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houding te laten vuren, welke z\j niettegenstaande de door den 
President getroffen maatregelen, was blijven in acht nemen en 
zich mitsdien niet meer gebonden te rekenen dooi de bepalingen 
van het protocol van 1804, dat de basis dier verhoudingen vonnd ' . 

/ij veroorlooft zich naar aanleiding van den inhoud van dit 
laatste schrijven van Uwe Excellentie, de Venezolaansche Regee-
ring er op te wjjzen: 

1 . dat zjj de waarde van het schild van het Venezolaanseh 
consulaat te Willemstad in geenen deele onderschat heeft; te 
minder nog wanneer men bedenkt dat de consul, toen de onge-
regeldheden op Curacao plaats ronden, zelfs nog niet eens door 
de Nederlandsche Regeeriug was erkend geworden en hy dus 
feitelijk zelfs niet bet recht had zijne functies uit te oefenen 
of een wapenschild voor zijn deur te hebben; 

2". dat het verkeerdelijk door den President is opgevat alsof 
aan het verzoek om intrekking van het decreet van 14 Mei en 
daarmede samenhangende besluiten een dreigement verbonden 
was, in geval van niet-vervulling. De Nederlandsche Repeeriug 
heeft slechts willen doen uitkomen dat, indien de President 
van Venezuela tot inzicht mocht komen dat het behoud van 
vriendschappelijke betrekkingen door de belangen van beide 
Kijken gewenscht wordt, een maatregel als hij op 14 Mei 
genomen heeft, al zn' het ook eene uitoefening zijner souvereine 
rechten, daarmede onvereenigbaar is. 

Zij rekende het overbodig den President er op te wijzen, 
hetgeen zij ten overvloede bü dezen zich veroorlooft alsnog te doen, 
dat aan eene uitoefening van souvereine rechten tusschen bevriende 
Staten natuurlijkerwijze altijd zekere grenzen gesteld zijn. 

Harer Majesteit* Regeering blijft den thans in het leven ge-
roepen toestand oprecbtelijk betreuren; de volle verantwoorde-
ln'kbeid daarvan echter berust op President Gastro. 

Z\j blijft niettemin bereid tot het voeren van onderhaude-
lingen om tot eene vaste basis voor duurzame goede verhou-
dingen te komen, ook door middel van daartoe aan te wijzen 
gevolmachtigden, maar is van oordeel dat van zulke onderhande-
lingen geen sprake kan zijn, zoolang de President zijn decreet 
van 14 Mei handhaaft. 

Uwe Excellentie gelieve de hernieuwde verzekering mijner 
hoogachting te aanvaarden. 

(Oei.) R. DE MAKKK." VAN SWINDBEKN, 

Minister van Builenlandsche Zaken 
van Hare Majesteit de Koniw/m der Nederlanden. 

E I N D V E R S L A G DBE COMMISSIE VAN R A P P O R T E U R S 
over de ontwerpen van wet t o t : 

wijziging der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 67) tot 
vaststelling van een tarief van geregtskosten in strafzaken, 
waarvan de militaire regter kennis neemt (55); 

wijziging der wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 6(5) tot 
vaststelling der tarieven van geregtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone regter kennis neemt (56): 

wijziging van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voo 
het dienstjaar 1907 (142); 

naturalisatie van H. B. H. GÜOOENHEIM en 8 anderen (143); 
verklaring van het algemeen uut der onteigening van eigen-

I dommen noodig voor het maken van eene los- en laadplaats met 
toegangsweg naar de Dorpstraat in de gemeente Leitnuiden i I I ) : 

beschikbaarstelling van gelden wegens doof het Departement 
van Marine gedane verstrekkingen, dienst 1908 (72): 

toepassing van artikel 32 der Burgerlijke Pensiuenwet ten 
behoeve van den gewezen leeraar — niet tien persoonlijkeu titel 
van hoogleeraar — aan de Hoogere Krugssehonl t e ' • Oravenhage 
G. 0 . R. HOKTINK («8); 

wijziging van het l lde hoofdstuk en van het Vi lde hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907 (1411): 

verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Deventer O W Raalte naar Ommen (70); 

verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van de opruiming van beplantingen langs den spoorweg Winters-
wijk—/evenaar (77); 

verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen-
dommen in de gemeente Ambt-Hardeuberg noodig voor de ver-
betering van de waterlossing van het bovenpand van hetOver-
ijsselsche kanaal naar de Vecht (129). 

Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

Vastgesteld 2 December 19<>8. 
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E I N D V E R S L A G DKX C O M M I S S I E VAN R A P P O R T E U R S 
over het ontwerp van wet tot goedkeuring der overeenkomst 
betreffende de strandvondery, den 26steu Februari 1908 te 
Stockholm tusschen Nederland en Zweden gesloten. (04) 

Enkele leden hadden bezwaar tegen overeenkomsten van deze 
soort in het algemeen, ten eerste, omdat daarbij in Nederland 
eenig gezag wordt toegekend aan vreemdelinqen en ten andere, 
omdat dergelijke overeenkomsten, naar hunne meeuing, eerder 
tot geschilpunten aanleiding geven, dan wel tot vreedzame 

I oplossing daarvan bijdragen. 
By deze gelegenheid werd het verlangen uitgesproken naar 

een nieuwe regeling der strandvonderij, waarbij zy, die ter dezer 
zake eenig gezag uitoefenen, in den vervolge niet meer tevens 
belanghebbenden zouden mogen zu'u. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapuorteurs den 
3 December 1908. 
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