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in het Latijn de apothekers on de geneeskundigen, die eene 
apotheek houden, nopen zou die taal te beoefenen, schijnt 
minder juist. 

ad 4°. De Nedorlandscho taal is minder onbekend dan 
hier verondersteld wordt. Grondige wetenschappelijke ge-
schriften in onze moedertaal worden blijkens de ervaring 
vertaald. 

ad 5°. Men zegt, dat de Staten van Germaanschon stam 
hunno Pharmacopoeën in het Lat\jn het licht doen zien. 
Maar de Britsche Pharmacopooa is in het Engelsch uit-
gegeven. 

ad 6°. De noodzakelijkheid van het verband tusschen 
de taa l , waarin de recepten worden geschreven en die, 
waarin de Pharmacopoea is opgesteld , wordt erkend. Doch 
dat verband loopt geen gevaar bij eene uitgave ook in 
het Nedorlandsch. In die uitgave toch behooren alle eigen-
namen , als sulphas natricus en dergelijke, onvertaald te 
blijven , gelijk ook in de handboeken dor apothekerskunst 
geschiedt. 

De Commissie van Rapporteurs is van oordeel, te kunnen 
volstaan met de opname van het bovenstaande in het 
tegenwoordig Eindverslag. 

Vastgesteld 5 October 1871. 

ROMBACH. 

OLDENHUIS GRATAMA. 

SAAYMANS VADER. 

W E S T E R H O F F . 

VAN DELDEN. 

[1». 2.] 

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor 
het ontwerp van wet tot onteigening wegens den 
aanleg van straten enz. voor de regelmatige uitbrei-
ding van Rotterdam; uitgebragt in de zitting van 
den 6den October 1871. 

Bij het onderzoek van het wets-ontwerp tot onteigening 
tot aanleg van straten enz voor de regelmatige uitbreiding 
van Rotterdam, werd in twee afdeelingen betwijfeld of 
eene onteigening van gronden tot h^t aanbouwen van huizen 
wel geacht kan worden tot algemeen nut te strekken. 
Daarbij werd gewezen op het bezwaarschrift van J . H. 
WONN qq., die zyn perceel liever behoudt, al wordt het 
door de voorgenomen terreinsverhooging onbruikbaar: men 
vond er eene onbillijkhoid in gelegen dat perceel niettemin 
te onteigenen. 

Hierop werd geantwoord, dat de geheele oppervlakte, 
voor de ontworpen werken in te nemen, in het algemeen 
belang en tot bevordering der gezondheid verhoogd worden 
zal. Daarenboven, zeide men, bevatten reeds de wetten 
van 21 Junij 1862 (Staatsblad n°. 73) en van 24 December 
1863 (Staatsblad n°. 16ft) eene gelijksoortige bepaling. 

De Commissie van Rapporteurs meent te kunnen vol-
staan met de opname van het bovenstaande in het tegen-
woordig Eindverslag. 

Vastgesteld 6 October 1871. 

VAN K E R K W I J K . 

DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN. 

DE B I E B E R S T E I N . 

DAM. 

TAK. 

[M . 2.| 

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor 
liet ontwerp van wet tot verandering der grensschei-
ding tusschen de provinciën A'oordbrabant en Zeeland, 
uitgebragt in de zitting van den 6den October 1871. 

B\j het onderzoek in de afdeelingen van het wets-ontwerp 
houdende verandering der grensscheiding tusschen de pro-
vincien Noordbrabant en Zeeland , verklaarden verscheidene 
leden zich zeer ingenomen met deze voordragt. Deze grens-
regeling achtte men veel billijker , dan die , welke vroeger 
tusschen Zeeland en Zuidholland was tot stand gekomen 
en waarbij niet op historische toestanden was gelet. 

De vraag word gedaan of by deze wot niet het besluit 
van 20 Julij 1814 (Staatsblad n°. 84) en de wet van 10 
Februari)' 1815 [Staatsblad n°. 14) behoorden te worden 
ingetrokken , voor zoover dat besluit en die wet bepalingen 
mogten bevatten, welke met deze voordragt in strijd zijn. 

De Commissie van Rapporteurs oordeelt te kunnen vol-
staan met de opname van het bovenstaande in het tegen-
woord ig Eindverslag. 

Vastgesteld 5 October 1871. 

VAN K E R K W I J K . 

MACKAY. 

SAAYMANS VADER. 

DAM. 

TAK. 

[ 1 2 en 3 3 . 1.] 

VERSLAG OER COMMISSIE belast met het onder-
zoek der inlichtingen omtrent het adres van P . A. 
Janssen, kapitein van het lste regement infanterie te 
Leeuwarden, houdende klagt over ondergane straf 
van arrest, ter zake van het schrijven in dagbladen; 
uitgebragt in de zitting van den lOden October 1871. 

In de zitting van den 3den Julij j l . werd in handen 
van de ondergeteekenden gesteld eene missive van den 
Minister van Oorlog, ten geleide van eonige stukken be-
vattende inlichtingen op een adres van den heer P . A. 
JANSSEN , destijds nog kapitein bij het lste regement infan-
terie te Leeuwarden, doch bij Koninklijk besluit van 30 
September j l . uit de militaire dienst ontslagen (1), houdende 
klagto over ondergaan arrest en bedreigingen ter zake van 
het schrijven in dagbladen. 

De toezending dier stukken aan de Tweede Kamer wa» 
het gevolg van een door haar op den 26sten Junij te voren 
genomen besluit, om naar aanleiding van een voorstel 
van de Commissie tot de petitien een afschrift van bedoeld 
adres aan den Minister van Oorlog te verzenden met ver-
zoek om inlichtingen. 

In de reeds vermelde zitting van 3 Julij j l . werd ook 
besloten de stukken te doen drukken en ronddeelen; daar-
aan werd echter om nader te vermelden redenen niet voldaan. 

De spoedig daarop gevolgde staking der werkzaamheden 
van de Tweede Kamer is oorzaak geweest dat uwe Com-
missie in het afgeloopen zittingiaar hare taak niet heeft 
kunnen volbrengen. 

Na de opening der nieuwe zitting zijn do meerbedoelde 
stukken dan ook eerst aan haar ter hand gesteld, met nog 
een ander stuk dat in de bijeenkomst der Tweede Kamer 

(1! Blijkens eene in de zitting van den 6den dezer ingekomen missive 
van den Minister van Oorlog is zulks geschied naar aanleiding van het 
advies van een Baad van onderioek. 


