde 
vergunning, omdat gij daarmede oneerlijke bedoelingen hebt.» Het 
is strafbaar voor de wet, iemand misdadige handelingen of het 
oogmerk daartoe te verwijten, en ook de administratie mag zich 
daartoe niet laten vervoeren. De spreker dringt voorts zijn voor
stel aan, door de noodzakelijkheid in het oog te doen vallen, 
dat het punt van localiteit nader worde uitgemaakt. Volgens de 
administratie is het gehucht Luttemberg door korenmolens omringd. 
De requestrant zegt daarentegen, dat de digtstbij gelegene twee uren 
van het gehucht verwijderd is. Het is van belang te weten, wie 
hier eene verkeerde opgave gedaan heeft. Dat geen der ingezetenen 
het verzoek tot oprigting van eenen korenmolen heeft oudersteund, 
doet niets ter zake, daar hier slechts het verlangen vau Norp in 
aanmerking komt. Heeft deze laatste werkelijk de waarheid gezegd, 
dan blijft de spreker gelooveu, dat zijne Excellentie wel zou doen 
van tusschenbeide te treden. 

De heer Rochussen, Minister van Financiën, antwoordt dat 
hij zich niet duidelijk moet hebben uitgedrukt, of dat de geachte 
spreker uit Gelderland hem verkeerd heeft begrepen, warneer deze 
nit zijne woorden heeft opgemaakt, dat de administratie het verzoek 
tot oprigting van dezen korenmolen aan bedoelingen van den 
requestrant om sluikhandel te drijven toeschreef. Slechts de zeker
heid, dat een korenmolen te Luttemberg geen bestaan kan op
leveren, en de mogelijkheid dat te eeniger tijd van het ge
vraagde verlof tot oprigting daarvan misbruik zou kunnen worden 
gemaakt, is hier in aanmerking gekomen, en ook tegen zulk eene 
mogelijkheid moet de administratie, in overeenkomst met de be
palingen der wet, waken. De Minister herhaalt voorts, dat de 
verst afgelegene woning van Luttemberg slechts een uur van een 
der thans bestaande korenmolens verwijderd is; en dat een 
opzettelijk onderzoek naar deze zaak, voordat daarop beslist 
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is, herhaaldelijk heeft plaats gehad, zoodat een renvooi aan hem, 
Minister, wel geen nieuw licht over de zaak zou verspreiden. 

De heer Van Harencarspel toont aan, dat het hier een 
hoogstgewigtig beginsel geldt. Hij verklaart zich tegen de ver
zending aan den Minister, eensdeels omdat de reqtiestrant niets 
heeft bewezen, anderdeels en voornamelijk wegens de algemeen
heid der klagt. Er wordt niet bewezen, dat de administratie in 
een bepaald punt de grenzen van hare magt is te buiten gegaan, 
en dit is toch eene conditio sine qua non om aan eene verdenking 
van dezen aard te kunnen toegeven. Aan den anderen kant blijkt 
het duidelijk, dat de requestrant niet verlaDgt eene andere wets
bepaling, dan de thans bestaande. De geachte voorsteller heeft 
zelf erkend, dat de wet niet duidelijker en beter had kunnen 
worden opgesteld. Eigenlijk blijkt niets stellig, dan dat aan den 
requestrant een door hem gedaan verzoek is geweigerd. Juist om 
die algemeenheid en het onbewezene der klagt, had de Commissie 
voor de Verzoekschriften, tot welke de spreker behoort, zwarig
heid gemaakt, om het voorstel tot het deponeeren van het ver
zoekschrift ter griffie te doen. 

De Voorzitter zegt, dat, ofschoon de voorsteller uit zijn stil
zwijgen heeft opgemaakt, dat het dadelijk behandelen van het 
voorstel reeds beslist was, hg zich verpligt acht, om dat punt 
thans in omvraag te brengen. 

De heer Van Dam van Isselt verzet zich daartegen. De 
vraag, die de Voorzitter thans wil laten beslissen, staat in zijn 
oog gelijk met die: of de Kamer verlangt te doen wat zij werke
lijk gedaan heeft. Het voorstel is reeds behandeld; de beraadslaging 
daarover heeft reeds plaats gehad. Waartoe zou dus nog een 
onderzoek in de sectiën dienen? Men zou zoo doende daarheen 
niet slechts het voorstel, maar ook afschriften van hetgeen de snel
schrijvers van de gehouden redevoeringen hebben opgeteekend, 
moeten verzenden. 

De heer Ijuzac ondersteunt het denkbeeld van den Voorzitter. 
De spreker is in de Vergadering verschenen, zonder te weten wat 
daar verhandeld zou worden. Hij heeft onverwacht een voorstel 
hooren doen; hij heeft sommigen van Hun Edel Mogenden 
daarover het woord hooren voeren; hij heeft twee leden van 
de Commissie voor de Verzoekschriften hooren spreken; de 
Minister is zoo goed geweest, eenige inlichtingen te geven; maar 
niettegenstaande dit alles is hem de zaak nog niet klaar. En toch 
geldt het hier eene zoo belangrijke quaestie, dat men wel vooraf 
gezet mag wikken en wegen, wat daarbij in aanmerking komt. 
Indien thans tot eene stemming over het voorstel van het geachte 
lid uit Gelderland werd overgegaan, zou hij genoodzaakt zijn zich 
aan de stemming te onttrekken. De spreker verlangt, dat, zoo 
niet tot het verzenden naar de afdeelingen besloten wordt, ten 
minste een volgende dag voor de beraadslaging worde vastgesteld. 

De heer Van R e c h t e r e n ontwikkelt het zelfde gevoelen, en 
geeft te kennen, dat hij vroeger in deze zaak is gemengd geweest. 

De heer Brnce toont zich insgelijks voor het uitstellen der 
beraadslagingen gestemd. Hij voert daarvoor aan, dat thans, nu 
Zijne Excellentie de Minister inlichtingen omtrent het onderwerp 
van het verzoekschrift gegeven heeft, de verzending aan dien 
Minister niet meer eene aanvrage om zoodanige inlichtingen zou 
beteekenen, maar eene afkeuring van het in dezen door het 
Bestuur gehouden gedrag. Op dit oogenblik echter acht de spreker 
zich nog niet genoeg ingelicht om tot zulk een afkeurend besluit 
mede te werken. 

De heer Van Dam van Isselt verklaart, uit hoofde van de 
door vele leden geopenbaarde denkwijze, van zijn aandrang op 
eene dadelijke behandeling af te zien. 

Het Voorstel van den heer Van Dam van Isselt zal gedrukt en 
aan de leden rondgedeeld en de dag der beraadslaging nader 
bepaald worden. 

De Voorzitter deelt verder mede: 

dat de Centrale Afdeeling gereed is met haar verslag over het 
wetsontwerp tot vaststelling van eene nadere tijdsbepaling omtrent 

de wettelijk verbindende kracht van het tarief van justitiekosten 
en salarissen in burgerlijke zaken. ') 

Dit verslag zal gedrukt en rondgedeeld en de beraadslaging 
over het wetsontwerp gehouden worden op Donderdag den eersten 
December. 

De Commissie voor de Verzoekschriften brengt de volgende ver
slagen uit, bij monde van haar lid, den heer Menso. 

I. J. C. A. Thöne, glasfabrikant te Nieuw Buinen, provincie 
Drenthe, verzoekt bij request aan U Edel Mogenden, om verhooging 
van inkomend regt op medicijn-glas. Tot ondersteuning van dit 
verzoek voert hij de volgende gronden aan: 

1". dat het inkomend regt op de flacons of wijnflesschen zoo
danig is, dat dezen door de inlandsche fabrikanten met succes 
kunnen gefabriceerd en gedebiteerd worden; 

2°. dat het inkomend regt op het buitenlandsch medicijn-glas 
in geen evenredigheid staat tot datzelfde regt op de wijnflesschen; 

3°. dat hij zich aanbiedt om het geheele Rijk met medicijn-glas 
van eiken aard te voorzien, hetwelk met het buitenlandsche, wat 
qualiteit en prijs betreft, zoude kunnen wedijveren, wanneer het 
regt op deze glassoort op eenen evenredigen voet met dat op de 
wijnflesschen wierd gebragt; 

4°. dat de wet op den uitvoer van gebroken glas beter dan 
tot nu toe mogt worden gehandhaafd. 

Daar dit onderwerp betrekking heeft op het tarief der regten 
op den in-, uit- en doorvoer, hetwelk welligt eerlang aan de 
overweging van U Edel Mogenden zal worden aangeboden, zoo 
heeft Uwer Edel Mogenden's Commissie de eer voor te stellen, om 
dit verzoekschrift ter griffie neder te leggen, n 

II. C. W. E. Kymmell en twee en veertig andere mede-
ondergeteekenden, zich noemende veen-eigenaren, verveeners en 
veenbazen te Smilde en te Assen in de provincie Drenthe, geven 
hunne bezwaren te kennen tegen de belasting op de turf, en 
verzoeken, dat die belasting worde afgeschaft; in elk geval dat 
de erkende bezwaren van de requestranten worden opgeheven. 

Zij vinden die bezwaren vooral in de volgende punten: 
1°. dat van den veenman belasting geheven wordt van die hoe

veelheid turf, welke ten gevolge van verschillende omstandigheden 
voor de consumtie verloren gaat, of ongeschikt wordt (welke hoe
veelheid door de requestranten op een vierde gesteld wordt), en 
dat de veenman alzoo bij den Staat wordt gedebiteerd voor be
lasting, die hij van den consumateur niet kan repeteeren; 

2°. dat bij andere belastingwetten eenige ruimte in het voordeel 
van den belastingschuldige wordt toegekend en eene opgave be
zijden de waarheid voor een, bij de wet bepaald, aandeel toe
gelaten, en niet boetschuldig verklaard; dat dit beginsel in eene 
ruime mate in de belastingwet op de turf behoorde aangenomen 
te worden; 

3°. dat de wet de buitenlandsche nijverheid beschermt, en de 
binnenlandsche ter nederdrukt. 

Requestranten schrijven het verminderd gebruik van de turf 
toe aan het meerder verbruik van de steenkolen; zij beweren dat 
dezen behoorden te worden belast en dat de inlandsche brandstof 
daarentegen van de belasting behoorde ontheven te worden. 

Daar het verzoek der requestranten niet alleen bezwaren tegen 
de bestaande belastingwet op de turf bevat, maar te gelijk de 
medewerking van U Edel Mogenden inroept om de buitenlandsche 
brandstoffen met een inkomend regt te belasten, en alzoo in verband 
staat, zoo wel tot de tweejarige Begrooting, als tot het verwacht 
wordende tarief op den in-, uit- en doorvoer, zoo heeft Uwer Edel 
Mogenden's Commissie vermeend te moeten voorstellen, om dit 
adres ter inzage van de leden dezer Kamer ter griffie neder te 
leggen. 

De Vergadering vereenigt zich met de voorgestelde conclusiè'n. 

Nog wordt besloten de beraadslaging over het voorstel van den 
heer Van Dam van Isselt te houden na afloop van die over het 
aan de orde gestelde wetsontwerp betreffende het tarief van Justitie
kosten. 

De vergadering wordt gescheiden. 

' ) De Algemeene Verslagen werden destijds nog in hun geheel in de 
openbare vergadering voorgelezen. 
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