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V O O R B E R I G T . 

Zoo als in het berigl van inleekening op dezen jaar
gang is toegezegd, heeft de Redactie de naamlijst der 
ambtenaren op eene andere wijze ingerigt dan lot hier 
toe gebruikelijk was, en aan dezelve eene meerdere 
uilgebreidheid gegeven; zijnde daarin nu ook opge
nomen : 

1°. de Ontvangers die, naar aanleiding van art. 20 
der Wel van den Iden Augustus 1822 (Staatsblad 
no. 51) en van art. 56 der Wet van den i9slen Maori 
1853 (Staatsblad no. 3), in de sleden, speciaal zijn 
belast met de ontvangst van den accijns op het gemaal 
en geslagt : 

2°. dc buitengewone of lijdelijke Commiesen, zoo 
mede de bemanning van de dienst te water in de zee-
havens en op de klaringsposlen , eu 

3 ° . de stand- of woonplaats der Ontvangers, welke 
met doorgespatiede letters achter hunne namen it 
aangewezen, zoo mede uit hoeveel kantoren iedere per
ceptie is te zamcn gesteld, wanneer dezelve narnelijk 
uit meer dan een kantoor beslaat; doch daarentegen 
zijn weggelalen de namen der dorpen en gehuchten, 
under elke gemeente behoorende, zijnde alleen de ge-



wone benaming van de gemeenten opgegeven. Overi
gens is, op vereerend verzoek, de voormalige kwaliteit 
aangewezen bij die Ontvangers, welke vroeger Hoofd-
ambtenaren waren. 

Wijders zijn, in de naamlijst, len gevolge der op
heffing , bij Koninklijk Besluit van den 26*te» Junij 
1849, no. 58, van de afzonderlijk bestaan hebbende 
lime-diensl, de Controleurs en verdere beambten, be-
vorens daartoe behoord hebbende, niet meer afzonder
lijk vermeld, terwijl als nu het personeel, in de 
naamlijst, is opgenomen, volgens de rangregeling bij 
art. 1 van hei Koninklijk Besluit van den hden Fe
bruarij 1849, no. 89 (Verz. no. 10), aangewezen 
(zie bladz. 98 hier achter), terwijl eindelijk de lijst 
weder naar de volgorde der provincien is ingerigt, 
daar het is aangenomcn, om, in het vervolg, in den 
regel, slechls eene Directie der directe belastingen, ,n-
en uitgaande region en accijnsen, voor elke provincie, 
le behouden. 

De loegezegde Handleiding, met betrekking lot de 
surveillance op dc dienslboden, om volledig le zijn, 
eene unvoorziene uitbreiding verkregen hebbende, kan' 
uit hoofde van plaalsgcbrck, die, betrekkelijk de paar
den , eerst in den volgendcn jaargang warden opge
nomen. 

Hulsl, den 51. Dec. 1849 

DE REDACTIE. 



JANUARIJ. FEBRUARIJ. 

D . 1. N l E O W J A A R S D A G . 

W . 2 H . Maria. 
D. 5. H . Genovcva. 
V . 4. H . Titus. 
Z . 5. H . Thelcspliorus. L . K . 

Z . 6. D R I E K O N I N G E N . 

M . 7 Kopuerraaand. H . L u c . 
D . 8. 

W . 9. H . Juliana. 
D.10. H . Guillclmus. 
V . 1 1 . H . Hyginius. 
Z.12. H. Arcadius. 
Z.15. H . Godefridus. N.M. 
M.14. 
D.15. H. Paulus. 

W . 1 6 . 
D.17 II. Anthonius. 
V.18. H . Pelrusstoel tc Rome. 
Z.19. H . Maria en Martha. 
Z.20. H. N. Jezus. 
M.21. H . Agnes. E . K . 
D.22. H. Vincentius. 

W.25. H . Rapiuundus. 
D.24. H . Thimolheus. 
V.2!i. H . Paulus bckeering. 
Z.2G. H. Polycarpus. 
Z.27. S E P T U A G E S I M A . 

M.28. H. Cyrillis. V . M 
D.29. H . Franciscns Salesius. 

W . 3 0 . H . Martina. 
D.51. II. Petrus Nolase. 

V . 1. 
Z. 2. M A R I A LICUTBIS 

Z . 5. S E X A G E S I B A , 

M. 4. L . K. » 
D. 5. H . Agatba. 

W. (5. II. Dorothea. 
D. 7. H. Romualdus. 
V . 8. H . Joannes de Matba. 
Z . 9. H . Apollonia. H.Apost. 
Z.10. ( J U I N Q U A G E S D I A . 

M.11. 
D.12. H . E u l . Vaslenav. N .M. 

W.13. ASCHDAG. 

\)M. H . Valcntius. 
V.115. II Fanslinus. 
Z.10. H.Onesimus. H.Juliana. 
Z.17. Q U A D R A G E S I B A . 

M.18. 
D.I9. H. Bonifacius. E . K . 

W.20. QuATERTEBPER. 
D.21. 
V.22. Q D A T E R T E M P E R . 

Z.25. Q t J A T E B T E B P E R . 

Z.24. R E B I N I S C . H. M A T H I A S . 

M.2SS. 
D.20. Isr. Purimf. V . M . 

W.27. 
D.28. 

Anna Paulotcna , Grootvorstin van Rusland , Koningin Weduwe 

der Nederlanden. Geb. 19 Januarij 1795. 

Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Prinses van Pruissen, Ge

malin van Prins Frederik der Nederlanden. Geb. 1 Februarij 1808. 

Willem III, Koning der Nederlanden. Geb. 19 Februarij 1817-
Willem Frederik Karel, Oom des Konings. Geb. 28 February 

1797. 



M A A R T . A P R I L 

V . 
Z . 
Z . 
M. 
n. 

w. 
i). 

H. Sigismus. 

OCULI . 

L . K 

V . 8. 
Z . 9. 
Z.10. 
M.11. 
D . i a. 

W.13. 
D.14. 
V.15. 
Z.16. 
Z 17. 
M.18. 
D.19. 
w.ao. 
n 21. 
V. 22. 
2 23. 
Z.24. 
VI. 2a. 
I).26. 

W.27. 
D.28. 
V.29. 
Z.30. 
Z.51. 

H . Victor. 
H. Tliomas. 

H. Fraocisca. 
L A E T A H E . 

H. Gregor. 
Amsterd. Mirakel. N.M. 
II. Mathildis. 

H. Hubertiis. 
J U D . P A S S . Z O U B A S , 

II. Joxef. 

H. Benedictus. 
11. Calharina 
H. Victorianus. 
P A L O Z O N D A G . 

F, K 

V M II. nupertus 
VV. Donderd. i.Paaschf. 
Goede Vrijd. I.Paaschf. 
H. Quirinus. 
P A S C I I E * . 

M. 1. 2*» P A A S C B D A G . 

D. 2. 
W . 3. 

v . a. 
z . 0. 

Z. 7. 
M. 8. 
D. 9. 

WV10. 
D . l l . 
V.12. 
Z.13. 
Z.14. 
M.18. 
D.16. 

W.17. 
D.18. 
V.19. 
Z.20. 
Z.21. 
M.22. 
D.23. 

W.24. 
D.23 
V 20. 
Z.27. 
Z.28. 
M.29 
D.30. 

1ST. Paaschfeest. 
Isr. Paaschfeest. L . K . 

Q O A S I K O D O . 

H. Alacariiis. 
B. Leo. 
H. Julius. 

M l S E B I C O B D I A . 

H. Ajjnietiis. 

V A S T E S U A 6 . 

H. Cle.tus. 
II. '('neophilias. 
CAR I A T K . 

II. Catharina. 

N . M . 

K . K . 

V . H . 

Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster des Konings. Geh. 
8 April 1824. Gemalin van 7.. K. H. den Erf-Groot-Hertog van 
Saxen-Wcimar - Eisenach. 



M E I . J U N I J . 

W . 1. H . P H I L , en J A C . 

0. 2. II. Atlianassius. 
V . 3. f V I N D I N G . 

Z. 4. H . Monica. L . K . 
Z . 8. V O C E M . 

M. 6. - j -DAG. V A S T E N D A G . 

D. 7. t D * 6 - V A S T E N D A G . 

W. 8. " | " D A G . V A S T E N D A G . 

D . 9. H E B E L V A A R T C H B I S T C S . 

V.10. H . Antonius. 
Z . l l . H. Gangulpbus. N.M. 

Z.12. E J E A U D I . 

M.13. 
D.14. 

W.1S. 
D.10. 
V.17. Isr. Pinksterf. 
Z.18. V A S T . 1ST Pinkst. U.K. 
Z.19. P I N K S T E B E N . 

M.20. 2e Pi N K . S T E B D A G . 

D.21. 
W.22. Q O A T E R T E B P E B . 

D.23. H Pliilippus Nerius. 
V.24. Q G A T E R T E B P E R . 

Z.23. Q D A T E R T E B P E R . 

Z.26. H. D R I B V O L D I G B . V . M . 

M.27. 
D.28. 
W.29. 
D.30 11. S A C R A I E N T S D A G . 

V . 3 I . 

Z . 1. 
Z. 2 
M. 3. L K. 
D . 4. 

VV. 3. H . Walterus. 
D. 6. H. Norbertus. 
V. 7. 
Z. 8. 
Z. 9. H . Primus. 
M.10. N . M . 
D.11 . 

W.12. H. Odolph. 
D 13. f t . Ant. van Padua. 
V .14 . 
Z 15. H . Joannes a Fecundo. 
Z . 1 6 . D A N K - E N B I D D A G . E R . 

M 17. 
D.18. 

W.19. H. Juliana. 
D.20. H . Silverius. 
V.21. 11. Aloysius van Gouiaga. 
Z.22 V A S T E N D A G . 

Z 23. 
M.24. H . J A N B A P T . V . M . 

D.25. H. Adelbcrtus. 
W.26. H . Joannes en Paulus. 
D.27. H. Ladislaus. 
V.28 V A S T E H D A G . 

Z.29. H. P E T R U S en P A U L U S . 

Z.30. H . Paul, ged 

Wilhelmina Frederika Louisa Marianna, Tante des Konings. 

Gob. 9 Mei 1810. 

WiUeni Frederik Hendrik, Broeder des Konings. Heb. 13 Junij 

1820. 

Sophia Frederika Mathilda, Prinses van Wurtemburg , Koningin 

der Nederlanden. Geb. 17 Junij 1818. 



JULIJ . AUGUSTUS. 

M . 
D. 

W . 
n. 
V . 
z. 
z. 
M. 
D. 

W.10. 
D.11. 
V.12. 
Z.13. 
Z.14. 
M.1ES. 
D.1C. 

W.17. 
0.18. 
V.19. 
Z.20. 
Z.21. 
.M.22. 
D.23. 

W.24. 
D.25. 
V.26. 
Z.27. 
Z.28. 
M 29. 
D.30. 

W.31. 

II. Romoldus. 
Maria Visit. L . K . 
H. Hyacintus. 
Mart. Trans. 
II. Bonifncius. 
H . Godeliva. 
H. Willibaldus. 
H. Elisabeth. 
H.Mart.v.Gorkum.N.M. 
H. Zeven Broeders. 
H.Pint, Pans en Martel. 
H. Joannes Gualbertus. 
H. Anacletus. 
H. Bonaventura. 
Apost. scheiding. 

E.K. 
H . Alexins. 
H. Fredericus. 
Hondsdagen beginnen. 
H. Maigaretha. 
H. Moniilpbus. 
H. Mar. Magd. 
H. Apolonius. 
V A S T E N D A G . V . M . 

H. J A C O B U S . 

H . Anna. 
II. Panlaleon. 
H. Nazarins. 
II. Martha. 
Beemst. Bidd. 
H. Ignatius. 

D. 
V . 
Z. 
z 
M. 
D. 

W. 
D. 
V . 
Z.10. 
Z.11. 
M.12. 
D.13. 

W.14. 
D.1S. 
V.16. 
Z.17. 
Z.18. 
M.19. 
D.20. 

W.21. 
n.22. 
V.23. 
Z.24. 

Z.23. 
M.26. 
D.27. 

W.28. 
D.29. 
V.30. 
Z.31. 

H. Petrus handen. L . K . 
H. Port.Verw.v.Jeruial. 
H. Stcph. vinding. 
H. Dominicus. 
Ma na ter sneeuw. 
Trans. Chr. 
H. Cajelanus. N . M . 
H. Cynaeus. 
V A S T E N D A G . 

H. L A U K E S T . 

H. Tibnrtius en Sus. 
H. Clara. 

V A S T E N D A G . E . K . 

-MARIA H E B E L V A A R T . 

H. Rochus. 
II. Jero. 
H. Agaptius. 
Uarljesd. Hondsd.«ind. 

V . M . 
V A S T E N D A G . 

H. B A R T H O L O B E U S . 

H . Lndovic. 
H. Zepherinus. 
H . Jozef Calasanetius. 
H. Augustinus. 
H. Jan. Onth. 
H. Rosa de Lima. L . K . 
II. Raymiindus. 

Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, tweede Dochter 
van Prins Frederik. Geb. 5 Julij 1841. 

Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa, Dochter van 
Prins Frederik. Geb. 5 Augustus 1828. 



SEPTEMBER. OCTOBER. 

Z . 1. H . Gillis. 
M. 2. H . Stephanus. 
D. 3. H . Remaclus. 

W. 4. H . Rosa. 
D. 8. H . Engelenbew. 
V . 6. H . Rosalia. N . M . 
Z. 7. Isr. N. Jaar. 
Z . 8. M A R I A G E B O O R T E . 

M . 9. H . Georginus. 
D.10. 

W.11. H . Nicolaas van Tol. 
D.12. H . Maria. 
V.13. II. Aniatus. E . K . 
Z.14. Verbeffing. 
Z.18. H . Nicodemus. 
M.16. H . Cornelius. hr.Verz. 
D.17. H . Lambert. 

W.18. Q D A T E R T E K I P E R . 

D.19. 
V.20. Q D A T E R T E B P E R . 

Z.21. Q O A T . H . M A T . I L . V . M . 

Z.22. Isr. Loofh. Feest. 
M.23. 
D.24. 

W.25. H . Pacificus. 
D.26. H . Justina. 
V.27. 
Z.28. /sr. Loofh. Feest. L . K . 
Z.29. H . M I C H A E L . 1ST.F.d.W. 
M.30. H . Hieronimus. 

D. 1. H . Bavo. 
W. 2. 
D. 3. Leyden ontzet. 
V . 4. H . Franciscus. 
Z . 8. H . Placidus. N.M. 
Z . 6. H . Bruno. 
M . 7. 
D. 8. Alkmaar ontzet. 

W . 9. 
D.10. H . Vict. 
V.11. H . Wilfridus. 
Z.12. 
Z.13. E . K . 
M.14. H . Calistus. 
D.I8. H . Theresia. 

W.16. H . Florenlius. 
D.17. 
V.18. H . Lucas Evangelist. 
Z.19. 
Z.20. 
M.21. H . Ursula. V . M . 
I>.2i. H . Severius. 

W.23. H . JoannisCapristranis. 
D 24. II. Raphael 
V.28. H Crispinus. 
Z.26. V A S T E N D A G . 

Z.27. 
M.28. H . S I B . en J B D . L . K . 
D.29. H . Erniclindus. 

W.30. H . Lucianns. 
D.31. V A S T E N D A G . 

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karri Hendrik , Prins van 

Oranje. Geb. 4 September 1840. 

Willem Frederik Manrils Alexander Hendrik Karel, tweede Zoon 

des Konings. Geb. 15 September 1843. 



NOVEMBER. DECEMBER. 

V . 
Z. 
Z . 
M. 
D. 

W. 
D. 
V . 
Z . 
Z 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
M.11. 
D.12. 

W.13. 
D.14. 
V.15. 
Z.16. 
Z.17. 
M.18. 
D 19. 

W 20. 
D.21. 
V.22. 
Z.23. 
Z.24. 
M.2B. 
D.26 

W.27. 
D.28. 
V.29. 
Z 30. 

A L L E R H E I L I G E N . 

Alterzielen. 
H. Hubert. 
H. Carolns Barr. N.M 
l i . Elisabeth. 
H. Leonardus. 
H. V V I L L E B R O R D U S . 

De 4 gekroonde hoofden 

H. Andreas. 
H. M A R T I N H S . E .K. 

H. Lchninus. 
H. Stanislaus. 
H. Aldegondis. 
H. (ierlrudis. 
H. Martinus. 
H . Gregorius. 
H. Petr. en Paul. 
H. Elisabeth. V M 
H. Felix. 
Maria Pres. O T B . D A N K D 
H. Cecilia 

H. Joannes a Cruce. 
H. Catharina. 
H. Petrus en Alex. L . K 
H. Maximus. 

V A S T E N D A G . 

H. A N D R E A S . 

Z . 
M. 
II. 

W. 
Il 
V. 
/.. 
z . 
M. 
D.10. 

W.11. 
I) 12. 
V.13. 
Z.14. 

Z IB. 
11.16. 
D.17. 

H .18. 
0.19. 
V.20. 
Z.21. 
Z.22. 
M.23. 
D.24. 

W.25. 
D 26. 

27. 
Z.28. 
Z.29. 
M.30. 
D.31. 

i — A D V E N T . H. E I O J . 

H. Francisc. Xav. N . M . 
H. Barbara. 
H. Sabbas. 
H. Nicolaas. 
H. Ambrosias. 

2 d« A D V E N T . M A R I A O I T V . 

H Melcbiades. 
H . Damascus. E K. 
H . Jnstinus 
H . Lucia. 
H . Nicasins 
3^ A D V E N T . H . Val.rian. 
H Everardus. 
H . Begga. 
Q U A T E K T E B P . H . RllSIIS. 

V . M . 
Q U A T E R T E H P . H.Piligom. 
Q U A T E B T E B P . H . T H O M A S . 

4 d o A D V E N T . 

V A S T E N D A G . 

1"" K E R S D A G . L . K . 

2*" K E R S D A G . H . S T B P R A N . 

H . Jon E V A N G . 

H . OnDOOzele Kinderen. 
U. Tbom. Cantelb. 
H . Sabinus. 
H . Silvester. 



N A A M L I J S T 
TAN DE 

& a b * a m j l a a a 
D E R 

DIRECTE BELASTINGEN, IN- EN UITGAANDE 
REGTEN EN ACCIJNSEN. 





^ ^ ; i n t 5 t e r van (ggĵ t tunc ten, 

Mr. P. P. van Bosse ( ® K.) (A. 2. kl.) 

P. A. Ossevraartle. ( £ ) 

r f s ^ M r e l a n s - j ^ | | c ne rant 

D. van Hoytema. ( ® ) 

<>^ta<»Ur4iii> M taitcn(jtu>oiu* burnt » 

belast met de vereenigde afdeelingen accijnsen. in- en 
uitgaande regten cn bet contenlieus. 

Mr. J. Boeye. ( 0 EL.) ( W . 5. kl.) 

'^t)tUrenbav\$sen. 

Mr. G. de Glercq, vocrr de in- M uitgaande regten. 
Mr. J. F. J. B. Tielemans [%), vuur de conlenlieuse zaken 
J . P. Giriaci, ( ® ) , vtior de directe belastingen. 
G. J. Deyselman . voor de comptabiliteit. 
H. J. Meulemans, voor het personeel. 
Mr. C. H. Irarnerzeel, voor de accijnsen. 

T. G. Versfelt. 



i-oor het vak der directe belastingen, in- en uit
gaande regten en accijnsen. 

J. Achenbach. 
F. A. Engelbert van Bever-

voorde. 
H. Indewey. 
W. de Rooy. 
H. J. W. Visser. 

A. P. Smit. 
J. Ephraim. 
J. de Jong. 
H. T. Mensinga. 
Mr. P. C. J. van Ghert. 

omitucsett. 

M. Bowier Az. 
F. M. Ente van Gils (met 

rang van Controleur.) 
J. H. Hertzveld. 
J. Carabain Mourand, 
H. P. de Peypers. 
D. W. Roobol. 
J. L. Heubel. 

C. van de Watering. 
A. L . G. Sas. 
G. A. N. Faber van Riems-

dijk. 
A. S. van Hoven. 
J. Oltmans. 
F. M. J. van Ghert. 
P. F . Waldeck. 

voor. DE ALGEMEENE DIENST BIJ HET VAK DER DIRECTE 

BELASTINGEN, IN- EN UITGAANDE REGTEN EN ACCIJNSEN. 

*n&$etUnr*%MencraaL 

F. Beudt. ( ® ) 

Mr. W. J. G. Scholten van Aschat ( ® ) 
II. Grobbee. {@) 
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J. P. Frappier, voor de Zuiderlinie-Inspeetie, te Maas
tricht. 

^^gtvificaUws bet com^tafJiftfetf. 

VOOR DE PROVINCIEN 

Noord-Braband, Zeeland en Limburg. 

Jhr. A. Martini van Geffen, te 's Bosch. 
3. A. W. Hustinx, j 
P. Bouvvens, ( Klerken. 
G. de Visser, I 
W . F. van Nouhuis, » 

Gelderland, Utrecht en Ooerijssel. 

A. G. Baron du Tour (®) te Arnhem. 
3. H. Hompe, eerste Klerk. 
J. Boumeester Jz., 1 
C. F. Wesselingh, > tweede Klerken. 
L. P. W. J. de Boy van Zuydewijn, ) 

Zuid- en Noord-Holland. 

Mr. J. M . Callenfels, te's Hage. 
J. H. Mullemeister, Adjunct-Commies. 
H. van den Hoonardt, eerste Klerk. 
H. W . Everts, Klerk. 

Vriesland, Groningen en Drenthe. 

3. F. van Hansyvijk, te Groningen. 
3. Kremer, ) 
A. Bik , \ Klerken. 
R. A. B. J. Baron van Voerst, \ 



^ $ b t n s « u r s . 

Dr. G. H. Muller , vnor de Seheihundigv zaken. 

Dr. G. L. Houel, voor de Wiskundigc zaken , Examinalor 
van 'sRijks-lioeijers en hispecteur, belast met liet toe
zigt op de scheepsmetingen en meting en en roeijingen in 
het algemeen, voor het vak der directe belastingen , in-
en uitgaande regten en accijnsen. 



H. Lil.betz ( ® ) . te 'sHage (1). 

frtftcafeur bev com*)tabi(itcit 

Mr. J. M. Callenfels, te 'sHage. 

mtarutren 

voor de Rijnvaart in het vierde District. 

TE LOBITH. (2). 

N. van Duyl , Ontvanger. 
H. Potgieter, Beziener en Klerk. 
W. van der Veur, i 
G. C. W. Zander, \Buitengewone Bezieners. 
K. G. A. Hordijk, I 

TE TIEL. 

Jhr. 0 . Engelen , Ontvaiujer 
J. van Galen, Beziener. 
J. H. Weyll, Beziener en Klerk. 

(1) De beiuoeijingen van don Inspecteur atrekken zich niet 
rder uit dan tot de Rijn- en Maasvaart. 

(2) Tevens voor de watertollen. 
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TE GORINCHEM. 

B- J - W R a s c h , Ontvanger (I). 
C. G.^illesen, i 
P. A. van Arendsbergen, \Bezieners. 
L . H. Visee Jr. f j | 4. kl.), Klerk 

TE KRIMPEN AAN DE L E K . 

B . Aalbers, Ontvanger. 
J . N . Vriesendorp, Beziener. 
3. Koudys, Beziener. 

TE VREESWIJK. 

D. W . van Empel, Ontvanger. 
L . P . M . von Noel, Beziener. 
J . G . Virulij, Beziener en Klerk. 

TE BOTTERDAM. 

J. F . Baron van Reede van Oudtshoorn, Ontvanqer van 
het vaste regt. 

N , C. Vogel, Controleur van hetzelfde regt. 
3. de Feyfer, IJk-Commissaris. 
J. H. J . Kuhlman, Adjunct IJk-Commissaris. 
P . H. Meyerse, j n 

P. G. v a n E s , \C^icsen. 

TE DORDRECHT. 

A . W . Grave v. Hoogendorp (@), Ontvanger ) van het 
E . R. J. Moi'se de Chateleux, Controleur, > m s t c 

F. W . Dumoulin , IJk-Commissaris, I r e a t 

( ) w e V ? n ' e k 8 t m e l d e o n t T a n S 8 t Toor de stoomsleepdiensten 
op de Waal , met de. tol op de wateren , tusschen den Rijn en de 
Schelde, da Maaavaartregten en het vastregt bij regtstreekschen 
doorvoer. 

file:///Bezieners
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TE AMSTERDAM. 

Mr. 3. C. Byleveld (ft), Ontvanqer, 
F. I. Richard de Bertin , Controleur, 
P. A. Ouwens , IJk-Commissaris, I van het 

vaste regt. 

TE BATH. 

P. A. de Chateleux, Ontvanger van het vaste regt. 

TE SAS VAN GENT. 

A. M. Danckaerts, Ontvanger van het vaste regt. 

voor de Maasvaart. 

TE KATWIJK. 

J. J. de Loecker, Ontvanger. 

TE VENLO. 

J. H. Netijean , Ontvanger. 
P. Naire, Beziener. 

Mr. 3. P. Ktinkhamer (ft). Agent. 
TE NEUZEN. 

S J. Hoffman , Agent. 

TE ROKRMO<NI>. 

W. M. Ariens. Ontvanger. 
1. F. Faulhaher , Beziener. 

TE EYSDEN. 

A. L. Derriks, Ontvanger. 
M. Bissac, Beziener. 
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AAN DE ZEEZIJDE (1). 

• • 1 

EERSTE AFDEELING. 

^ns. j jecteur, 

J. L . Crap Helliugman (& E. K.), te Helder. 

tstletu-s. 

VOOlt DE ZUIDEIIZEE. 

P. W. Lichtenvoort. geembarqueerd aan boord van 
het recherche vaartuig no. 1, 

J. van Zantbergen Buwalda, geembarqueerd aan homd 
van het recherche vaartuig no. 2. 

VOOR DE W A D D E N . 

Itevens voor de in- en uit
klaringen, geembarqueerd 
aan boord van den uitleg-
ger Boreas. 

I tevens voor de in en uit
klaringen op het Uithui-

• zerwad, geembarqueerd 
I aan boord van den uit-
• legger Vriesland. 

J. B. Goolen , 
J. G. Bloys van Treslong, 

J. L. Knol, 
F. M. Koenen , 

(1) Be orgaiiisatiu van deze dienst ii in haar geheel opgenomeu 
onder de rubri k Pcsoneel, bl. 76 van het Jaarboekje van I84U. 
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RECHERCHE VAARTUIGEN. 

No. 3. (Vriesclie wadden). 

H . J. G. Scheidt Stael van Holstein, Commies der *2r 
klasse. 

No. 4. (Uithuizerwad). 

H . L . von Eichstorf, Commies der 2c klasse. 

VOOR DES H E L D E R , VLIELAND, TER-SCHBLMNG 
EN AMELAND. 

De met de dienst der klaringen aldaar belaste 
Ambtenaren. 

TWEEDE AFDEELING 

^ o n t r o f e u r - £ ^ o m m a n o ? u r . 

J. Plugge, te Rotterdam. 

RECHERCHE VAARTUIGEN. 

No. 1. 

J. G. van Ravesteijn , Visiteur. 
D. van Hoepen . Schipper. 

No. 1 

A. W. Jorissen , Visiteur. 
A. Dronkers, Schipper. 



No. 3. 

J. H. L. Offerhaus, Visiteur. 
J. Prins, Schipper. 

No. 4. 

L . I. W. Ovink, Visiteur. 
C. Moerkerk , Schipper. 

No. li. 

C. J. van Someren Kooy Visiteur. 
C. de Ruyter, Schipper. 



N A A M L I J S T 

D E B 

A M B T E N A R E N 
I f l DE OWDERSCHEIDEDE 

A R R O N D I S S E M E N T E N 

DES RIJKS. 



X O T A . 

Dm Ontvangers. bij melke geene bijzondere aanwijziinj iu 
dc Naamlijst vuorkomi, zijn Onlvangi'i s van de directe be-
laslingen en aecijnsen. 

lie woonplmls der Ontvangers is met dourgespn-
tiede letters tuingvwexen. 



(IMIOVINCIE ISOOIID-KRABAISD) 

L . van Tengnagell de Raad, van de 2de kl., te 's Her
togenbosch. 

H. A. Elias, van de ode kl., te Boxtel. 
A. J. Pollet, van de ode kl.. te Tilburg. 
J. L . Luther , van de 2de kl., te Heusden. 
A. J. Gulje, van de lste kl., te Grave. 
P. A. de Bergh . van de Sde kl., te Boxmeer. 
W. G. Hoffmann , van de 3de kl.. te Eindhoven. 
G. M. van der Heijden , van de 5de kl., te Belmont. 
C. van der Schoot, van de 3e kl., te Oirschot. 
W. C. van Rhijn , van de 3e kl., te Someren. 

L. Kivits, (1) van de dir. bel.. te 's Bosch. 
J. L. Lijnslager. (2) van in- en uitg. region en accijnsm 

te 's Baseh. 
F. Koppelaar, voor het gemaal en geslagt. te '*Bosch. 
G. Sterk, voor Box I el. Esch en Liempde. 
J. 0. van Dugteren , voor Vug lit, Cromvoirt en Helvoirt. 
W. Hopmans , voor S t. Mic hi el $ g e s I c I en den 

Dungen. 
J. G. Oosterbaan , voor Berlicum. 

(1) Vroeger Controleur, te '« Bosch. 
(2) Vroeger Controleur, te '»Bosch. 

J. J. van Maas van Portengeu. 

i l ^ o n f r o U u r s . 
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J. J. Brocx, voor Dint her en Heeswijh 
W D van Gogh, voor Rosmalen, Nuland en Geffen. 
F. G. Bogers , voor Uden. 
W. F . G. L. van Tengnagell deRaad, voor Engelen 

Bokhovcn en Empel. 
J. Heshusius, (1) van de dir. bel., in- en uilg. regten en 

accijnsen, voor Tilburg en Goirle. 
3. M. Verheijen, voor Waalwijk, Baardwijk cn Be-

soijen. 
3. C. Heyliger, voor Waspik en 'sGravemoer. 
3. W. van Moock, voor Sprang, Capelle en Vrij-

hoeven Capelle. 
P. II. Pape, voor Loon op Zand en Udenhout. 
Jhr. P. J. G. Martini, voor Oisterwijk en Berkel 
3. M. Terlaag, voor Haar en. 
P. C. L . Swaan, voor Dongen. 
P. M. Lammers, voor Raamsdonk. 
3. C. F. de Vries , voor H e us den, Herpt, Bern en 

Oudheusden. 
3. A. Schiffer, voor Andel, Giessen, Rijswijk en Wou

drichem. 
F. G. Kilian , voor Wijk en Veen. 
F. A. von Schmid, voor Meeuwen, Eethen en Dron

gelen. 
H. Geerligs, voor Dussen. 
H. Ritmeester, voor Werkendam en de Werken. 
E . G. H. Pliaff, (gg 4. kl.), voor Aim kerk en Emmik-

hoven. 
H. G. J. H. Vermeulen, voor Vlijmen en Hedikhuizen. 
M. D. van Mierop, voor Drunen en Nieuwkuik. 
H. H. Keyenberg, van de dir. bel, in- en uitg. regten en 

accijnsen, voor Grave cn Velp. 
W. Keyenberg, voor het gemaal en geslagt, te Grave. 
G. Sterk, voor Oss. 
D. B. Batalje, voor Heesch, Berchem en Nistelrode. 
D. van Sondsveld Brink, voor Raves tein, Hui.se-

ling, Deursen, en Demon. 
A- W. Versfelt, voor Megen, en Ooijen. 

(1) Vroeger Controleur, te 's Bosch. 

http://Hui.se-
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A. C. Schuyling , voor Lith, Lithoijen, en Maren. 
Jhr. F. J. J. van Rijckevorsel van Kessel, voor Her

pen cn Schayk. (residentie Rave stein.) 
L. J. Sala, voor Reek, Mill en Zeeland. 
Jhr. T. E . J. II. van Grotenlmis tot Ontstein, van dc 

dir. bel., in- en uitg. regten cn accijnsen, voor Box
meer en Sambeek. 

W. de Graaff, van de dir. bel., in- en uitg. regten en ac
cijnsen, voor Maashees en Vierlingsbeek. 

F. Croes, van dc dir. bel., in- en uitg. regten en acc, 
voor Oploo. 

i. J . de Loecker, van de dir. bol., in- en uitg. reglen en 
accijnsen, voor Cuyck, Gasscl, Escharen, Beers en 
Linden. 

J. van den Heuvel, voor Beugen, Oeffelt, Haps en 
Wanrooy. 

F. Leiyveld van Cingelshouck, van de dir. bel., in- en 
uilg. regten en accijnsen, voor Eindhoven, Stratum 
en Strijp. 

W. de Die, voor Eersel, Duisel, Steensel Luyksgeslel, 
Bergeyk, Borkel, Schaft en Weslerhoven. (2 kan
toren.) 

H . J . Somers, voor Gestel, Blaarthem, Aalst, Waalre, 
Mcerveldhov en , Oerlc en Zeclst. (2 kantoren.) 

J. H. C. Kremer j voor Woensel, Son cn Breugel. 
P. Verschooff, voor Hecze, Leende, Zes gehuchlen, 

Valkenswaard, Dommelen en Geldrop. 
W. Schoonhen, van de in- en uitg. regten aan de 

Bergeijksche barriere. (grenskantoor.) 
R. F . Ribbius , (1) van de dir. bel, in- en uilg. regten 

en accijnsen, te II el mo n d. 
E. G. de Hartitzsch, voor Aarle-Rixtel, Beek en 

Donk , Licshout en Sliphout. 
I. Wasserman, voor Asten en Vlierden, Deurne en 

Liessel. 
V. J . F . van Steenacker, van de dir. bel, in- en uitg. 

reglen en accijnsen, voor Budel, Maarlieeze en Soeren-
donk. 

(1) Vroeger Controleur j te Helmond. 
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G. J. Koppelaar, voor Gemert, Bakel en Milheze. 
V. S. M. Montforts, van de dir. bel, in- en uilg. regten 

en acc., voor Someren en Lierop. (grenskantoor ) 
P. Schut jes, voor Tongelre, Mierlo en Nuenen. 
W. A. Hoppenbrouwers, voor Oirsehot en Best. 
G. I. F. Hermsen , voor Bladel en Netersel, en van de 

m- en uitg. regten, voor Reusel. 
J. C. Rietman , voor Erp en Boekel. 
A. FJ. J, Bekkers, voor Hilvarenbeek, Diessen en 

Moergestel. 
J. Meijer, voor Hoogeloon, Vessem, Hooge- en Lage

mierde en Oostel-, Weslel- en Middelbeers. 
Jhr J. H. A. von Schmidt auf Altenstadt, voor St. 

Oedenrode en Schijndel. 
G. Otten , voor Veghel. 
A. Eliassen , van de in- en uitg. regten, te R overt. 

(grenskantoor.) 

X3)u'rnuni^t*fltr<n 

B. P. G. Vermeulen Krieger. 
B. L. H. Borret. 
Jhr. G. J. M. Bowier. 
F. Swam. 

tn be hud'xe. 

J. W. C. van Velthoven. 
G. D. P. S. Hubar. 
Jhr. C. M. Girard de Miel-

let van Coehoorn. 

cars. 

i. Kerkhof, te 's Bosch. 
i- Labberte, te Tilburg. (fungerend.) 
J. Volkers , te Grave, (fungerend.) 
W. de Graaf. te Maashees. (fungerend.) 

•^jkJommtescru 

Hoofd-Commiesen. 
| T. Muller (fungerend.) 

Van de eerste klasse. 
V. Engesmit. | M. Gatzen. (& 4.kl.) | J. B. Wenniger. 
G. Molenaar. j J. E. F. Loo*. I J. C. Ahrens. 

J. Hoozeinans. 
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J. Volkers. 
E . J . L . Swildens. 
J . D. Moors. 
H. van Hees wijk. 
J . Labberle. 
B.van Leeuwenstein. 
F. F. D. Capelle. 
L . Wolvers. 
J . Hannik. 
Hi van Leeuwen. 
B. J . Teijink. 
J . C. Ihle. 

J . Ignatius. 
J . Kreuger. 
G. van Wijk. 
A. A. Janssen. 
W . H . van Ommeren. 
P. Heeren. 
I. M . van Vugt. 
T. A. H. van Deur

sen. 
C. A. Bosnian. 
F . Luypen. 

J . Wetselaar. 
P. B. Knufman. 
G. N. Folmer. 
P. van Ginkel. 
W. Schoondermarck 
W . Wilbers. 
G. L . van Wink. I. 
G . T . Wilsers. 
H . Kreuger. 
J . F. van der Goor. 
J . C. Klotz. 

Fan de tweede klasse. 

P. van der Blom. 
H . J . E . Utermarck. 
J . de Graaff. 
L . P. J . Baerveldt. 
H . R. A. de Bergh. 
J . H . Deems. 
J . F . C. Baesjou. 
A. Wichers. 
C. F . Roos. 
C. van Soest. 
L . Soerewijn. 
F . J. van de Wiel . 
P. Vrijdag. 
J . Beytnans. 
C. Zon Bz. 
H . Toby. 
J . A. Heeslermans. 
B A v.Heldentucker. 

F. C. van Drunen. 
B. W . J . Korff. 
F. F, Kilian. 
J . M . Scheffer. 
J . Heuber. 
K. R. Steringa. 
H. 1.1. W . de Braco-

nier. 
J . B. Loinan. 
G. M. van den Oord. 
D. van Perls. 
B. van der Stjde. 
N. C. Smith. 
N. I. C. Legct. 
D. de Graaff. 
A. Simmers. 
J. Wetselaar. 
G. B. Bus. 

H. W . Stolzenberg. 
K . H. Vogel. 
G. T. Schuurmans. 
J . van Heynsbergen. 
M. H. van der Aa. 
G. Potters. 
J . Ilessing. 
C. van der Linden. 
J . H . H . Zipp. 
W . F. Middelkoop. 
R. J . H . Rock. 
W . F. Meyl. 
G. C. den Hartog. 
G. Hehl. 
C. Croes. 
E . J . W . Basset. 
M. Natz. 
H. F. B. Brouwers. 

Fan de derde klasse. 

J . van Woensel. 
R. Ernst. 
J. F . C . van Bnuren. 
W . Posthumus. 

B. J . van Stapele. 
G. SI. Rippens. 
D. J . van Dokkum. 
C. J . W . Croes. 

D. Porrey. 
M. C. Scheers. 
J . E . Saalbach. 
J. C. Zindler. 



U. Muller. 
J. N. M. v. Dingstee. 
W. H. Waleson. 
D. K. Temme. 
J.B. II. op den Oordt. 
H. Vink. 
J. P. Kappel. 
0. Middelkoop. 
A. N. van der School. 
W. van Ooijen. 
P.J. d'Haenens. 
P. J. Booms. 
J. F. van derSanden. 
C. van Damme. 
W. C. Dijk. 
A. C. Pesant. 
E. J. D. Breyl. 
J. Ploem. 
J. IJpes. 
J. W. Wenniger. 
A. van Eck. 
H. J. Peper. 
W. Groothuis. 
C. Pheiffcr. 
J. W. van Hooren. 
P. L. van den Dolder. 

W. Frankefort. 
G. Labryn. 
W. F. 0. van Ingen 
G. A. Schotman. 
F. L. Caldies. 
J. Jansen. 
M. Iloffinan. 
J. G. Gemen. 
A. Valkiers. 
C. Ilubner. 
H. van Schoonbeek. 
J. Andriessen. 
A. A. van Steenber

gen. 
J. van de Wiel. 
J. H. Stute. 
N. van derSchalk. 
R. A. W. Kieffer. 
F. C. Hartman. 
F. M. Mnffels. 
W. F. Thyssens. 
J. A. van Reeken. 
A. F. Brugmans. 
A. U. Chalelin. 
H. P. van Soens. 
J. van Woensel. 

J. F. Scheidt Staei 
van Holstein. 

A. van Rookhuizen. 
J. W. Wiertz. 
L. Nuys. 
J. Dirks. 
T. M. van Coenen. 
P. Crielaard. 
W. G. F. Goppel. 
P. Courlens. 
A. van Breugel. 
A. van Meene. 
C. Walcler. 
I. II. Houbreghs. 
D. van der Meiden. 
P. van Ravenstyn. 
G. B. Pas. 
G. Schuntcrmann. 
J. van der Meyden. 
C. van Dis. 
0 . R. Bender. 
G. C. Kotte. 
M. Escofier. 
C. T. L. Gram. 
G. A. van Bynen. 
A. F. Brugmans. 

Van de vierde klasse. 

L. I. F. Gram. 
A. J. M. Croes. 
D. de Jong. 
M. J. F. P. Groshans. 
J. H. Jockin. 
P. Lems. 
P. J. Slappers. 
R. Boerma Referich. 
A.A.J.van der Pluim. 
M. M. A. Neomagus. 
P. C. Uensius. 

D. Kraan. 
J. Erkens. 
J. van Eggermond. 
C. B. van Helden 

Tucker. 
H. Scheermakers. 
W. Klein. 
F. F. H. Waleson. 
W. A. van de Wiel. 
J. T. J. P. van der 

Borght. 

C. Slnylers. 
Gabrel. 

L. van Roosmalen. 
van de Graaff 
F. II. Waleson. 
Pijnenburg. 
J. Schellens. 
Kooy. 
van Hal. 
Kerscinakers. 
Nuiten. 
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M. Kamerman. 
P. van der Kuyten. 
W. van Deursen. 
G. Lemmers. 
J. J. Janson. 
F. Schalkx. 
L. Oosterlee. 
A. J. Rietdijk. 
A. Steenbergen. 

A. Wilhelm. 
P. Croes. 
C. G. Beckman. 
P. J. van Og. 
G. van Bel. 
H. T. Calame. 
B. J. de Vos. 
C. Peereboom. 
P. Visser. 

L. Gossenhoven. 
G. J . de Schwartz. 
J. Schoondermark. 
LT. van Bentem. 
G. J . Chabot. 
J. Tylen. 
J. P. Salacronp. 
C. J. F. van Esseveld. 
J. Louelte. 

ntfcnrjtrwnt! (^ommesen. 

C. Teeuwen. 
P. Elsing. 
J. W. Backer. 
J. J. Malijnosky. 
A. Dcyncn. 
H. C. Kuipers. 
F. A. II. Vaessen. 
J. W. Donath. 

M. Hoekman , Commies der 5e kl., te Cuyk. 
3. G. Rutter, buitengewoon Commies, te Maashees. 

G. J. M. van Nieuwkuyk. 
G. P. H. Weymar. 
C. Merlens. 
F. M. Bosschart. 
E. Ilaupt. 
A. van den Heuvel. 
J. F. V. A. Oadendijk. 
L. A. Muller. 
W. E. Wolvers. 

te's Bosch. 

M. Gatzen 4. kl.), Commies der 
dste k l . , 

J. Hannik , Idem, 
P. J. Booms, Idem der 3de kl., 
J. F . Scheidt Stael van Bolstein , Idem, te Helmond. 
C. Potters, Idem der 2de kl., te Vierlingsbeek. 
D. de Graaff, Idem, te Katwijk. 
B. Boerma Beterich , Idem der 4de kl., te Grave. 
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P. J. Booms, Roeijer der 2de 
J . C. Alliens, Idem, 5de 
M . Gatzen (gg ft. kl.), Idem , 
J . F. C. Baesjou, Idem, 
G. Zon Bz., ' Idem , 
A. C. Pesant, Idem , 
B. J. van Stapele, Idem , 
J. flannik. Idem. 
A. I. M. Croes, Idem , 
C. Potters , Idem , 
C. van Soest, Idem, 
J . C. Zindler, Idem , 
J . E. Saalbach , Idem , 
J . F. v. d. Sanden , Idem, 
H. Toby , Idem , 
J . B. op den Oordt, Idem , 
I. C. F. van Buureu , Idem , 
W. H. Waleson, Idem, 
B. Boerma Retterich, Idem , 
B. v. Leeuwenstein , Idem 
A. Wichers, Idem , 
I. Ploem, Idem , 
J. H. Jochin , Idem . 
D. de Graaff, Idem , 
A. van Hal, Idem , 
P. I. d'Haenens, Idem , 
F. Muller, Idem, 
K. H. Vogel, Idem, 
G. M. J. van Nieuwkuyk , Idem , 
J . Hoosemans, Idem , 
M. Kooy, Idem , 
W. A. van de Wiel, Idem , 
P. C. Heinsius , Idem, 
M. M. A. Neomagus , Idem, 
P. J. van Og, Boeijer der 2de klasse. 
J. P. Salacroup, Idem der ode klasse. 

kl., 
kl., J 

te '* Bosch. 

te Vierlingsbeek. 
te Raamsdonk. 
te Sprang. 

te Tilburg. 

te Waalwijk. 
te Andel. 

| te Grave. 

te Oss. 
te Ravesteijn. 
te Sc/iaijk. 
te mu. 
te Kalwijk. 
te Haps. 
le Dussen. 
te Sambeek. 
te Beugen. 
te Rosmalen. 
te Cuyck. 
te Maashees. 

*> te Eindhoven. 

te Mocrgcstel. 
te Borket. 
te Beese. 
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N. J. C. Leger, Roeijer der 5df> kl., I 
J. Egbers , Idem , \ le Leende. 
A. Wilhelm , Idem , J 
F. F. Kilian , Idem, te Woensel 
G. van Wijk , Idem , te Deurne. 
J. Kreuger, Idem, te Budel. 
P. Visser , Idem, te Someren. 
G. 1. de Schwartz, Idem, te Maarlieeze. 
J. F . Scheidt Stael van Holstein, Id.der 2e kl.. j 
C. B. van Helder Tucker, Idem der oe kl., \te Helmond. 
F. Luypen, Idem . ' 
C. F. J. Gram , Idem, te Someren-
G. van Bel. Idem der 2de kl., te Rladel. 
J. van Eggermond, Idem der ode k l , te Hoogeloon. 
J. H. Stute, Idem, i . r , , . 
C. R. Steringa, Idem, I t e V ^ h c l 

A. van Rookhuyzen , Idem , te Rovert. 

zX^e^rxoaavbers 

der directe belastingen. 
W. de Haan , ! . > » , , , , „ 
A Blank J te * Rosen , voor het kantoor 's Bosch. 
A. J. van Heysl, te Uden . voor het kant. Uden. 
M . van Kasteren, te Roxtel, voor het kant. Boxtel, St. 

Michielsgestel en Vught. 
J. F. de Groot, te Berlicum, voorde kant. Dinther, Ber-

licum, Rosmalen en Engelen. 
A. Daamen, te Tilburg, voor de kant. Tilburg . Oistenoijk 

en Haaren. 
J. Korthout , tc Waalwijk, voor de kant. Waalwijk en 

Loon-op-Zand. 
C. van Pelt, te Waspik, voorde kant. Raamsdonk. Don

gen, Waspik en Sprang. 
F. Donkers , te Eethen, voor de kant. Heusden, Eethen , 

Vlijmen en Drunen. 
A. 't Hooft. te Giessen, voor de kant. Wijk, Giessen , 

Werkendam, Almkerk en Dussen. 
W. M. Sterk , te Grave , voor de kant. Grave , Herpen . 

Reek en Ravenstein. 
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C. van Rietscholen , te Oss, voor de kaDt. Oss, Lith, 
Heesch en Megen. 

W. Noman, te Boxmeer, voor de kant. Boxmeer, Maas
hees , Oploo , Beugen en Cuyck. 

A. de Groot, te Eindhoven, voor de kant. Eindhoven, 
Gestel, Veldlioven en Woensel. 

J. Meurs, te Bergeyk, voor de kant. Eersel, Luyksgestel, 
en Valkenswaard. 

F. W. Donath, te Mierlo, voor de kant. Aarle-Rixtel, 
Heeze en Tongelre. 

G. Manenberg, te Jleltnond, voor de kant. Helmond, As
ten en Gemert. 

H. Swinkels, te Budel, voor de kant. Budel cn Someren. 
J. A. Strang , te Hoogeloon, voor de kant. Hoogeloon , Reu

sel en Hilvarenbeek. 
G. van Steenes. te St. Oedenrode, voor de kant. St. Oe. 

denrode, Oirschot, Erp en Veghel. 

J. C. Lijnslager, te's Bosch. 
J. Heshusius, te Tilburg. 
H. H. Keyenberg, te Grave. 
Jhr. T. E. J. II. van Grotenhuis tot Ontstein, te Boxmeer. 
J. van Lelyveld van Cingelshouck, te Eindhoven. 
R. F . Ribbius, te Helmond. 
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(PROVINCIE ISOQRD-KRABAyD.) 

W. van Bergen , van de lste kl.. te Breda. 
J. A. Nuys. van de 2de kl., te Bijsbergen. 
M. W. Passtoors , van de 2de kl., te Bergen op Zoom'. 
V. E. P. M. Scholten van Aschat, van de ode kl., te 

Roosendaal. 
F. A. J. Koppelaar, van de 2de ki., te Zevenbergen! 

J. A. F. Bierhaus, van de dir. bel, in- en uitg. regten 
en accijnsen , te Breda. 

II. W. Baelde , van de dir. bel., in- cn uitg. regten en 
accijnsen, voor Baarle-Nassau, Alphen en Riel. 
(grenskantoor.) 

P. J. Mol, voor Gilze, Rijen cn Chaam. 
J. B. de Pliinnies, voor 's P f i n s e n h ag e. 
L. Jamez, voor Ginneken en Teteringen. 
Mr. C. II. G. J. Baron van Oldeneel d'Oldenzeel, voor 

Oosterhout. 
W. Passtoors (ft), voor Groot-Zundert en Rijs

bergen. 
J. C. Clement, voor Terheyden. 
i. F. van Geffen, van de in- en uitg. regten te Wern

hout, (grenskantoor). 
P. C. Swaan, van de dir. bel., te Bergen op Zoom. 
G. M. de Pliinnies, van de in- en uitg. reglen en accijn

sen , te Bergen op Zoom. 
F. C. Bracco Gartner, voor het gemaal en geslagt, te 

Bergen op Zoom. 

P. L. Hoppen brouwers. 



E. M. van Mattemburgh, voor Halsteren en Nieuw-
Vossemeer. 

J. L. Hallungius, voor Steenbergen. 
J. G. Neiszen, voor Ossendreeht, Woensdrecht, Put

ten en Huibergen. 
F. J. S. Eerens, van de dir. bel., in- en uitg. reglen en 

accijnsen, voor Rosendaal en Nispen. 
A. L. van der Niepoort, voor Wouw. 
II. Scholtens, voor Dinteloord. 
D. de Haan, van de in- en uilg. regten, te Putten, 

(grenskantoor). 
B. S. T. Ernst, van de in- en uig. regten, te N i s p e n , 

(grenskantoor). 
J. H. Heyl, voor Zevenbergen. 
G. Roels, voor Etten en Leur. 
J. Stapels , voor Oudenbosch en Gastel. 
i. A- Brand, voor de Willemstad en Fijnaard. 
A. E. van Dullemen , voor Geertruidenberg, Made 

en Drimmelen. 
F. A. de Klerck , voor Klundert en Stand- daar 

buiten. 
J. G. de Bosson, voor Hooge-en Lage-Zwaluwe. 
C. J. Voeten, voor Rucphen. 

W. F. Vertholen. | K. .1. Gey van Pit tins 

\sxieuts. 

G. van der Beek, te Bergen op Zoom. 

| te Wernhout. 

Hoofd Commiesen. 
C. Schokker Hunnink. J . Roolant. 
P. van dc Werff. L . van den Wildenluug. 
J. van den Wildenberg. 

11) Buitengewone Commiesen bestaan in dit Arrondissement niet. 

file:///sxieuts
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Fan de eerste klasse. 
J. C. D. Euler. 
L. Ridderhof. 
G. van Galen. 
G. Maste. 
W. E. N. Muskeyn. 
F. T. Cerntti. 
L. P. van Orten. 
K. C. D. van Duuren. 
G. van Weelij. 

J. W. Vreuls. J. 
L. Bekker. H. 
J. Ravesleyn. L . 
F. Gustenhoven. II. 
P. de Rooy. P. 
J. van den Burg. A. 
U. G. Huck. J. 
P. Wolvers. 
G. Gijsberlsen. 

Van de tweede klasse. 
G. C. Roster. 
J. M. Goossens. 
J. Scherlijn. 
G. M. van Achter 

bergh. 
J. Jongejan. 
G. F. Jaqoet. 
C. de Hoogh. 
A. van Wely l)z. 
A. J. A. Nissen. 
D. Sandee. 

J.F.Cala.ne.(Jg4.kl.) 
J. de Roy. 
J. F. Baerveldt. 
M.van Stekelcnburg. 
A. J. Beaumont. 
K. W. Lier. 
T. Paro. 
J. Sanderson. 
G.W. G. Hetterschij 
(i. Morren. 
G. F. K. Kahlc. 
W. van Rijn. 
L, M. van Halteren. 
II. Witiner. 
J. P. E. K. Hane

winckel. 
B. T. Mange. 

J/,r. F. W. G. von P. 
Speicher. L, 

S. Vosters. (Sfg4.kl.) II. 
G. J. lmmink. G. 
A. Sauter. B. 
II. Hagenanrs. L. 
J. A. Aepcker. G. 
J. Godschalk. J. 
J. M. Bles. ti. 
M. van Eggermond. G. 

Fan de derde klasse. 
P. A. Theben. 
II. C.A. v.d.Pluym. 
P. Hentzen. 
E. Frenkel.($g4.kl ) 
P. Morgenstern. 
H. Olden. 
A. van der Hoeven. 
A. Ammann. 
J. H. Marechal. 
1). Dingemans. 
M. Godschalk. 
J. G. Eylders. 
L. Riitdijk. 
C. G. Sieiger. 
F. Smits. 
B. BOmer. 
M. Vellhuizen. 

J. Vecrman. 
van den Holder. 
B. van Ballaert. 
Fooy. ( p 4. kl.) 
C. Passier. 
Kalhofer. 

L . van Leeuwen. 

J. Deybel. 
J. F. Clement. 
L. Ziegenlioocke. 
H. Witzel. 
Wcstcrburger. 
J. Klobus. 
Oppcrs. 
C. Wolvers. 
C. A. Ampt. 
Kcmpcnccrs. 

Blaupot. 
van Meenen. 
F. Rutten. 
Dunselman. 
Bosmans. 

A. Roy. 
A. Bresson. 
P. Noman. 
WaWer. 
P. Colly. 
Deenert. 

Driedonltf. 
B. Revier. 
de Jongh. 
S Sachsony. 
Bakker. 

. L. Hermans. 
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P. Rassers. 
J. M. Helinus. 
D. M. Blommers. 
W. A. Everts. 
G. Jansen. 
J. B. Fit. 
J. Weys. 

A. Toonen. 
J. Nijpels. 
U. Kappen. 
W. Henning. 
B. Rutten. 
T. B. Verhaere. 
G. F. Rnebel. 

P. Webbers. 
D. Neomagus. 
J. P. Serruyg. 
J. A. Siekman. 
G. T. Voigt. 
J. II. Heijerman. 

Fan de vierde klasse. 

J. Anten. 
J. D. Brand Is. 
A. van Geusau. 
P. C. Zeylmans van 

Emmichoven. 
J. Held. 
G. van Osch. 
J. R. T. Straatrnan. 
P. Wagemakers. 
J. E. Roomer. 
H. Blommers. 

J. M. C. Scheers. 
J. H. Chattelin. 
H. G. van Poppel, 
U. van den Burg. 
J. C. van Aalst. 
L. Looijens. 
M. C. D. Orban. 
G. Schut. 
H. J. Keulsdom. 
A. C. Christ. 
J. W. Borren. 

E. Janssen. 
R. van Mcerendonk. 
V. A. C. Jarnazette. 
A. C. D. Bothe. 
G. L. v. d. Sanden. 
A. A. Hollertt. 
E. H. Koning. 
J. Bijl. 
G. Strasde. 
F. Baerken. 

P. van Santen, voor Zevenbergen en Bergen-op-Zoom. 

P. C. Zeylmans van Emmichoven, Roeijer der ode kl., 
te Breda. 

G. N. van Achterberg, Idem, 
J. G. Morren, Idem , 
M. C. D. Orban , Idem , 
J. Sanderson , Idem, 
G. F . Knebel, Idem, 
J. B. Fit , Idem, 
A. van Wely Dz., Idem, 
A. van Geusau, Idem, 

| te Gilze. 

te 's Prinsenhage. 
te Oosterhout. 
te Zundert. 
te Woudsche Hil. 
te Zevenbergen. 
te Oudenbosch. 
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der directe belastingen. 

H. Appclian, te Breda, voor de kantoren Breda, Ooster
hout en Terheyden. 

J. C. Weyermanl, te Ginneken, voor de kantoren Gilts 
en Baarle-Nassau. 

W. L. Holswilders , te '»Prinsenhage, voor de kant. G*fl-
nekcn. 's Prinsenhage en Zundert. 

D. Selieffelaar, te Bergen-op-Zoom, voor de kant. Bergen-
op-Zoom , Halsteren en Ossendreeht. 

A. J. van Driesten, le Rozendaal, voor de kant. Steen
bergen , Rozendaal, Wouw en Dinteloord. 

F. Notenboom, le Klundert, voor de kant. Zevenbergen, 
Willemstad en Klundert. 

P. A. de Groen, te Oudenbosch, voor de kant. Ouden
bosch , Etten en Rucphen. 

G. van Nieuwkuyk, te Geertruidenberg, voor de kant. 
Geertruidenberg en Zwaluwe. 

@ n t t t j y IJ t 6 , 

I. A. F . Bierhaus, te .Breda. 
A/r. C. II. G. J. Z?arow van Oldeneel d'Oldenzeel, te 

OosJcr/touf. 
J. Stapels, te Oudenbosch. 
F. J . S. Eerens, te Rosendaal. 



(PROVINCIE GELDERLAND.) 

Jhr. C. P L . van Kinschot, van de le kl., Controle 
Arnhem, (stad). 

W. A. H. van Hanswijk, van de 2e kl., Controle 
Arnhem, (buiten gemeenten). 

W. II. van Diest, van de 3e kl., te Apeldoorn. 
R. J. G. Bouricius , van de 2e kl., te Harderwijk. 
P. A. A. de Timmerman, van de 2e kl., te Lobith. 
W. P. G. Toe Water, van de 2e kl., te Zutphen. 
A. F . J. Tengbergen , van de oe kl., te Doesborgh. 
P. E. Janssens, van de oe kl., te Doetiuclicm. 
C. A . M . Baron du Tour, van de oe kl., te Winterswijk. 

C. A. Beverly, van de dir. bel., te Arnhem. 
Mr. H. A. Toe Water (ft) (1), van de in- en uitgaande 

regten en accijnsen , te Am h em. 
P. van Zadelhotf, voor het gemaal en geslagt, tc Arnhem. 
A. van Daalen, voor Bennekom. 
A. Wilbrenninck, voor Brummen en Halle. 
S. Hamers, voor Doorwerth. 
L. A. E. Schuller, voor Oosterbeek. 
A. Scheffer , voor Renk u m. 
C. L . van Woelderen, van de dir. bel.., in- en uilg. 

regten en accijnsen, voor Dieren, Rheede, Velp 
en Rosendaal. 

D. de Liefde, voor Veenendaal. 

(1) Vroeger Iloofd-Inspeeteiir in Gelderland. 

C. C. van Vloten. 
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Mr. C. G . E. A . Bar. van Lamsweerde, van de dir. 
bel., in- en uilg. regten en accijnsen, voor W ave
rting en. 

Mr. E. Beek , voor Ede cn Lunteren. 
R. Feith , voor Scherpenzeel. 
C. G. W. Pastor, voor Apeldoorn cn Beekmrpen 

(2 kantoren.) 
H. Dijckmeester , voor Barneveld. 
G. L. Wijnen, voor Garderen. 
K. B. Vredenberg, van de accijnsen, te Loenen. 
W. Dibbetz, voor Voorst en Nybrock (residentie Ter-

woldc. (2 kantorenj 
JI C. L. van de Graaff, voor Otterloo. 
Mr. A. F . Baron Sloet van Swanenburg, voor Twello 

en Wilpe. 
i. C. Bloem, voor Voorthuizen. 
H. Scheltema, van de dir. bel, in- cn uitg. reglen en 

accijnsen, te Harderwijk. 
J. G. A. Sonnevelt, voor Doorn spijk. 
G. G. T. van Erpers Boyaards, voor Epe, Heerde, 

Vcessen en Vaassen. (2 kantoren.) 
J. L . W. Seyffardt, voor Elburg. 
H. Veldhuizen, voor Ermelo en Nunspeet. 
Jhr. H. G. Bouwens van Horssen, voor Hattem. 

en voor de accijnsen van Hallemer-buurten. 
D. Toe Water, voor B oev e la ken. 
T. G. P. Arnold, voor Nijkerk. 
J. H. Werle', voor Oldebroek. 
Jhr. Mr. L . N. E. van Kretschmar van Wijk en Aal-

burg, voor Putten. 
N. van Duyl (1), van de in- en uitg. regten en accijnsen 

te Lobith. (grenskantoor.) 
P. Lotz, van de in- en uitgaande regten, te Bab
berik. (grenskantoor.) 

J. W. P. Koch, voor Duiven, Groessen en Loo. 
H. C. Verbeek, voor Herwen, Aerdt, Lobith en 

Spijk. 
J. H. van de Kamp, voor Pannerden. 

(1) Bevoren* Controleur , te Dordrecht. 
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A. P. van Beusekom, voor Westervoorl 
i. F. Verster, van de dir. bel., in- en uilg. regten en 

accijnsen , voor Zevenaar cn Oud Zevenaar. 
B. Niemantsverdriet, ($) (1) vande dir. bel., in-en uitg-

regt. en accijnsen. te Zutphen. 
3. P. L . A. Geseischap (gg 4. kl.) voor Gorssel Al-

men, en Dorlh en Warnsfcld. 
F. L. F. de Veye, voor Hengelo. 
W. de Visser, van de dir. bet, in- en uitg. regt. en ac-

cijnsen, voor Lochem, Laren en Ferwolde. 
G. van lieu ven, voor Ruurlo. 
11. Busman, voor Steenderen. 
3. Ensink, voor Vorden. 
Mr. 3. Evera, van de dir. bel., in- en uitg. rent, en ac-

cijnsen, voor Doesborgh, Hummelo en Keppel. 
I ' ' e y m a n s ' v o o r A n 0 e r l o , Bahr on Lathum. 

i. b. Kloek, voor Did a m. 
3. W. Bussingh Jr., van de dir. bel, in- en uitg. regt. en 

accijnsen, voor Dinxperlo (grenskantoor). 
A. A. van der Kaay, van de dir. bel., in- en uitg. reg

ten en accijnsen, voor Stad en Ambt Doetinchem. 
Zelhem en Zeddam. (2 kantoren.) 

E . C. L . Baron van Nispen , voor Etten. 
N. J. Martini van Geffen, van de dir. bel, in- cn uilg. 

reglen en accijnsen, voor Gendringen en Netterden 
(grenskantoor). 

A. J. L. Kooij, van de dir. bel, in- en uitg. regt. en ae-
cijnsen , te 's H eerenberg (grenskantoor). 

G. A. Ritmeester, van de dir. bel, in- en uitg. regt. en 
accijnsen, voor Wisch (kant. Terborg). 

H. J. A. Rasch, voor V ar s ev eld. 
C. Beerslecher, van de dir. bel, in- en uilg. regt. en 

accijnsen, te Wehl 
C. A. Penning, van de dir. bel, in- en uitg. regt. en 

accijnsen, te Aalten. 
H. J. M. E . Bekkers, voor Belt rum. 
i. BreukiDk, voor Borculo, Neede en Geesteren. 
L. du Pre', voor Br ede voor I. 

(1) Vroeger Direeteur , te Zutphen, 
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D. van Eps Reerink , van dc dir. bel, in- en uilg. reg
len en accijnsen, voor Eibergen en Rekken. 

H. van der Kraan , van de dir. bel. in- en uitg. rei/len 
en accijnsen, te Groenlo. 

G. de la Fontaine Verwey, van de in- en uitg. regten, 
te Holterhoek (grenskantoor). 

F. W. van der Horst, van de in- en uitg. regten, te 
Kief hutle (grenskantoor). 

J. W. C. Becking, van de in-en uitg. reglen, te Kotten 
(grenskantoor). 

J. Wichers, voor Lichtenvoorde. 
J. T. van Hemert, van de in- en uitg. regten, te 01-

denkotte (grenskantoor). 
P. G. Helman, van de dir. bel, in- en uitg. regten en 

accijnsen, te Winter swij k. 

i<5\3urnttm<T<tirfrt tn be -^ttVCitt- . , 

H. J. Westenberg. 
C. J. A. Greven. 

Jhr. W. H. Teding van 
Berkhout. 

L . G. A. D. Denis. 

^ t s i f m r s . 

j te Arnhem. 

W. G. Ovink . 
A. van Leent, 
W. F. van Vugt, 
F. C. Wethmar, 
I. Gustenhoven , te Babberik. 
G. C. W. Sander, 
K . G. A. Hordijk, 
W. van der Veur, 

<1® ommu'-scn. 

Van de eersle klasse. 
F. Geers. 
J. Bakker. 
J. F. Busrh. 

J. M. Mattern. 
A. Wolters. 
H. Geers. 

C. Scholten. 
B. Breers. 
J. A. Werlingshoff. 



U". Backer. jH. VV. Ovink. 
H. Noteboa ( fg 4.kl.) P. I. van llaaps. 
VV. tat. C. Sehreuder. 
R. F . M . a Barssard. tt. A. Beek. 
W . van Krimpen. J . L . Voerman. 
G. van der Linden. J . Abbenlmis. 
J . 11. L . Behr. M. van Aken. 

II. N. Schregardua. 
11. van der Sandc. 
P. J . Meuwissen. 
J . P. A. Claassen. 
A. T. de Jongh. 
G. P. Valkenhoff. 
G. C. Schneider. 

f an tie tweede klasse. 

J. van Engelen. 
J . C. Pfanstiehl. 
II. Jansen. 
Jhr. VV. G. V . van 

Suchieleu. 
D. Averink. 
J . van Lith. 
I), dc Haas. 
D. Proper. 
C. F. ile Haan. 
P. G. Carpentier, 
B. Goedvricnd. 
F . J . Bra.ikuian. 
J . van Hani. 
C, F. T. von Zie

genweidt. 

L. W . Hagcmans. 
A. de N W 
A. Muller. 
It. E . Engelen. 
II. op den Akker. 
J . van Geytenbcek. 
L. Ginjolen. 
A. J . Visee. 
G. J. van Soest. 
W . H. H. Vink. 
J . N. Brester. 
G. VV. Evcrwennink. 
E . van Piere. 
J . Stapel. 
N. I). Kraals. 

I P. A. de Bosson. 
S. C. Farrageau de 

st. Amand. 
W. F. van Breda. 
J . J . Lenssen. 
J . van Leeuwen. 
VV. van der Heyden. 
VV. A. Baumer. 
J . Kellenberger. 
A. Klaassen. 
J . H . van Soest. 
E. J. G. van Londen. 
C. Uphoff. 
J Goosens. 

J . de Blecourt. 
A. Knuvver. 
L . Teuwissen. 
P. Revnen. 
A. IJs'veld. 
U. Sol. 
H. Hilbrink. 
J . Klee. 
E . A . J . Holwerda. 
G. H. A. de Bouve. 
A. van Baak. 
J. P. Verlouw. 
\Y. vau den lieuvel. 

Van de derde klats^. 

I). Jansen. 
G . M . J , v. d. Heyden. 
I), van de Wall. 
J . A. Popping. 
F. L. Lein. 
P. Smit. 
G. van bum. 
11. C. Gimberg. 
J . Brand. 
J . Caron. 
J . Wensing. 
S. G. J . Monhemius. 
J . J. Gunther Mohr, 

VV. Klein. 
G. P. Bio.... 
W . Vetwcv. 
II. Ebiag. ' 
C. Pieke. 
J . Fischer. 
G. Thijssen. 
A. Noordman. 
J . J . Valkenaar. 
F. L . Gravelles de» 

Valleee. 
G. J . Salemink. 
J . J. H. Vrijheid. 
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A. iluyiliiik. 
J . J. T, Lewiszoong. 
!). Ilelmink. 
W. Weenink. 
G. J. Jentink. 
A. L. Mcroz. 
J. £ . Hoff. 
J. Labee. 
J . van Soest. 
H. G. van den Berg. 
P. Lodewijk. 
J. Kesting Pt. 
A. J . V.iders. 
J. len Oever. 

W . Schadd. 
J .A.Janssen. ($£4kl . ) 
S. Vcburgh. 
P. J . H. Steinbach. 
J . H. Bruist. 
B. van Allen. 
B. J . A. Iluinmelinck. 
C. C. Exallo d'AI-

maras. 
J . J T. Poederbach. 
J . van Ellckoin. 
J . van Kalken. 
J . H. Doekbrijder. 
H. J . G. Planten. 

A. Wichmani 
VV. Everts. 
\ \ . Jonker. 
VV. F. Boytenhuya. 
B. Hilvenlink. 
G, van llenten. 
A. L. Cadenau. 
H. J . Viel. 
W . de Broekert. 
W . Bronwasser. 
U. A. Schroder. 
E. Wamelink. 
J. de Bruyn. 

J. Scheridan. 
F. C. M. Mattern. 
(i. ('.. Setteur. 
A. Tcllier. 
H . Tangelder. 
1). van Rrimpen. 
G. H. Kligge. 
B. A. de Glinilt. 
A. van Alphen. 
J. Alblas. 
J . J . Wickel. 
G. van den Anker. 
J . L . Mulder. 
G. G. de Backcre. 
J . Spoelstra. 
C. P. Valkcnhoff. 
N.R.J, van der Sloot. 

30? 

Van de vierde klasse. 

W . A. Verbuis. 
J . B. A. Bloem. 
J . C. Galle. 
F. R. Heener. 
G. van der Poel. 
W . J . Fasol. 
M. Savelkoels. 
D. Uittenboogaard. 
W . F. van der Mce. 
G. Westerveld. 
A . J . Perebolt. 
J. Bouwens. 
C. T. van der Horst. 
J . Nyhuis. 
P. A. Barnouw. 
D. B. vou Wiebel 
\ . J. Dykman. 

u'ttenaewone ( f ^ o 

G. Hulsenbos. 
N. J . C. van Eedeu 

Nicrhof. 
D. G.F.Pistoor v.Velp 
B. G. R. Diet*. 
A.P.R.delaVallette. 
A.G.Weissenbrueli. 
G. K. Jansen. 
P. G. Stecnmeyer 
J. Knip. 
J . Oursbrouck. 
H. J . J. Knaap. 
P. A. Kop. 
J . A. Bevort. 
J . van Krimpen. 
G. J . Rijswijk. 
E. G.K. Strengnaerts. 

mmu'Sfti. 

C. Walder. 
A. G. van den Abcelen. 
W. J. Dieterich. 

J . P. Kohler. 
J . Meekere. 
H . A. Wolters. 
C. Duwel. 
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r i 

W. F. van Vugt, Visiteur, te Arnhem. 
A. IJsvekl, Commies der ode kl., te Hattem. 
3. Wensing, Idem te* Zutphen. 

W. C. Ovink, j 

W. F ^ m f Vugt, R o e i J e r s d e r 3 d e k I -» t e A r n h e m 

H. C. Gimbergt ' J 
S. G. J . Monhemius, Idem, te Wageningen. 
G. M. J. v. d. Heyden, Idem, te Nunspeet. 
F . C. M. Mattern, Idem, te Genderingen. 
J. Wensing, Idem, j z ft 

J . N. Bresterldem, \ e 

3. Goossens, Idem, te Doesborgh. 
H. G. R. Diets, van de 2de kl., te Ruurlo. 
A. E. Weissenbruck van de 3de kl., te Terborg. 

tg&tvttmatbtvs 

der directe belastingen. 

A. van Vierhouten , te Arnhem, voor het kantoor aldaar. 
J. Eemsing, te Rheede, voor de kant. Rheede en Brummen. 

, te Wageningen , voor de kant. Wageningen. 
Veenendaal, Rennekom, Renkum , Doorwerth, Ooster
beek , Ede en Scherpenzeel. 

C. Yerschoor , te Apeldoorn, voor de kant. Apeldoorn, 
Beekbergen , Twello , Nybroek en Voorst. 

A. van Vierhouten, te Barneveld, voor de kant. Barneveld . 
Otterlo, Voorthuizen en Garderen. 

G. A. Guillot, te Harderwijk , voor de kant. Harderwijk 
Ermelo, ft'ykerk , Putten en Hoevelaken. 

J. de Bruin, ielEpe, voor de kant. Epe en Heerde. 
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U. Buddin.-rh, le Elburg , voor de kanl. Elburg , Doornspijk . 
Hattem en Oldebroek. . 

) L . Meijer, te Zevenaar, voor de kant. Zerenaar , Dui
men en Westervoort. 

G.Bouwmeesters, leLobith, voorde kant./ZewencnPannerrfeft. 
3. Brestcr Ez„ te Zutphen, voor het kantoor aldaar. 
A. J. B. Ti lzc ln , te Warnsveld, voor de kant. Lochem 

en Warnsveld. 
L . A. Ooijen, tc Vorden, voor de kant. Steenderen, Hen-

"elo , Vorden en Ruurlo. 
P. van Uoosmalen, te Doesborgh, voor de kant. Doesborgh . 

Angerlo , Didam cn /Fe/*/. 
0. D. Wanrooy, te Doetinchem , voor de kant. Doetinchem , 

Zelhem. Terborgh cn Varsseveld. 
W . Romp Jz., tc Gendringen, voor de kant. Gendringen . 

Etten Dinxperlo, 's Heerenberg en Zeddam. 
J . P. Freiiks, te Soften, voor de kant. Aalten cn Lichten

voorde. 
L Brcdcnhorst, te Borculo, voor het kant. aldaar 
B. de Moor, te Groenlo, voor de kant. Groenlo, Eibergen 

en Beltrum. _ 
B. W . Schreurs, te Winterswijk, voor de kant. Winters-

trijk en Breederoort. 

AY. H. A. Toe Water ( ® ) , te Arnhem. 
H. Scheltema, te Harderwijk. 
B. Niemantsverdriet ( ® ) , te Zutphen. 
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dienstdoendeals Vi-

, o i a u u i i r o u up U G H 

| Rijn , voor Millin
gen. 

R. Monshouwer, i 
N. Bierman, 
H. Nicolaas, >V0Q1" u e surveillance op den Rijn 
D. Loffeld, | v o o r MMingen. 
i. Prins, 
A. van Balen , ( 
G. Publiekhuysen \ v o o v d e Wanngs-dienst te Lobith 
J. Dekker, e n surveillance op den Bijn. 
G. de Bruin, te Westervoorl. 



(PROVINCIE GELDERLAND.) 

J. H. de Ranitz. (ft) 

A. Mellink , van de le kl., te Nijmegen. 
i W. R. Tilanus Baerts, van de 2e kl., te I tel. 
Jhr L. Stern , van de 2e kl., te Ubbergen. 
T. Laugerveld, van de 3e kl., te Zalt-Bommel. 
L M. van Cooten . van de 3e kl., te Elst. 
H. M. H. van Wessen, van de 3e kl., te Druten. 

nit) angers. 

A. van Raab van Canstein, van de dir. bel, te Nij
megen. .. 

C W. Broers (1), van de in- en uitg. regten en accijnsen, 
te Nijmegen. 

J V Riveaux, voor het gemaal en geslagt, te Nijmegen. 
i. W. Mellink, voor llatert en Neerboseh (kant. Hees). 
i. E. Loder, voor Be un in gen. 
A. van der Vlies, voor Ewyk. 
i. W. Tulleken, voor Druten en Burg haren. 
G F. Schadd, voor Leeuwen. 
W. J. van Hoogenhuijzen, voor Wamel. 
A. Keck , voor Dreumel. 
T. C. van Midlum, voor Alphen. 
H. de Graaf, voor Appeltern. 
i W. Veen Valck , voor Horssen, 

(1) VrocgeT Arrondisseraents Inspected , te ni**i»>jcn. 
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W. M. D. van Wely, voor Batenburg. 
A . A A.Stuten, voor Wijchen en Balgny (2 kantoren) 
A. J. Tengbergen , van de dir. bel, in- en uilg. realm 

en accijnsen , te T i e I. 
P. A. Renardel de Ja Vallette , voor Lienden. 
B. T. van [Ommeren , voor Ingen. 
I. P. Kessler, voor Maurik. 
R. Valkis, voor Ophemert. 
L. van de Kasteele, voor Wadenoijen, en de Ave-

zathcn. 
Fi J. C. van Weel, voor Zoelen. 
3. M. E. d'Harvant, voor Geldermalsen. 
G. H. van Rheden, voor Deil. 
G. Emaus de Micault, voor Culenborg. 
P. M. Hanegraaff, voor Beest. 
I. T. van de Kasteele, voor Beusiciiem. 

voor Buren. 
3. F. G. B. d'Harvant, voor Buurmalsen. 
W. H. Andrau, voor Zalt-Bommel en Kerkwijk. 
H. de Gaay, voor Hurwenen en Rossum. 
G. Vermeulen , voor IIe er ew aar de n. 
3. Hoeflake, voor Driel. 
G. B. A. J. van Hasselt, voor Brakel, Zuilichem en 

Pocderoyen. 
H. F. L Ots, voor Hedel. 
3. A. van Hooft, voor Ammerzoden en IVederhemert. 
3. van Kerkwijk, voor G am er en. 
D. van Meeteren . voor Farik. Est en Opynen. 
D. Spillenaar, voor W aardenburg en Haaften. (2 kan -

toren). 
C. N. de Ridder, voor Herwijnen en Vuren. 
M. J. de Man , voor Bemmel en Lent. 
3. G. Coenen, voor Gent, Angeren en Doornenburg. 
3. Gevers Leuven , voor Huissen. 
0. Baron van Dedem, voor Elst. 
3. P. Richelme , voor Doodewaard. 
Jhr. 3. Lauta van Aijsma, voor Kesteren. 
G. van der Teen, voor Heteren. 
H. Borchelt, voor Valburg. 
3. Buddingh , \oor Herveld, Loenen, Hemmen en Zetlen. 
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P F. Bogtard , voor Tzendonrn en Echteld. 
J B. van den Heuvel Rijnders. (1) van de dir. bel. in-

en uitg. reglen en accijnsen, te Beek (grenskantoor) 
gemeenten Ubbergen, Onij en Lenlh. 

C. de Wilde, voor Heumen cn Over- en Nederasselt. 
A G J. Hamming, van de dir. bel. en acc. en als ge 

rijfkantoor voor de in en uitg.regten, te Groesbeek. 
H. G. Hendriks , van de dir. hei, in- en uitg. reglen cn 

accijnsen, te Milling cn (grenskantoor). 

J . D. Dijckmeester. J . Abeleven. 
Jhr. G. W. von Weiler. 

H. J . Antink, ten kantore der in- en uilg. regten en ac
cijnsen, te Nijmegen. 

^is'iienfs-

G. C. Pieterse, J 
W. G. Passtoors, He Nijmegen. 
J. Buisman , ' 
W. Horning, te Beck. 

J. H. Neyssen. 

D. A. Monhemius. 
R. J. Gonggrijp. 
H. C. Schmilz. 
P. Dangremond. 
J . A. Scholten. 
H. Vink. 

^ ^ o m m t f a f t t , 

Hoofd-Commies. 

Van de eerste klasse. 

II. Meyer. 
N. van der Pen. 
N. Obbes. 
B. Garlsen. 
J. van Ralen. 
II. van Valkenburg. 

R. van Eck. 
M. Rente. 
J. Beyers de Jongh. 
J. Nusink. 
J. van Genderen. 

(1) Bevorens Controleur, te EM. 



J. J. Makaay. 
W. van Langcn. 
J. W. Koffers. 
F. Haanen. 
P. Gieles. 
A. F. Gravel les des 

Vallees. 
W. Woulers. 
VV. F. Favre. 

f an de tweede klasse. 
D. Wamelink. 
L. Ve 

rwaayen. 
M. Boonzajer. 
J. H. Gruetink. 
H. Lijn. 
P. Ouwens. 
H. Klein Wesselink. 
K. S. Bcijnum. 

A. Gijshers. 
C. W. % P. Baron 

van Bandemer 
N.Malcorps.(3§g 4 kl.) 
GOttenga.flfJ 4.kl.) 
W. Jansen. 
L. A. van der Brugh. 
F. G. Wolters. 

J. van Meekeren. 
A. van Opzeelandt. 
W. G. Seheper. 
B. Opdien. 
J. Chevalier. 
G. J. Hampe. 
J. H. Bunke. 
A. van der Boeven 
K. Welling. 
U. Roosen. 
P.H. van den Akker. 
G. J. Post, (gg 4 kl.) 
R. J. Wijnen. 
A. J. Ligtenberg. 
1. J. J. E. Janssen. 
G. den Hertog. 
H. T. Meijer. 
R. Holtus. 
G. Monshouwer. 
•L H. A. Baerken. 

Van de derde klasse. 
C. Etnste. 
J. L. Sips. 
C. Eskes. 
N. Schoemaker. 
M. de Haas. 
C. A. de la Fon

taine Verwey. 
G. Knipschaar. 
D. J. G. M. Coops. 
G. W- Lobe. 
J. P. Seheffel. 
C. Reuselaars. 
L. Feenstra. 
F. A. Frerichs. 
T. Bremer. 
G. F. van der Spek. 
H. A. Koppen. 
J. G. van Dargt. 
A. Smit. 

M 
P 
11. 
A. 
Ii. 
II. 
J. 
S. 
H. 
H. 
Y. 
I. 
I). 
V. 
H. 
If. 
J. 
J. 
M 

. G. Demmink. 
C. de Fontenillc. 
C. Wildrik. 
Bitters. 
Bredenhorst. 
H. Bakker. 

R. R. Keyser. 
Meyer. 
Wolvers. 
H. Schomaker. 
D. Buysman. 

G. Eerensperger. 
van Wely. 
Wielders. 
N . Dekker. 
vau Zalingen. 

Lcep. 
Liket. 

J. Neytnan. 

J. Bekkers. 
L. Donkersloot. 
T. Fisser. 
B. Veldmaat. 
J. D. Wichman. 
H. Grevers. 

Van de vierde klasse. 
J. Bayen. 
H. L. D. Mnsquetier. 
D. J. Groot. 
H. J. C. Aveling. 
H. J. vanden Berghe. 
C. Becude. 

J. J. Raucamp. 
B. R. Vos. 
W. Buisman. 
F. van Wely. 
W. H. LambrechlJ. 
B. Coulier. 
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H. Atzema. 
C. G. van Hols. 
W. J. F. P. Lanzing. 
P. Smii. 
W. J . Bottema. 

P. Henderson. 
E. Bercndsen. 
W. Knolh. 
J. D. Hoog. 
H. P. Blo.n. 

u«len()cn'one 

J. Jaarsma. 
W. Offerhans. 
J. van der Linden. 
W. J. Meyer. 
L. W. Huisman. 

omir.tficn-

E. W. Beth. 
J. D. Errmcrik. 
J . de Haan. 
A. Broek. 
M. Ruster. 

W. Struik. 
J.deWillem van den 

Heuvel. 
J. Beunder. 

J. P. Enserinck. 
B. Andriessen. 
H. H.Vreydenbcrger. 
J. J. Ileinsius. 

crjee^smelers. 

F.'van Wely, Commies der 4e klasse, te Nijmegen. 
F. G. Wolters , Commies der 2e klasse . te Zalt-Bommel. 

voor Tiel en Zalt-Bommel. 

^ttiRsroctjcr. 

.1. Steinbach , te Nijmegen 

^^eabmxUeevbe ^omm'usen- R o e i j e r s 

H. Meyer . Boeijer der oe kl. l t e N i j m e n e t l 

F. van Wely, Idem J 
C. W. H. F. von Bandemer, Id. der 2e kl. 
T. G. Wolters, Idem 
T. J. J. E. Janssens, Idem der oe kl. 
N. Schoemaker, Idem, 
R. J. Gonggrijp, Idem, te Culenborg. 
B. van Eck , Idem, J t e D r i d 

J. Leep , Idem , i 
H. Grevers , Idem, t, t e s , A n w _ 
M. Buster , Idem , | 
E. Beth, Idem , te Erleeom. 

! le Zalt-
j Bommel. 
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der directe belastingen. 
P % e

K m e h m ' , e Nijmegen, voor de kant. Nijmegen en 

W van IJaalen te Ubbergen, voor de kant. Heumen, 
(jroesbeek , Millingen en Beek. 

J. van Ree , te Druten, voor de kant. Druten , Horssen 
Leeuwen, Wamel Drenmel, Alphen, Appeltern ', 
Snbu'r 8 ° y ' B e u n i n 9 e n > Ewijk, Burgharen en 

R. de Blank, te Tiel, voor de kant. Tiel, Ophemert Wa-
denoyen, Zoelen , Geldermalsen, Deil en Beest 

G. B. Louwerse, te Buren, voor de kant. Culenbar*' Beu-
sichem Lienden, Ingen, Maurik, Buren en Buurmalsen. 

IJ. A. van Gameren , te Zalt-Bommel, voor de kant. Zall-
Bommel, Hurwenen, Heerewuarden, Driel Hedel 
Ammerzoden, Brakel en Gameren. 

W. van Ooslrom , te Waardenburg , voor de kant. Varik 
IT aardenburg , Haaften en Herwijnen. 

H. G. van der Linden, te Elst, voorde kant. Gent, Bem
mel , Huissen , Elst en Valburg. 

B. van Sellen, te Opheusden, voor de kant. Herveld, He
teren , Duodewaard, Kesteren en JJzendoorn. 

A. van Veen , te Gent, 
H. Verwaayen, I 
K. H. Strykers 
J. Pluim, 
H. Stapel, 

te Ubbergen. 

te Erleeom. 

poseur 
C. W. Broers, te Nijmegen. 



(PROVINCIE ZUID-HOLLAND.) 

Jhr. 0. van den Santheuvel (ft). 

i ^ o n i r o f e u r * . 

J. A. van Stuten , van de 2de kl., voor de lste af
deeling (directe belastingen), te 's Hage. 

F. E . A. Baron van Ittersum, van de lste kl., voorde 
2de afdeeling (in- en uitgaande regten en accijnsen), te 
's Hage. 

J. J. van Stapele, van de 2de kl., voor de lste afdee
ling , te Leyden. 

J. J . Olivier, van de 2de kl., voor de 2de Afdeeling te 
Leyden. 

C. van Boven , Hz., van de ode kl., te Alphen. 
A. J. L . Beudt, van de 3de kl., te Gouda. 
D. J. de Kruyff, van de ode kl., te Schoonhoven. 

nfnattrtjers-

H. M. van Elsbroek, (1) van de dir.'bel., voor de lste 
afdeeling, 's Gravenhage en Scheveningen. 

Mr. G. T. B. Croiset, (2) van de dir. bel., voor de 2de 
afdeeling, te 's Gr a ven hage. 

A. J . Verniers van der Loeff, (5) van de in- en uitg. 
regten en accijnsen, te 's Hage. 

A. P. Addink, voor het gemaal en geslagt, te 's Hage. 
R. Baron Collot d'Escury, voor Loosduinen. 
S..de Bruyn, voor Rijswijk en IFateringcn. 
A. Balen van Andel, voor Voorburg. 
W. Wessels fjg 4. kl.), voor Stompwijk en Feur. 

(1) Vroeger Arrondissementa-Inspecteur, te Rotterdam. 
(2) Vroeger Inspecteur der registratie. 
(3) Vroeger Arrondisseurents-Uirecteur, te Zwolle. 
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? 'w T, v ^ ° , 0 r t ' V 0 0 r 2 ea«>a<iTd en Zoetermeer. 
J. W. JJ. Versfelt, voor Wassenaar en Voorschoten. 
n A n V u n D ° 0 r n v a n d e d i r - b e l - t e Leyden. 
U. A. JJ. Huygens (2), van de in- en uitgaande renten en 

accijnsen, te Leyden. 
J. Gericke voor het gemaal en geslagt, te Leyden. 
J. H. t . Joost, voor Hazerswoude, Benthuizen, 

Bent horn en Hoogeveen. 
M. Schaalje, voor S oet er w oud e, 
B. Oostendorp Verbrugge, voor Leyderd or p. 
Jhr. P. A. van Haeften , voor Koudekerk, Hoogmaik 

en Oudshoorn. 
G. Oorthuis, voor de beide Katwijk en en Valkenburg. 
P.A. de Bordes, voor Noordwijk en Noordwijkerhout. 
i. W. G. A. van Nouhuys, voor Rijnsburg en Oegst-

gees t. 
W.B. van den Bosch , voor Lisse, Hillegom en Vennip. 
Mr. J. van Swieten, voor Sassenheim. Vrije en 

Lage Boekhorst cn Voorhout. 
JJ. J. Clarion, voor Warmond. 
J C. Uitenhage de Mist, voor Alphen. 
J. G. J. Riemersma, voor Alkemade. 
D. van Schravendyk, voor Woubrugge ew Rijn sal er-' 
^ woude (2 kantoren). 

G. Koelink, voor Aarlanderveen, Ter Aar en 
Vrljhoeven. 

A. F. Post, voor Zwammerdam. 
Jhr. J. D. van der Wijck, voor Bodegraven. 
B. C. D. Hanegraaff. voor Woerden, Waarder. Bar

woutswaarder , Rietveld en de Bree. 
i. A. van Driel Jz., voor Nieuwkoop en Noorden . 

Nieuwveen en Zevenhoven. 
A. A. de Salengre, voor Gouda en Broek. 
J. E. van Dongen Bolding, voor het gemaal. it: Gouda. 
J. A. de Lanoy , voor Reeuwijk, Sluipwijk, hei Land 

van Stein , Boskoop, ZoidwijI; cn Middelburg. 

(1) Vroeger HooM-Cuntroleur , te Hollerdam. 

(2) Vro-iger Gi»del'g-^nle Co:rimi»<r>ri» der in en uitg. region 
te Rotterdam. ' 
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F . Blok . voor Moordrecht, Noord Waddinxveen , 
Zuid-tf'addinxveen en Nieuwerkerk aan dm Ussel. 
(3 kantoren.) 

Jhr. J.van Beresteyn, voor Gouderak en Haastrecht. 
E. Jochim, voor Schoonhoven 
E. Jochem, voor het r,emaal en geslagt, te Schoonhoven. 
J. D. de Bloeme, voor Bergambacht. Berkenwoudc , 

Ammerstol, Zuidbroek en Slot wijk. 
F. J. Koernans , voor Ouderkerk aan den IJssel. Storm-

polder, Krimpen op den Ussel, Lekkerkerk en Krim
pen op dc Lek. 

H. Ver|)loegh van Hellouw , voor Oudewater, 
Lage en Bulge ff'ckle, Oukoop , Papekop en Hekendorp. 

be < ^ u r n u m c r a t r c n in 

B> W. C. Veldhorst. 
J. J. Baron Taets van Ame

rongen. 
J. W. Holtius. 

P. J. Grobbee. 
C. de Wijs , geagreecrde eerste 

klerk ter Directie. 

era cn <^)iucatcurs van ben 
7C\ 

K. van Dam, te Leydschendam. 
J. Kempenaar, te HVoubrugge. 
H. de Rooy, te Noorden (bij Nieuwkoop). 

^ ^ o m m t c s c n . 

G. van Aken. 
N . Duyvenwaardt. 
H. Bucker. 

J. A. He Jong. 
A. Diehl. 
T. van Chastelet 
K. D. Salomons. 
C. G. Schnler. 
A. Vcrbuis. 

Van de eerste klasse. 
P. Hunnego. jC. J. Coelaud. 
H. Zandwijk. 
G. de Jong. 

Van de tweede klasse 

H R. Atsma. 

IJ. A. Resch. 
I F. Kloppenbnrg. 
J. Stork. 

|G I. B. van Nieu-
• wenhoven. 

T. Snoeke Jz. 
F. J. Stoets. 
L . J. Olterspoor. 
W. dc Goede. 
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G. Mulder. 
C. J. Uaverkamp. 
H. W. Jelten. 
J. G. J. Hediger. 

( S 4. II.) 

C. C. Beekman. 
G. van Houlen. 
D. M. van Zwiclit 

Fan de derde klasse. 
A. S. Briede'. 
T. van der Meer. 
C. Corver. 
G. Rotteveel. 

F. T. J. Hesselbe 
J. Stam. 
A. van Goch. 
M. J. Werner. 

Fan de vierde klasse. 
II. D. Beeser. 
E. E. T. Dulfer. 

J. Fernhout. 

^puUi ' t t f jcn 'onc \$&onxm\cs, 

H. van Velzen, te Rijnsburg. 
A. Diehl, Commies der Sde kl., te's Hage. 
W. de Goede, Idem, te Woerden. 
T. van der Meer, Idem der ode kl., le Leyden. 

A. Diehl, Roeijer der ode kl., 
H. R. Atsma, 
T. van Chastelet, 
T. Snoeke Jz., 
C. J. Coeland, 
K. D. Salomons, 
A. S. Briede', 
G. van Aken , 
T. van der Meer, 
C. Corver, 
G. Mulder, 
H. Zandwijk, 

\te 'silage. 
Idem, 
Idem , 
Idem, 
Idem , 
Idem , te Sell even ingen. 
Idem, te Rijswijk. 
Idem, I 
Idem , ' te Leyden. 
Idem, I 
Idem, te Koudekerke. 
Idem , te Katwijk. 

G. de Jong, Idem der 2de kl., te Noordwijk. 
P. Hunnego, Idem, te Alphen. 
W. de Goede, Idem, \ . „ , , 
E. E . T. Dulfer Idem der 5e kl., / t e ^rden. 
A. Valkenburg Idem, te Gouda. 
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der directe belastingen. 

J. Yeldermai,, to 1 voor het kantoor 

I. L. Meys, te Scheveningen, ] ° x ' 
C. F. Mulder, te 's Hage , j voor het kantoor 'sHage. 
J. P. Kohler, te '* Zfag-e, j (2e afd.) 
A. van Honstede, te Rijswijk, voor de kant. Rijswijk, 

Voorburg en Loosduinen. 
H. Sprnit, te Stompwijk, voorde kant. Wassenaar , Stomp-

wijk en Zegwaard. 
J. Smagge, t ( Leyden, voor het kantoor aldaar. 
A. J. van der Stok, | 3 ' 
B. Kelder , te Koudekerk , voor de kantoren Soeterwoude , 

Leyderdorp , Hazerswoude en Oudshoorn. 
J . van der Mey , te Lisse, voor de kant. Lisse, Sassen

heim . Noordwijk, Katwijk, Oestgeest en Warmond. 
W. H. Haasse , le Woubrugge, voor de kant. Alphen, Aar

landerveen , Woubrugge , Rijnsaterwoude en Alkemade. 
F. van Son , te Woerden, voor de kant. Woerden en Bo

degraven. 
A. Kelder , tc Nieuwkoop , voor de kant Nieuwkoop en 

Zwammerdam. 
F. Hattink, te Gouda, voor de kant. Gouda, Moordrecht, 

Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Haast' 
recht en Boskoop. 

J. van Ipenburgh , te Schoonhoven , voor de'kant. Schoon: 
hoven en Oudewater. 

I). Oudshoorn , te Berkenwoude , voor de kant. Ouderkerk 
aan den IJssel en Bergambacht. 

© n t r < p « t « , 

iC^nf re^osenrs i 
A. J . Verniers van der Loeff*, te s Gravenhage. 
0. A. D. Huygens, te Leyden. 
E- Jochetn , te Schoonhoven. 
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(PROVINCIE ZUID-HOLLAND.) 

H. A. Verniers van der Loeff (®) . 

" i^onfrofmrs . 

T E R O T T E R D A M . 

Poor de directe belastingen. 

A. J. de Leeuw, van deode kl., voorde lste afdeeling. 
W. S. van den Bergh , van de 2de kl., voor de 2de af

deeling. 
Voor de actieve dienst. 

P. B. Reeringh, van de lste klasse. 
J. F. van Harreveldt, van de 2de klasse. 

FOOT de comptabiliteit. 

i. D. Carlebur, van de iste kl., belast met de verificatie 
van het kantoor der accijnsen, te Botterdam en van 
het kantoor Kralingen. 

W. W. van Bijsoort, van de 2de kl., belast met de veri
ficatie van het kantoor der in- en uilg. reglen, te Rot
terdam. 

In he! Arrondissement. 
J. Akkeringa , van de 2de Id., te Delfshaven. 
R. H. Troost, van de lste kl. / v o o r d e dir. bel, in- en 
A. Collard, van de ode kl. I u'l9-regten en accijnsen, 

< te Schiedam. 
G. Meinesz, van de lste kl., te Delft, 
i- R. Boeije, van de ode kl., te Maassluis. 
1. P. de Carpentier (?$g 4. kl.), van de 3de kl., te 

Hellevoetsluis. 
G. Blok, va n de 5de kl., te Middelharnis. 
F. A. desTombes, van deode kl., voor de lste afdeeling 

te Dordrecht. 



E. B. J. Moi'se de Chateleux, van de Iste kL, voor de 
2de afd. te Dordrecht. 

L . Doude van Maas, van de 3de kl., te Oud-Beijerland. 
C. J. Stakman , van de 2de kl., te Gorinchem. 
W. van Citters Jr., van de 3de kl.. te Charlois. 

G. Webbers , van dedir. bel, (le afdeeling) te Rotter dam. 
H. Hoffmann van Hove (1), van de dir. bel, (2e afdeeling) 

te Rotterdam. 
J. F . Baron van Beede van Oudtshoorn, van dein- en 

uitgaande regten, te Rotterdam. 
A. Meinsma Jz., voor de accynsen, te Rotterdam. 
Veltcainp Helbach , voor het geslagt, te Rotterdam. 
W. W. Erkelens Cooke, voor het gemaal, te Rotterdam. 
J. HondorfBlok, voor Kralingen en Cappelle op den 

IJssel. 
M. Swaan, van de dir. bel, in- en uitg. regten cn accijn

sen , voor Delfshaven. 
J. B. A. Vattier Kraane, voor Bergschcnhoek en Hille

gersberg en Rerkel. 
H. van der Kolff, voor RI e i s 10 ij k , Zevenhuizen en 

Mocrcapelle. 
i. H. van den Bosch, voor Overschie en Schicbrock. 
W. G. M. van der Mee, vau de directe belastingen, te 

Schieda m. 
J. van der Hucht (2), van de in- en uitg. regten en accijn

sen , te Schiedam. 
A. Kerdel, voor het gemaal, te Schiedam. 
J. M. van der Minne, vppr Kethel, Nieuwland en 

Mathenesse. 
A. W. F. van der Hegge Spies, van de dir. bel, voor 

D e l f t en Vrijeban en Hof van Delft. 
H. J. Borgerhoff van den Bergh (3), van de accijnsen, voor ' 

D e l f t en Vrijeban en Hof van Delft. 

(1) Vroeger Arrondissements-Inspecteur, te Nijmegen. 

(2) Vroeger Provinciale Inspecteur in Zeeland. 

(3) Vroeger Arrondissements-Directeur, te Sas-van-Gent. 



M. J. van Koeverden , voor het gemaal en geslagt, te Delft. 
3. 3. Tomson , voor Pijnacker, Ruyven, Akersdijk, 

Absreqt, Tempel en Nootdorp. 
P. M. Beelaerts, voor Schipluiden, Sint-Maartens-

regt, Hodenpijl, Groeneveld en de Lier. 
Jhr. J. J. Boreel de Mauregnault, (1) van de dir. hei, in-

en uitg. regten en accijnsen, te Maassluis en voor 
het eiland Rozenburg. 

L. Steur, voor het gemaal en geslagt, te Maassluis. 
Jhr. J. L. van Panhuys, van de dir. bel, in- en uitg. 

regten cn accijnsen, voor V laar ding en, Flaardin-
ger ambacht en Zouteveen. 

P. Hoogen dijk , voor het gemaal en geslagt, te V laar-
ding en. 

H. Gerlings Jz., voor Maasland. 
3. J. van den Bosch, voor Monster cn 'sGravesande. 
Mr. 3. Heurnius van Galen, voor Naaldwijk. 
A. H. J. Tissot van Patot, van de dir. bel, te Brielle. 
3. Koolbeek Jz., van de in- en uitg. regten en accijnsen, 

te Brielle. 
M. van der Lugt Melsert, voor het gemaal en geslagt, 

te Brielle. 
A. van Capellen Dz., van de dir. bel, in- en uitg. regten 

en accijnsen, voor Hellevoetsluis, Oude- en 
Nieuwe Struiten en Oudenhoorn. 

3. van der Bi l , voor Nieuwenhoorn en Nieuw 
Hellevoet. 

D. Rijpstra, voor Ooslvoorne en Rockanje. 
H. J. Goetzee , voor Geervliet, Abbenbroek , Simons-

haven en Schuddebeurs. 
P. van der Tak, voor Spijkenisse, Hckelingen, 

Zuidland en Biert. 
P. C. van den Broek , voor Zwartewaal, de Vicrpolders, 

Heenvliet (residentie Ni e u w er s Iuis) en (2 kantoren). 
G. J. E . van Nikkelen Kuiper, voor Middelharnis, 

ook als gerijfkantoor der in- en uitg. regten. 
3. Luyendijk , voor den Bommel en Stad aan't Ha-

ringvliet. 

(1) Vroeger Controleur , te Oldenzaal. 
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J . van der Hoff, voor Dirksland, Roxenisse, Me-
lissant en Onwaard. 

J. van Assum, voor Goedereede (ook als gerijf-
kantoor der in- en uitg. regten), Ouddorp en Stellendam. 

C. G. van Dam, voor Ooltgensplaat. 
A. J. II. van den Bosch, voor Oude Tonge, Nieuwe 

Tonge en Herkingen. 
L. van Bochoven , voor S ommel sdij It. 
Jhr. F . W. A. Beelaerts van Blokland (gg 4. kl.), van 

de dir. bel., te Dordrecht. 
A. W. Grave van Hogendorp ( f t ) . van de in- en uitg. 

reglen en accijnsen, te Dordrecht. 
W. van Aardenna Lz., voor het gemaal en geslagt, te 

Dordrecht. 
Mr. A. F. A. Grave van Hogendorp, voor Papendrecht, 

Alblasserdam en Oud-Alblas. 
J. L. van Tets, voor Bleskensgraaf, Molenaars

graaf, Brandwijk en Hofwegen. 
V. II. Niemansverdriet, voor S t r e e f k e r k , Grool-

ammcrs en Nieuw Lekkerland. 
D. Hordyk , voor Zwijndrecht, Meerdervoort, Groote-

Lindt, Heer Oudelands-Ambacht, Hendrik Ido-Ambacht, 
Rysoort, Sandeling-Ambacht en Strevelshoek. 

N. Faassen , voor Dubbeldam, de Mijl en Wieldrecht. 
H. J . Ente, voor Ridderkerk. 
P. C. van der Min, voor IJ s scl-mon d e. 
R.Smith, voor Barendrecht, Heer-Jansdam, Kleine-

Lindt cn Kijfboek. 
H. Martens, voor Rhoon, Porlugaal cn Albrandswaard. 
A. van Capelle Wz., voor Pernis en Hoogvliet. 
W. P. Kouwenhoven , voor Charlois en Kalendrechl. 
C. J . Laarhoven, voor Gorinchem, Arkel, Hoog-

Blokland , Schelluinen, Spijk en Hardinxveld. 
C. E. Boonzaijer, voor het gemaal, te Gorinchem. 
H. deKlerck, Jcz., voor Sliedrecht, Giessendam cn 

Wijngaarden. 
P. van der Tak, voor Giessen -Nicuwkerk, 

Pcursum, Neder-Slingeland, Hoornaar cn Noordeloos. 
W. A. Kluit, voor Leer dam, Schoonrewoei-d, Heuke-

lom, Kedichem en Asperen. 
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L. N. E. Verbrugge, voor Vianen, Lexmond , Hage-
stem, Hei- cn Boeicop cn Everdingen. 

J. G. Niehot, voor Ameide, Meerkerk, Nieuwland 
Leerbroek en Tienhoven. 

J . N . van Teeckelen burgh, voor Nieuwpoort, Otto-
land, Langerak, Goudriaan en Lamp Blokland. 

N. van der Hucht, voor Oud- en Nieuw-B eij er land 
en Ptershil. 

E. C. A. Plan ken, voor Zuid-Beijerland, genaamd 
deHtdzert en Goudswaard, genaamd de Korendijk. 

• F- V o e t > v o o r Heinenoord, Goidschalkxoord. Put
tershoek, Mijns Heer en I and en Westmaas. 
j o v a n V l e r s s e n ' v o o r Numansdorp, genaamd 
de Buitensluis eu Klaaswaal. 

J. P. Korthals, voor 's Gravendeel en Maasdam. 
a. J. Wessels, voor Strijen en Strijensas. 

mrnuinerctiren in be 'trecfie 

J. D. Bichon van IJssel-
raonde. 

F. 0 . v. Dornberg Heiden 
Jhr. S. B. van Spengler. 

P. F . de Bruyn Tengbergen. 
B. van Eck , Commies ter 

Directie. 

[oeltrjoubers. 

C. van der Voort, i t e Q kantore 
W. F. Baron van Reede van Oudtshoorn ) d e r °" 
D. M. Giltay, i uil!l- region. 

1 te Botterdam. 
A. H. Haentjens, , ten kantore der in- e„ 
W. H. van Essen , I uitg. regten en accijn-
F. C. M. Groshans, I sen. te Schiedam. 
G. Commys , I , e n •"'"tore der in- en 
Paul, Grave van Hoaendorn ( mtS- rcS'e" e n "cctjn 

' sen te Dordrecht 
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tsitcura. 

T E R O T T E R D A M . 

K. van der Graaf. 
A. Kruymel. 
C. van Goudriaan. 
A. Willeumier. 
W. S. Vitriarius. 
J. van der Elst. 
D. van Eldijk, i 
G. Wouters , I 
H. W. I. M. Yske, j 
J. Houwing, ' 

| te Schiedam. 

T. G. Nagel. 
P. Lafontaine. 
J. de Feyfer Jz. 
J. van der Steen. 
J. H. Tol van der Meulen. 
T. G. Tissot. 
M. H. A. van Eymeren. 
J. A. Brugman. 
J. J. Neurdenburg. 
J. G. Boelofs. 
I. B. Falkama de Burh 
A. C. Becude, 
C. D. Weirather, te Maassluis. 
A. der Mou, te Vlaardingen. 
J. Koolbeek 1 t B r i M e 

C. H. Werkhoven WHzn. ) 
L . J. van Tiffelen, \ 
J.Ogelwight, J l e Hellevoetsluis. 
W. Erraenns, 1 
H. F. Lambrechts. 
H. Henken , te Delfshaven) (fungerend.) 
F. W. Uuraoulin , I 
J . J . Dorner , > te Dordrecht. 
W . Aarts , 

330 

tijdelijk. 

ommtesen. 

Hoofd- Commiesen. 

D. Simon, te Rotterdam. 
J. van den Broek, te Schiedam. 
H. Houwing , te Dordrecht. 

Van de eerste klasse. 

R. Spaanderman. 
J. Hagendooru. 
J. Speeleveld. 

T. P. van Bemmel, 
M. Hoogendorp. 
S. van Halderen. 

P. H. Meyerse. 
J. van Dobbelen. 
H. Henken. 
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J. Lokker. 
C. Dronkers. 
G. Overgaauw. 
J. H. J. Kuhlman. 
J. C. W.G.I onieese. 

Z. Aalbers. 
B. Muller. 
G. de Waard. 
D. Hart man. 
A. de Lange. 

R. C. Huge. 
B. Soek. 
A. van Bommel. 
T. Rijnhart. 

P an de tweede klasse. 
M. J. Spaanderman. 
A. de Lange. 
J. J. Rouckens. 
L. van der Zeyde. 
P. Zonneveld. 
J. Bijl. 
S. A. Iburg. 
W. H. Rooseboom. 
P. Baerveldt. 
A. Mook. 
C. Werlie. 
P. Koole. (gg 4. kl.) 
C. van Raay. 
C. A. Kelk. 
J. de Graaff. 
J. Jonas. 

J. G. Soeter. 
W. A. van Dolder. 
A. Bttrggraaff. 
L. C. Vogelsang. 
J. G. C. Schrijver. 
F. M. Pronk. 
W. Hagers. 
P. C. van Eg. 
J. van Pothoven. 
J. Bulk. 
G. van der Linden 

Jarnazette. 
A. J. van Kelckho

ven. 
C. de Booy. 
B. van der Sluis. 

J. Smit. 
J. H. van Beest. 
J. C. van der Lee. 
M. van der Laan. 
J. Huneveld. 
G. M. van den Oord. 
A. K. Hamel. 
P. A. C. Hugenholtz. 
W. van Egmond. 
J. de Winter. 
F. de Ridder. 
L. H. Furnee. 
D. Kok. 
J. Hartogh. 
M. van Dijk. 
W. H. S. Caspcrs. 

Van de derde klasse. 
J). dc Brnyn. 
N. Helderman. 
G. van de Water Jr. 
P. Metzelaar. 
A. van Andel. 
J. van Nooijen. 
G. Samson. 
K. A. Bestebroer. 
W. Linders. 
A. Prins. 
F. Siebert. 
E. van der Wiel. 
C. Verslecg. 
A. Althuyzen. 

J . Ucpp. 

H. J. Anlfang. 
W. M. Rutges. 
J. G. Morel. 
L. G. Roos. 
W. Meyer. 
F. J. Harlwig. 
A. Fluit. 
II. 1. van Seuren. 
P. Beets. 
J. Rani. 
A. Aldenhoven. 
A. J. Brenner. 
W. Burst. 
J. J. van Eysden. 
G. van der Goes Jr. 

J. H. Hollman. 
J. Baak. 
J. G. R. Zwierzina. 
J. C. Mooij man. 
J. M. Orth. 
A. L. de Lange. 
B. de Bruin. 
A. Goudswaard. 
C. Bakker. 
C. A. Vcreul Jz. 
H. Theys. 
L. A. de Rochefort. 
H. Wubber. 
A. W. Rouckens. 
G. Frcui. 
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•T, C. Saris. 
J. W. van Rocver-

den. 
M. van Idsinga. 
3. A. Sleyns. 
L Outhoff. 
J. G. Misbach. 
A.G.deNeynv. Hoog-

werff. 
A. J. van der Drift. 
W. F. van Nienwen-

liuyze. 
W. G. van Eymeren. 

Mr. A. F. v. Deinse. 
J. A. Dnrkheim. 
J. W. van Dobbelen. 
G. Ros. 
A. W. Wulffers. 
L. M. van Haltercn. 
H. Verhoef. 
A. van Socns. 
M. van der Voore. 
J. F. Buchel. 
J. D. V. Schenk. 
A. B. A. van Ketel. 
J. C. van der Meer. 

Van de vierde klasse 

3. C. A: van Retcl. 
P. de Leu. 
G. Vermeulen. 
S. C. van Nispen. 
W. J. de Meur. 
J. A. Soer. 
H. Bouwman. 
F. J. Scheffer. 
P. Roos. 
H. de Rlerk Wz. 
H. A. lloogenbergh. 
J. P. Werner. 

A. A. C. de Veer. 
J. P. Korving. 
N. F. la Combe. 
J . A. van Lier. 
J. Hermans. 
J. T. C. Sluyskens. 
H. van Meijenveldt. 
J. Zaalbcrg. 
P. J . F. Fuchs. 
G. F. Brouwer. 
R. de Rlcijn. 
T. B. Savarijn van 

Baarle. 
A. Sandifort. 
A. Arimont. 

P. B. van Dinsen. 
H. J. van Garsten 
E. P. P. Saraber. 
H. Daniels. 
A. Zillescn. 
P. J. Biesta. 
H. Soeter. 
P. C. Hartman. 
C. Jonker. 
J. M. Rammeraad. 
J. Soerewijn. 
M. J. Mooyman. 
D. Tirie. 
P. J. van de Gevel. 
J. C. Schenk. 

G. F. de Jonge. 
J. J . T. Erdmann. 
J. van HarderwijkJr. 
G. B. Vellman. 
S. de Wildt. 
M. Hatz. 
D. van Geluk. 
J. Duermeijer. 
W. de Jong. 
G. Dozij. 
F. van Bennekom. 
M. C. Razander. 
J. C. Volkert Door-

schodt. 

jnifewjerpotu ^^ommic ien 

3. Verkerk. 
G. L. J. A. Dijckmeester. 

F. A. Jung. 
W. Teeuwen. 

^ t s t t r H r s - l ^ c r j e e ^ a m f U r a . 

te Rotterdam. J. de Feyfer Jz., / 
T. G. Nagel, \ 
V. VV. Dumouleyn , te Dordrecht 
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crjce^sntftcrj 

I ft J. Kuhlman , Commies der le k l , te Rotterdam. 
K. lioudewyn, te Dordrecht. 
C de Waard , Commies der le k l , te Dordrecht. 

^ij'fisroeij'ers. 

i. Oeder, 
J. G. Walger, 
J. H. Stork, 
P. J. L. Mesch, 
P. Reese, 
C A. van Bijleveld, 
J. F. D. Eberstein . 
A. de Wit, Adjunct. 

te Rotterdam. 

te Schiedam. 

^fabmiltecror ^ o m m t r s e n - ^ ^ o e i f ra. 

G. Werlie, Roeijer 
M. J. Spaanderman 
E . P. P. Saraher, 
I. van Seuren , 
J.W. van Koeverden 
G. Freni, 
K. A. Bestebroer, 
W. H. Roosebooin, 
J- G. Soeter, 
A. Burggraaff, 
J. de Graaff, 
J. van den Broek, 
G. van Raav, 
A. Althuyzen , 
A. J. Kelckhoven, 
N. F. Lacombe, 
J. G. R. Zwierzina , 
J. C. Saris, 
J. C. Misbach, 

der 2e k l . 
Idem 
Idem 
Idem der 5e kl. 

. Idem 
Idem 
Idem , te Kralingen 
Idem der 2e k l . 
Idem 
Idem 
Idem der 2de kl. 
Idem der 2e k l . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem der 3de kl. 
Idem 

te Rotterdam. 

te Delfshaven. 

te Schiedam. 
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S. A. Iburg, Roeijer der 2e k l , j 
J. Lokker, Idem, > te Delft. 
J. C. W. G. Tomeese, Idem der 3e k l , \ 
M. Hoogendorp, Idem der 2e k l , te Maassluis. 
T. M. Pronk , Idem, te Middelharnis. 
J. Bijl , Idem , I t e riaardingen. 
P. Beets, Idem, ( 
C. van der Linde Jarnazette, Idem, te Nieuwesluis. 
B. Soek, Idem, te Dordrecht. 
G. de Booy. 
G. de Waard, 
D Hartman , I I ( J e m d e r 3 ( l e k l , e Dordrecht. 
J, C. A. van Ketel, ' 
G. Vermeulen , 
A. de Lange, 
J. F. Buchel, Idem, te Sliedrecht. 
J. D. V. Schenk, Idem, te Alblasserdam. 
B C. Huge Idem. • Gorinchem. 
J. C. van der Meer , Idem < 
W. van Egmond, Idem. I t e L e c r d a m . 
J. A. Soer . Idem , ( 
W. H. S. Gaspers, Idem, te Vianen. 

M^Veter* m ^ axateura pan ben ' ^ t t r f . 

G. Bontebal, te Kralingen. 
J. Boon , te Delft. 

J. Moerkerken van der Meulen, te Middelburg (bij Gouda). 

*^eurrpaarocrs 
der directe belastingen. 

U. van den Es , | te Rotterdam, voor bet kant. Rot-
J. T. van der Waal, | terdam, le afdeeling. 
J. van Grondelle, I te Rotterdam, voor het kant. Rotter-
G. W. Korthals , | dam , 2e afdeeling. 
J. Veltman, te Kralingen, voor het kant. aldaar. 
A. Boezel Jz., le Hillegersberg, voorde kant. Delfshaven, 

Overschie , Hillegersberg cn Rleiswijk. 
B. H. Velter en J. Strijbos , te Delft, voor de kant. Delft, 

Pijnacker en Schipluiden. 
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W. van Kempen , te Schiedam, voor de kant. Schiedam 
en Kethel. 

A. C. Diepbnizen , (e Maassluis, voor de kant. Maassluis 
Monster en Naaldwijk. 

J. Leer, te Vlaardingen, voor de kant. Vlaardingen en 
Maasland, Monster en Naaldwijk. 

1. L. Gorne, te Nieuwenhoorn, voor de kant. Brielle , 
Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en Oostcoorn. 

S. J. E. N. Bresler, te Geervliet, voor de kant. Zwarle-
teaal, Heenvliet, Geervliet cn Spijkenisse. 

A. de Koomcn, te Oude-Tonge, voor de kant. Middelhar
nis, Oude-Tonge, Ooltgensplaat en den Bommel. 

G . Okker, te Melissant, voor de kant. Sommelsdijk, 
Dirksland en Goedereede. 

G. Lawende , i l e Dordrecht, voor het kant. 
.T. A. van Dnyneveld Az, j Dordrecht. 
P. Wapcrom Fz, te Papendrecht, voor de kant. Papen

drecht , Bleskensgraaf en Streefkerk. 
J. Elshout, tc Dubbeldam, voor de kant. Zwijndrecht 

en Dubbeldam. 
A. van den Broek, te Ridderkerk, voor de kant. Baren-

drecht, Ridderkerk en IJsselmonde. 
P. A. van Ree Dz, te Charlois, voor de kant. Charlois , 

Pernis en Rhoon. 
C. van der Horst, te Gorinchem, voor het kant. Gorinchem. 
C. J. Porssel, te Leerdam, voor het kant. Leerdam. 
D. Smit, te f z'onen , voor de kant. Vianen en Ameide. 
C. Wagenaar, te Giessen-Nieuwkerk , voor de kant. Gies

sen Nieuwkerk, Sliedrecht en Nieuwpoort. 
P. van Kuijk, te Oud-Beijerland, voorde kant. Oud Bei

jerland en Zuid-Beijerland, voor zoo veel betreft de ge
meente Goudswaard. 

A. Roozendaal, te Westmaas, voor de kant. Numansdorp 
en Heinenoord, behalve de gemeenle Puttershoek , en 
het kantoor Zuid-Beijerland, doch alleen voor zoo veel 
aangaat de gemeente van dien naam. 

N. A. Boudewijn, te Strijen, voor de kantoren Strijen en 
's Gravendeel, benevens de gemeente Puttershoek , wi
der het kantoor Heinenoord. 



f.l 

TE ROTTERDAM. 
A. J. Metzlar. (1) Entreposeur. 
N. C. Vogel, Controleur der lste klasse. 
J. Seepers, eerste Boekhouder. 
G. van Hoi Is, tweede Boekhouder. 
A. II. Verhoeff, eerste j 
W. Heusden, tweede 
W. de Tiinmerman derde 
H. C Meinsma, vierde I 
L. Keel, Magazijnmeester. 
W. J. Brender a Brandis, Adjunct-Magazijnmeester. 

Klerk. 

VV. van den Hout 
II. Lafjilje. 
J. Mynands. 
C. de Groot. 
J. B. Hohroek. 
J. Lockhorst. 
U. R. Karstcl. 
J. Romeyn. 
J. Piekaar. 
P. Schuurkogel. 
M. C. Bouw. 
J. Geelen. 
H. Godefroy. 
A. Tieleuian. 
J. van Vugt. 
J. de Bruin Bzn. 
A. Kervenzee. 
A. Bertram. 
F. J . Ritzerfeld. 
J. L. van Walraven. 
J. S. van den Bosch. 
P. Koster. 
E. J. Besler. 

Q^ommtcs<n< 

Hoofd- Commies. 
p. Dilenbroek. 
J. van der Sloot. 
D. W. Marcus. 
J. Moeliker. 
B. L. Visser. 
R. A. de Kindt. 
M. Bloezem. 
J. B. Meijer. 
A. van Raamsdonk. 
P. Huyskes. 
J. A - Trelege. 
M. Spaanderman Mz. 
J. F. Berends. 
A. van der Dool. 
F. A. Brandel. 
J. Zillesen. 
D. Goeper. 
H. F. van de Pepen. 
C. van der Brons. 
J. L. de Meijer. 
H. van den Heuvel. 
H. H. A. Geering. 

J. J. A. Schouten. 
J.C. U. Eichelsheiui. 
G. Koppelaar. 
G. G. van der May. 
L. Moerkerk. 
C. Bal. 
J. C. Jung. 
P. A. da Bosc. 
A. de Clerc. 
C. J. van den Broek. 
J. Delmaker van 

Witzenburg. 
N. B. Roels. 
G. Droog. 
J. van Raalt. 
G. van Appeldoorn. 
J. S. Gravestein,, 
J. Bonwman. 
A.Munts. Pakhuis-

knecht. 

(1) Vroeger Arrondiseroents-Inspecteur , te 'tBotch. 
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2^ntre.poseurs 

in de overige steden. 
3. van der Hucht, te Schiedam. 
M. Swaan, te Del/shaven. 
Jhr. J. L. van Panhuys, te Vlaardingen. 
Jhr. J. J. Boreel de Mauregnault, te Maassluis. 
J. Koolbeek, te Brielle. 
H. J. Borgerhoff van den Bergh, te Delft. 
A. W. Grave van Hogendorp, te Dordrecht. 

TE BRIELLE. 

A. de Lelys, Kwartiermeester. 
H . van der Steen , t 
G. van der Pijl , j Sloeproeijers. 
J. Spuy, I 

TE HELLEVOETSLUIS. 
G. van Poelje, Kwartiermeester. 
A. van der Pijl, 
P. Vermaas, / 
G. J. Vrielink . I „, 
J. Agnes , ( Moeproetjers. 
C. Flint , \ 
<h Domisse, 

TE ROTTERDAM 
A. van Amevde, i „, 
J. Visser, i sl°eprocijers. 

TE MAASSLUIS. 
P. van Baalen , I „ . 
C. van Baalen, \ S l o e P r o n J e r ° -

TE DORDRECHT. 
J. Bouwman , Sloeproeijer. 



(PROVINCIE NOORD HOLLAND). 

^irecteur. 

N. J. Robbe" (®) . 

TE AMSTERDAM. 

Voor de directe belastingen. 

B. Elias , Hoofd-Controleur. 
A. F . Hartsinck, van de lste kl., voor het lste 
M . M. A. Hijmans , van de lste k l , voor het 2de 
W. Alewijn Fz., van de 2de kl., voor het Sde 
B. Elias, voor het 4de 
J. P. Ilelmolt, van de 2de kl., voor het Sde 

FOOT de in- on uitgaande regten en accijnsen. 

i. van Lier. van de lste klasse. 
J. A. van Wijngaarden, van de lste klasse. 
G. L . Voerman, van de 2de klasse. 

Voor de comptabiliteit. 

F. J. Bichard de Bertin, van de 2de k l , belast met de 
verificatie van het kantoor van in-, uit- en door
voer en den accijns op de suiker. 

J. de Dieu, van de 2de kl., belast met de verificatie 
der accijns-kantoren. 

In het Arrondissement. 

Jhr. H. Lewe van Middelstum, van de 3de kl., voor 
de Controle Ouderkerk aan den Amstel. 

C. I). Meerens, van de lste k l , te Weesp. 
J . L . Crap Hellingman E. K.), voor de Controle 

Helder (residentie bet Nieuwe Diep). 
E. Tielenius Kruythofi", van de lste k l , te Haarlem. 
F. H. Kruseman. van de 3de k l , te Zaandam. 

-= a 
a o> 
P e 

_ 4 



u 

(J^nfvrtttcjers-

Mr. W. Backer, voor het lste Arrood, 
J . Maryt van Dijk (1), voor het 2de Arrond, / . d . e r d i r -
Jhr.Q. W. van Hoorn , voor het ode Arrond, } bela^tn0en . 
H. Meinesz (2), voor het 4de Arrond, ( t e 

A. Backer, voor het Sde Arrondissement, I Amsterdam. 
B. P. Engelbert van Bevervoorde, van het eerste ac

eijnskantoor, te Amsterdam (de wijn, het binnen- en 
buitenlandsch gedistelcerd). 

J . U. van de Graaf, van het tweede aceijnskantoor, te 
Amstcniam (bet zout, de zeep, de bieren en azijnen en 
de brandstoffen) 

Mr. J. C. Bijieveld ( ® ) , van de in- en uitgaande regten 
en den accijns op de suiker, te Amsterdam 

Jhr. J. C. F; von Schmidt auf Altenstadt, van de dir 
bel.. in- en uitg. reglen en acc, voor de Helder. 

J. Lipjes , van de dir. bel., in- en uitg. regten en ac
cijnsen , voor Vlieland. 

Iv. F. Boejenk , van de dir. bel, in- en uitg. reglen en 
accijnsen, voor het eiland Ter sc helling. 

N. C. J. Velius Baert, van de dir. bel., in- en uitg. reg
len en accijnsen, voor hei eiland Texel. 

P. A. Colombon , van de dir. bel., in- en uilg. regten 
en accijnsen, voor het eiland Wieringen. 

A. W. Berends. van de dir. bel., in en uitg. regten eu 
accijnsen, voor Muiden. 

P. Hoyer , voor Naarden en Bussem. 
A. Roelans , voor B I art cum, Laren en Buisen. 
C. Hulft, voor Nederhorst den Berg, Ankeveen, 's Gra

ve I and en Kortenhoef (2 kantoren). 
J . W. Janssens, voor Hilversum. 
Mr. F. F. Bentinck, voor We e sp , Weesperkarspel en 

Bijlmermeer. 
D. I. E . Cremer , voor S I o te n. 

(1) Vroeger Arrondistements-Inspecteur , te Heerenveen. 

(2) Vroeger Haofd-Controleur , te Botterdam. 
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Jhr. A. van Haeften A z , voor Nieuwer amstel en 
Rietwijkeroord. 

C. Spiers, voor Aalsmeer en Leymuiden (2 kantoren). 
G. A. L . G. Thesing, voor Ouder amstel en Uit

hoorn (2 kantoren). 
A. Santbergen , \oor Diemen en Water graaf smeer. 
Jhr. G. P. C. van Breugel, van de directe belastingen, 

te Baarlem. 
Jhr. 3. Sandberg, van de accijnsen, te Haarlem. 
W. A. Dolleman , voor Heemstede, Bennebroek, 

Berkcnrode en Zandvoort (2 kantoren). 
J. M. Gogel, voor Bloemendaal. 
G. J. Baron van Beede van Oudtshoorn, voor Bever-

w ij k , Wijk aan Zee en aan Duyn en Velzen. 
A. Melchior, voor Spaarndam en Spaarnwoude. 
D. J. Maze!, voor Sch ootcn , Boutrijk en Polanen , 

Haarlemmerlicde en Zuid-Schalkwijk (residentie Haar
lem). 

C. J Brandt, (1) van de dir. bel., in- en uitg. regten cn 
accijnsen, te Zaandam. 

S. van Heynsbergen , voor het gemaal en geslagt, te 
Zaandam. 

E. Mooyaart, voor Zaandijk en Koog aan do Zaan. 
G. C. Walraven van Riemsdijk, voor Wormerveer 

en West-Knollendam. 
I. Idema Greidanus , voor Kromme n i c. 
M. H . van Hengelaar ; voor A s s e n d e l f t . 
L. R. van Sandick, voor Westzaan. 
K. van den Berg, voor Oostzaan. 
3. Buys, voor Wormer, Jisp en Wijde-Wormer. 

H. I. Calkoen. 
M. M. de Crane. 
II. W. van Doesburgh. 

Jhr. T. J. Kraijenhoff. 
C. L . Schuurmans , Com

mies ter Directie. 

(1) Vroeger Controleur, te Rotterdam. 



lit', 
iockijouQcrs. 

Jhr• C. G. G. Graaflarjd,| ten kantore van in- uit- en 
T A ' £ ' a s m s ^ e ^ ay • / doorvoer en van den accijns 
•L d e Brume, I 0 p de suiker, te Amsterdam. 
W. i). Poppelman , j Adjnnct-Boekhouders ten even-
W. C. van Hoorn , j gemelden kantore. 

L. J. A. J. Broinan. 
P. A. Dronrijp. 
S. van Reen. 
R. Kabel. 
G. H. Sinker. 
J- C. van Jordan. 
S. Toussaint. 
J . A. Neyssel. 
F. A. de Baadt. 
C. M. J. van Strijen, 
C. T- Kramer, 
A. P. T. Storm Lotz , 
A. Denys, 
P. van Werd, 
J. G. van der Kellen, te Vlieland. 
H. van der Brugh, 1 . T , . . . 
D. Menno , ( t e Ter^helhng. 
H. A. Wel lan , te Zaandam. 

Hoofd-Commiesen. 

F. A. A. J. Valkenhoff. | C. L. H. Droz. 

B. de Ruyter. 
T. Bouman. 
J. J. *\ ickel. 
J. W. van Wijhe. 
H. B. Gude. 
G. Engelhardt. 
F. C. H. Userman. 
J. Carabain. 
W. Haverkamp, tijdelijk. 

Visiteurs aan de. Helder. 

D. Augelbeek. 
B. Vermeulen. 
J. C. Stumpff. 
K. Lippla. 

Van de eerste klasse. 
J. Hardes. 
M. J. Jantzen. 
M. Muller. 
J. Hutte. 

J. Staats Spruyt. 
J. C- Schramm. 
B. T. Broekhoff. 
G. Haan Pz. 
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W. Sickesz. 
A. Scholten. 
H. Valkenburg. 
J. Ii. Elders. 

C. Pfenstiehl. 
H. A. Carpentier. 
F. J. van Rooy. 

P. Schluter. 
C. D. de Heus. 
J. Nieuwenhuys. 

Fan de tweede klasse. 

A. Eerens. 
M. Blesgraeft.(jf7roe. 
L. Heeck. der ft) 
J. Passier. ($|4.kl.) 
A. de Waard. 
S. dc Vries. 
H. J. Clerk. 
H. C. Jekel. 
R. Crap HenningJz. 

J. Ccssee. 
T. Soeters. (§g4.kl.) 
A. L. Gerretsen. 
P. Voller. 
J. A. Block. 
C. W. Krekel Kel-

dcrman. 
P. Willems. 
J. van Duyl. 

W. Peeters. 
C. J. Tewes. 
A. D. B.Meenderink. 
W. F. Noman. 
J. J. Schrempfft. 
A. J. C. van Tuyl. 
H. C. J. Krooneman. 
N. Slothouder. 
M . J .J . P. Tissot. 

Fan de derde klasse. 

II. Meins. 
J. J. van Dijk. 
J. G. B. Wcerman. 
C. Tibbe. 
J. J. van Groningen. 
J. Bosman. 
P. van Hateren. 
G. Wellcns. 
H. Schaares. 
F. Fondsteen. 
A. Bonger. 
J. N. Arnoldi. 
A. B. Frouin. kl.) 
I. H.Gilkons. (Og 4. 
II. M. Mevssenheim. 
P. Kist. " 

Ros. 
W. Mertz. 
J. Zinnekeveld. 
II. Swcers. 
J. Das. 
Milatz. 
F. Rolf, 
van Heyst. 
Hoela/ids. 
Noordhoorn van 

der Kriiyil. 
P. Voller. 
de Wolf. 

W. van Dobbelen. 
C. A. \an Gogh, 

J. Simons. 

J. J. A. de Bruyn. 
E. A. Hetterschcy. 
D. Levy. 
K. Fraay. 
J.W. D. van Uernei t. 
P.A.P. v. Groningen. 
D. Muyskens. 
W. G. Tamson. 
A. Bor. 
J. B. Bouluuois. 
J. F. Jacot. 
A. Weetniet. kl.) 
C. J. Lagerwev (OS .̂ 
J. C. Srheller. 
A. C. Griinmelius. 
P. A. Roelofs. 

J- an de vierde klasse. 

J. J. Besancon. 
II. D. Klinkert. 
A. Donker. 
A. van Wageningen. 
(',. H. Leibbrandt. 

P. Franchimon. 
A. Smits. 
A. Berendsen. 
J. de Vries Lentsch. 
L. F. Nooteboom. 

P. J. Colenbrander. 
L. J. Kassies. 
J. Belderink. 
A. G. van Tussen-

broek. 



i1- Gordyn. 
W. G. van Zuilen. 
T. Sweerls. 
P. Botesz. 
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J. Knoop. 
J. VV. A. Luca. 
H. Baardorp. 
J. Heiinans. 

C. Loevezyn. 
V. A. van Dolder. 
J. Hartwyk. 

^Put f« t t ( j«n»f) t t< {^omrotescn. 

F. A. H. van der Meulen. 
P. Muys. 

J. J. Storp. 

De Visiteurs te Amsterdam. 
L. J. A J. Broman. B. de Ruyter. 
P. A. Dronriip. H. R. Gude. 
F. A. de Raadt. 
A. P. T. Storm Lotz , aan de Helder. 
D. Merino, Idem, te Terschelling, 
II. Schaares, Commies der derde klasse, te Weesp. 
W. Sickesz, Idem der eerste klasse, te Haarlem. 
J. Hutte, Idem, te Zaandam. 

j|||tjftsr0ftj<rs. 

te Amsterdam. 

D. Nieuweuhuizen, Overman. 
P. E . Laats. 
W. C. Verseput. 

J. M. Hildebrand. 
G. Boon. 
A. Carlebur, Adjunct.-

M. Muller, ' j 
B. Vermeulen , S Boeijers der 3de k l , te Amsterdam. 
R. Crab Henning Jz, 1 
J. Hutte, Idem, te Zaandam. 
W. Sickesz , te Haarlem. 
H. Schaares, te Weesp. 



69 

'^^ders en ^^axateuts van ben ^ p u r f . 

J. van Dijk, te Nieuweramstel 
J . Mooy, te Korlenhoef. 

WeuVWCtCtxbttS 

der directe belastingen. 

M. Luytveld, 
A . P. Hoogenstein, 
A. Donker, 
F. J . van der Maas, 
H . J . Haverkamp, 
J . Jelissen, 
J . A . C. Straatman , 
li . A . Visser, 
II. Borghorst, 
B. Piloo, 
A. D. Seeman , 
F . Baarslag, 
G. Jansen , 
P. Boukamp , 
J . (,. F. Wylep , I 
P. H. Gollot de Zeeuw , 
II. van Dijk, 

te Amsterdam , voor de ontvangst 
van het lste Arrondissement aldaar. 

te Amsterdam, voor het 2de Ar
rondissement. 

te Amsterdam . voor het 3de Ar
rondissement. 

te Amsterdam, voor het 4de Ar
rondissement. 

te Amsterdam, voor het 5de Ar
rondissement, 

le Haarlem , voor de kant. Haar
lem , Heemstede en Zandvoort. 

J. Braun , aan de Zandpoort, voor de kant. Beverwijk , 
Bloemendaal, Spaarndam en Scholen. 

D. van Rooyen, te Nieuweramstel, voor de kant. Nieu
weramstel , Slooten eu Diemen.. 

P. Blok, te Amslelveen , voor de kant. Ouderamstel, Uit
hoorn , Aalsmeer en Leymuiden. 

G. Schimtnel J z , te Weesp , voor de kant. Weesp, Mui
den, 's Graveland en Nederhorst den Berg. 

A. Kamphuis , te Naarden , voor de kant. Naarden , Hil
versum en Blaricum. 

P. Gordijn , aan de Helder , voor het kant. aldaar. 
P. Leidmeyer , te Texel, voor het kant, aldaar. 
P. Bosma , te Vlieland , voor het kant. aldaar. 
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L. P. Voller, te Terschelling , voor het kant. aldaar. 
J. Hermans, te Wieringen, voor het kant. aldaar. 
C. Saalbach , te Zaandam , voor de kant. Zaandam , Zaan

dijk, Oostzaan en Wormerveer. 
S. Grootes, te Westzaan, voor de kant. Krommenie. As

sendelft, Westzaan en Wormer. 

T E AMSTERDAM. 

J. C. de Vriese ($) (1). Entrep oseur. 
H. L. Schollevanger , Hoofd-Controleur. 
P. J. J. Verschuur, eente I D ,, 
P. W. Poppel man , tweede j B»ekkouderg. 
A. C. W. Scholten van Asohai 
U. P. H. Hanegraaff. 
? - W - d e R o ° y . ) Klchcn. 
J . A. Schol, 
B. J. Douglas , 
J. G. Mart lies, Surnumerair. 
J. N. de Vos, Magazijnmeester. 
J. A Vellekamp, Adjunct-Magazijnmeester. 

H. van Hall, Hoofd-Commies. 

H. EappeIhof.(gg4. 

G. M. Meester. 
A. H. Elbers. 
J. Grot. 
G. van Pietersoni. 
G. Dekker. 

A. van der Ven. 
H. G. Wagenaar. 
L. H. de Roe. 
C. Gerardin. 
C. Mulder. 
J. G. P. Borleffs. 
J. A. Adolfs. 

J. Rwinkelenberg. 
G. H. Elserman. 
C. van Boven. 
G. P. Graafland. 
J. van der Vliet. 
A. II. Hanssen. 

(1) Vroeger Arrondissements-Irjspecteur , te Arnhem. 
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H. C L. J. van Cat-
tenburg. 

A. Ilerg. 
A. de Lagh. 
J. Moren. 
P. Heering. 
T. C. C. Fellman. 
F. W. Richter. 

A. van Angelbeek. 
J. Vermeulen. 
M. Wijnands. 
H. H. Scbeepcrs. 
H. H. Strik. 
E. Bieshorst. 
L. Meyers. 
W. F. Dicsbach. 

J, Bichon Vinger-
boedt. 

M. v. Wachtendonk. 
H. F. Anderiesen. 
F. F . Verhoeff. 
C. Koen , Pakhuis-

knecht. 

utt<ni)<tvon« s i 
(1. van den Boogaard. 
B. H. Schultz. 
J. C. Boger. 
L. L . E. Boht. 
D. Weenink. 
G. Zandbargen. 
A. C. Revalk. 
S. A. de Meijere. 
J. van der Velden. 

ommtcsen-

F. M. Paff. 
J. F. Thieme. 
J. L. Riedel. 
L. Boger. 
A. Dake. 
W. van Toor. 
J . H. Brand. 
J. van der Vliet. 

S2l 
p^nfrcposcurs. 

in de overige steden. 
Mr. F. F. Bentink , te Weesp. 
Jhr. J. Sandberg, te Haarlem. 
Jhr. J. C. F. von Schmidt anf Altensiadt, aan As Helder. 

^jloe^ronjets. 
TE AMSTERDAM. 

J Bakker, Kwartiermeester. 

I 
H. Moerman, 
A. F. Hardenberg, 
J . Ages de groot, 
C. de Jager, 
D. W. Spaanderman , 

Sloeproeijers. 

TE HELDER. 

A ^Vos'6 *'Z \ buitengewone Commiesen, Sloeproeijers. 



(PROVINCIE NOORD-HOLLAND.) 

W. P. van Visvliet, van de ode kl., te Boom. 
Mr. W. C. Schol, van de 2de k l , te Medemblik 
W. C. Jorissen , van de ode k l , te Purmerend. 
G. A. Ouwens, van de 2de k l , te Alkmaar. 
H. G. Danckaarts, van de 3e k l , te Schagen. 

L.Backer Overbeek, van dedir. belastingen, te Hoorn. 
J. Eyken, van de in- en uitg. regten en accijnsen, te Hoorn. 
J. C. van de BJocquery, voor het gemaal en geslagt, 

te Hoorn. 
H. J. Kleynhens, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

accijnsen , te E nk huize n. 
S. Bakker, voor Grootebroek en Lutjebroek en Bo-

vencarspel. 
3. Schuitemaker, voor Venhuizen en Hem, Wijdenes 

en Scbellinkhout. 
A. F. B. E. van Hasselt, voor Hoogcarspel en West-

woud. 
3. C. Bast, voor Ooster- en We ster blokker. 
H. P. van Straaten, voor Wognum en Zwaag. 
3. van Akerlaken , voor Berkhout. 
H. J. L . Coenen, voor Beets, Schardam, Grosthuizen, 

Avenhorn, Oudendijk en Scharwoude. 
W. T. de Jongh, voor Oosthuizen en Elersheim. 
P. Nentjes, voor het eiland Urk. 

Jhr. G. P. van Vladeracken. 

f^0nfn>f*nr*. 
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W. F: G. L. Kerpesteijn, van de dir. bel., in- en uitg: 
regten en accijnsen , te M e d e m b I i k. 

P. de Boer , voor het gemaal en geslagt, te Medembli k: 
J. C. Reuter, voor W e r v c r s h o o f , Andijk . Twisk cn 

Opperdoes. (2 kantoren.) 
A. H. Kramer, voor Hoogwoud cn Abbekerk. (2 kan

toren.) 
G. D. Thierens , voor Spanbroek, Opmecr, Hensbrock 

en Obdam. (2 kantoren.) 
B. Viervant, voor Sijbecarspel, Midwoud en Nib-

bixwoud. (2 kantoren.) 
H. G. Holland, van de dir. bel., in- en uitg. regten cn 

accijnsen, te Pur m er end. 
K. Plemper van Balen , voor het gemaal en geslagt, te 

Purmerend. 
J. J. Dykstra , van do dir. be!., in- en uitg. regten en 

accijnsen , voor Edam, Middellie, Kwadijl; en Warder. 
G. J . Versteeg, voor het gemaal en geslagt, te Edam. 
P. Verdam, van de dir. bel.. in- en uilg. regten en ac

cijnsen , voor fl o n ni k end a m, Katwoude cn Marken. 
T. F . Bocrlage. voor het gemaal cn geslagt, te Mon-

niken d am. 
A. P. Wognum. voor Buikitoo*\, Ransdorp, Schcl-

lingwoude cn Nieuwcndam. 
J. Prins Jr., voor Broek in Wat erland en Landsmeer. 
i. G. v. Garderen, voor l i p end am. 
G. H. Hagen , door de Rijp en Graft. 
F. W. Torbecke. voor Beemster. 
P. F. G. Druyvesteyn , van de. dir. bel, in- en uilg. 

reglen en accijnsen, te Alkmaar. 
C. J. Hcllingwerff. voor het gemaal en geslagt. te Alkmaar. 
H. H. V. N. Sehermerts, voor Heilo en Akersloot. 

, voor Limmen en Cas-
tricu m. 

E. R. Woldringh . voor R erg en, Schoorl, Groet, Eg
mond binnen, Egmond aan Zee en Wimmenum. 

J. P. Haksteen , voor Koedijk, Sinl-Pancras en Oudorp. 
i. F. Schijff, voor Uitgeest en Ueemxkerk. 

. Stuart Makkers, voor Schermerhorn, Zuid
en boord-Schermer. (2 kantoren.) 
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"bur™.' V ° O r 0 t e r l e e k - B e o r Bugowaard en Rusten-
J. Hulst, voor Schagen. 
L L n \ l ° ^ n Z 7 6 ° 0 m ' ^ B ^ g e r h o r n . Col-

J" m ° u d e - N ' ^ r P , Nieuwe-Niedorp 

1 B ™ / d e r S r ' U y S ' I T N o o r d - ™ Zuid-Scharwoude Brock op Langendijk en Oudcarspel. 

R ' H Jinn V ° 0 r . W a f W 6 " h u i z 0 n m Baringcarspel. 
I w r T I I a e r s o l t e > ™™ St. Maarten. 

• L i ? 3 " ' V 0 ° l d e Z V p e - P e t l e n m Calandsoog. Blaauboer, voor Wieringerwaard. 
-(&) 

(gQjMfnumerrttrfn in be •^ptweft'*, 

I A. A. Uitenhage de Mist. A. J. van Stralen. 
T. D. Abbing. 

[Isifcurs. 

J- Oruzeele, te Hoorn. | F. P. Tielens , te Purmerend. 

C. B. Schagen. 
J. A. Grimm. 

(t^yomrntfsen. 

Fan de eerste klasse. 

I P. W. van Drongelen. 
J. B. Snabilie. 

E. Lowe. 
J. J. de Roos. 

H. van Brederode. I P. van Vlissingen 

Van de tweede klasse. 

A. F. Meijer J. Vermeulen. 
G. Vink. 
G. F. W. Behr. 

H. L. tjasimier. 
J. L. Jacobs. G. Boolingh. 

J. G. Polharst. 
P. Ligter. 

Fan de derde klasse. 

IN. I. Oosterbaan. 
J. H. Tinneveld. 

J. Broens. 
J. P. Marcus. 
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J. Lobrij. 
]. Klopperts. 
A. R. Z. Joost. 
P. Vermeulen. 

J. H. Marcus. 
J. G. Kersteman 
J. liens. 
H. J. L. Rrisig. 

Fan de vierde klasse. 

D. C. Piek. 
L. Hoekstra. 
H. Hen. 

A. H. Sausentlialer. 
L. Meijer. 
J. Taren. 

T. van der Schoot. 
J. G. van Ockenburg. 
J. Maasman. 

G. den Boer. 
C. van der Klaauw 
W. Musquetier. 

uxtenqewone (f^ommusfri, 

H. F. E . Graves. | A. de Pril. 

E A. van Schuylenborgh, te Hoorn. 
E. Lowe, Commies der -iste klasse, te Alkmaar. 

i t i ommtescn- ^ e m i c r s . 

J. Muus, te Medemblik. 

C^(abm\Uc(toe 
J. Vermeulen , Roeijer der ode kl., te Enkhuizen. 
I. II. Tinneveld, Idem , te Monnikendam. 
E. Lowe , Idem der Iste kl., te Alkmaar. 
P. Vermeulen , Idem der 3e kl., te Oudesluis. 
D. C. Piek, Idem, te Nieuwe-Nicdorp. 

'^^(uvwaarbns 

der directe belastingen. 
J. F. Roer, tc Hoorn, voor dc kant. Hoorn, Beets cn 

Oosthuizen. 
A. Ossen , te Enkhuizen, voor de kant.Enkhuizen, Groo

tebroek en Urk. 
G. F. W. Behr, te Hoogcarspel, voor de kant. Hoogcarspel, 

Fenhuizen, Blokker, Wognum, Zwaag en Berkhout, 
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G. Jager, te Medemblik, voor de kant. Medemblik, Wer
vershoof, Twisk, Hoogwoud, Abbekerk, Spanbroek, 
Hensbroek, Midwoud en Sijbecarspel. 

H. M. Napjns, le Monnikendam , voor de lant. Monnikendam , 
Edam, Buiksloot, Nieuwendam, Broek in Waterland 

I). Dekker, te Rijp, voor de kant. Purmerend, Rijp, 
Beemster en llpendam. 

C. van Tie l , te Alkmaar, voor Let kant. Alkmaar. 
J. A. Hilkhnizen, te Oterleek, voor de kant. Koe.dijk , Oter

leek Schermerhorn, Zuid- en Noord-Schermer. 
C. Doll , te Heilo , voor de kant. Heilo, Limmen , Uit

geest , Akersloot en Bergen. 
J. J . Nnman, te Schagen , voor de kant. Schagen. Bar

singerhorn, St. Maarten en Warmenhuizen. 
P. Zuidscherwoude, te Schagerbrug , voor de kant. Zijpe, 

Petten en Wieringerwaard. 
D. C. Piek, te Oude-Niedorp, voor de kant. Oude-Niedorp 

en Noordscharwoude. 
C. Prins Az., te Zaandam, voor de kant. Zaandam, Zaan

dijk en Oostzaan. 
S. Grootes, te Westzaan, voor de kant. Crommenie , As-

sendelft, Westzaan en Wormer. 

S u t X t 

H. J . Kleynhens, te Enkhuizen. 
P. Verdam, te Monnikendam. 
C. H. Hagen, te Rijp. 
W. F. G. L. Kerpesteyn, te Medemblik. 



PROVINCIE ZEELAND.) 

H. Kuyper Gz. 

{^onfroiVitrs. 

P H Maertens, van de 2e kl., te Vlissingen 
Jhr C A. von Weiler, van de 3e k l , te Mtddelbury. 
A A F. de Man , van de 3e k l , te Zierikzee. 
C ' l Buys (#), van de oe k l , te Brouwershaven. 
Mr- I- L- Liehert, van de 2e kl., te Goes. 
J. Heshusius(l), van de 3e k l , te Bath. 
C M. de Warem, van de 3e k l , te Sas-van-Gent. 
P van Maldegem, van de 2e k l , te Oostburg. 
F. H. Stubbe, van de 2e k l , te Hulst. 

C A Gobius, van de dir. bel., te Middelburg. 
Mr. J. G. van Ravesteyn (1), van de in- en uitg. regWn 

en accijnsen, te Middelburg. 
P N.Schorer, voor bet gemaal en geslagt, te Middelburg. 
S. W. Praag, voor Nieuw land, Arnemuiden en Kle-

C. ModeTa!'voor St. Laurens, Serooskerke, Grijps
kerke . Biqgenkerkc cn Metis- en Mariekcrke. 

S. Hemeryk Tak, van de dir.bel, in- en uilg .regten en 
accijnsen, voor V e e r e , Gapinge, Vrouwepolder en 
Oostcapelle. . • „ 

J . Fraser, van de dir. bel, in- en uitg. regten cn oe-
cijnsen, te V li s sing en. „„„/„„, 

A. W. Jongerheld Boone, voor het gemaal en geslagt, 
te Vlissingen. 

(1) Vroeger Controleur, te Hcutdcn. 
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A. J van Teylingen voor Oost- en W' estsouburq 
Ritthem en koudekerke. y ' 

J. D. Dingiuans, voor Westkapelle Domburn 
Aagtekerke en Zoutelande. ' u o m o u r H • 

S. H. W. Verdooren, van de dir. bel., te Zierikzee 

ZierikslT m ' m ^ r e ° t m m a c c i i n s m < ^ 
D J. V. Schutter voor Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Oos-

ter land en Bruinisse. 
A. Zonnevylle, voor Noord gouwe, Zonnemaire 

Bommenede en Drieschor. ymnematre, 
II H. van Boeckholt, van de dir. bel., in- en uiln rea

ten en accynsen, te Brouwershaven 
K , « n m a n Jr., voor Ha am stede, Burgh, Noord-

welle Renesse en Serooskerke. (2 kantoren.) 
M - Weeuwens, voor Kerkwerve/ Duivendijke , E I ker-
zee en Ellemeet. 

I h ™ n , , S t a P e l e ' v o o r Tholen en Oud-Vossemeer. 
tTmien N ° ° r d e n ' v o o r h e t 9»maal en geslagt, 

^mThuel™ ^ ^penisse 
1 J i S ^ ' 7 0 W S t - Annaland, Stavenisse en St. 

rhilipsland. 
J. Swemer Az. (1). voor Goes 
H. C. van Deinse, voor Wolphaartsdijk en Rat-

tcndigke. (2 kantoren.) 
A. S van der Loeff, voor Wissekerke. 
J . C. Baerts voor Colijnsplaat, Korlgeen en Cats. 
J . F . X . Schiefbaan, voor 'sHeer A rends ker ke, 

s Heer Hendrikskmderen en Heinkenszand 
A. W Ossewaarde, voor Borselen en 'sHeerenhoek. 

(2 kantoren.) 
C M. de Blinde, voor ' s Heer Abtskerke , Nisse, 's Gra

venpolder en Hoedekenskerke 
A CaJand Az voor Ellewoutsdijk, Baarland, Oudelande, 

Uvezande en Driewege. 

tl) Vroeger Controleur , te Goes. 
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P. Alvarez de Backer, voor Kloeting en, Kapelle en 
Wemeldinge. 

K. van Valkenburg van de Kreke, voor Yerseke en 
Schore. 

C. Dominicus, voor Kruining en, Waarde, Rilland, 
Krabbendijke en het fort Bath. (3 kantoren.) 

p. A de Chateleux , van de in- en uilg. regten , te Rath. 
H. G. Schroder, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

acc, voor Sluis en St. Anna ter Muiden. 
M. Blonker, van de dir. bel., in- en uilg. regten en as-

djnsen, voor het kant. Aardenburg , waaronder 
de gemeente Heile, en van de dir. bel., voor Eede en 
St. Kruys (aan de Rralcke). (2 kantoren.) 

J. A. Pupon, van de in- en uitg. regten en accijnsen , te 
E ed c (grenskantoor.) 

A. J. Fokker, voor Kadzand, Retranchemcnt en Zuid
zande. 

A. van 't Lindenhout, voor Oostburg, Schoondijke 
en Walcrlandkcrkje. 

G. L . P. Neeteson , van de dir. bel, in- en uitg. regten 
en accijnsen , voor IJ zendijk e. 

H. Moolenberg, voor Biervliet en de Hoofdplaat. 
D. M. Cats, voor Groede, Nieuwvliet en Breskens. (2 kan

toren.) 
W. Schuylenburg, voor Axel. 
A. M. Danckaerts, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

accijnsen, voor Sas van Gent, Westdorpe en Phi
lippine. (3 kantoren.) 

S. J. Hoffman, van de dir. bel, in- en uitg. regten en ac
cijnsen, voor Neuzen en Hoek. 

J. Vermandel , van de dir. bel, in- cn uitg. regten en ae-
njnsen, voor Koewacht, Z a a m s lag. Zuiddorpe en 
Overslaqh. (3 kantoren.) 

J. C. de Potter (1), voor Hulst, en van dedir. bel, 
voor St. Jan Sleen en Clinge. iuitsgaders van de in-
en uitg. region cn accijnsen, voor dat gedeelte van 
Clinge. dat nader aan den Holl. Kauter ligt. (2 kan
toren.) 

(I) Vroeger Controleur, te Uuht. 
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13. Ritter van de in. m u i t 0 . reglen, aan de Kane lie-
brug (grenskantoor), en voor de accijnsenfan St 

kStSfnan ft 9 * * ° t T ^ "t he Kan tool aan den Kauter behoorende. 
W . F . vandePlassche. voor Uengsldijk, Ossenisse 

u Stoppeldijk en Bosehkapelle. usscnisse, 

L ^ T R I ' , V a " • * ^ * r f i n - m uit«- r"<Jlen en acc., voor Hontenisse en Graauw. (2 kantoren.) 

utrntirtfTrtirctt tn be $Mit€ttU 

J. A. II. C. van Doom. 
P. R. van Visvliet. 
W. II. Fokker. 
F. Hoyer. 

P. Lammers Soeteman. 
C. G. van Wyk Werneke, 

geagreeerde eerste Klerk 
ter Directie. 

_jtstfeuTs. 
J. G. Elzman , „ 

f f B t f i f ^ - ' ^ d « * e k J . ( f u n g . ) \deZri 
H. G. Snoek .' } , e Vlissingen. 
I. F. C. van Maenen , f 
C. Staverman , \ te Bath. 
r . iNiemansverdriet, 1 
J. D. de Wit, Commies der le klasse, belast met de 

functien van Visiteur, te Zierikzee 
J. de Haan, Commies der le klasse, belast met de 

functien van Visiteur, te Veere. 
C. Taale, te Brouwershaven. 
J- A Dupon, te Eede (tevens Ontvanger.) 
L. J. Loeber, te Sas van Gent. 
B. Ritter, te Kapellebrug (tevens Ontvanger.) 

:^ommxestnf 

Van de eerste klasse. 
P. Giebel. IS. Vizjevenne. |A. Sraaal. 

K a l l e w a " d - 11- Dronkers. | j . v a n Meereudonk. 

file:///deZri
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Smith. 
Thomasscn. 
van Duijl. 
Sehcnke. 
van der Kaa. 
Muller. 

J . Norlier Pz. 
J . Peeters. 
J . van Egmond. 

G. de Haan. 
J . G. Bakker. 
G.W. v. Kelckhoven. 
M. van den Endc. 
A. F. van Breda. 
J . D. dc Wit. 
L . J . van Goethem. 
A. Engelman. 
N. van der Salni. 

W . van der Bdt. 
A. J . Smith. 
J . Hulsenhoom. 
W . Mogge. 
J . Outcrmans. 
P. Hoogervorsf. 
J.A.PooIman.(gj54k.) 
G. Bosman. 

Fan de tweede klasse. 

B. van Mervcnne. 
F . de Klerk. 
G. de Loozc. 
Praag. 
A. dc Paauw. 

F. Hufkcns. 
R. Scholter. 

m 4- n o 
Dockheer. 

I. Tappij Gielen. 
W . Duuioulin. 
J . C. Bach. 
B. van Kleef. 
J . A. Dubois. 
D. 11. Lawaa. 
J . H. Moggenstonn. 
J. F . C. Schroeff. 
C. J . Itnmerzcel. 

Fan de derde klasse. 

F. W. Eckenhaazen, 
J . H. Weber. 
J . de Lange. 
L. den Broeder. 
B.G. van der Meulen. 
P. Minnaart. 
J . van Zweeden. 
J . dc Krijger. 

Schubert. 
Henning. 
Stammcn. 
Besuyen Mz. 
Stasse. 
J . de Bruyne. 
Deurwaarder. 
Aarens. 
de Haas. 
Visch. 

deVriesc.(iS4.kl.) 
Pluym. 
G. van Caem. 

J . van de Velden. 
M. Adriaansen. 
A. Kraat. 
Hak. 
de Vroorne. 
Baard. 
dc Vlieger. 

J . A. van Oppen. 
P. M . Visser. 
W. Marinissen. 
.1. Weijers. 
E . F. Verhaagen. 
B. Page. 
F. C. L . Hinsch. 
P. Wz. de Wijn. 
J . de Raad. 
W . van Schelven. 
J . Smit. 
A. Visser. 
J . M. C. Ross. 
M . dc Jong. 
J . Sonke. 
W. Jansen. 
H. van der Schans. 
A. Westenberg. 

w *• n o 

P. J . Bouman. 
A. F. H . Lccnimft 
A. van de Zande. 
J . H . Valk. 
W . van Areuthals. 
J . vun Benthem. 
W . Haverkom. 
J . P. Neeteson. 
A. Lambreglsc. 
H . A. Both. 
W . P. H . Jansen. 
C. J . Gevaert. 
J . Goedgelak. 
J . P. Jongen. 
D. van den Berge. 
P. Meijer. 
J . P. L . Nogarede. 
W . Imandt. 
J . Muller. 
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Van de vierde klasse. 
A. Veele. 
L. Sanderse. 
I. G. P. Kompenhans. 
W. J. Guldcnberg. 
J. Bolwerk. 
C. den Hartogh. 
M. Hogesteeger. 
P. Besuyen. 
I. van den Berghe. 
F. C. de la Cour. 
J. M. Ledegang. 
W. Weisfeh. 
B. Cromjongli. 
B. de Fonkert. 
A. Carras. 

P. van Vuuren. 
C. L . v. d. Eeckhout. 
B. van der Kaay. 
II. Sloutjesdijk. 
G. B. Kersteman. 
L. F . Schorer. 
C. E. Schneider. 
J. P. Hofmeester. 
C. Renooy. 
E. M. van Nijholt. 
W. M. Hoog kamer. 
P. Hartog. 
J. van Maale. 
P. Vogel. 
J. H. Bolt. 

M. KoolhaasWarnas. 
M. Nederhand. 
L. F. de Virieu. 
H. V. de Virieu. 
J. Hoskam. 
A. van den Brandt. 
C. Flink. 
D . H. Schalk. 
W. Leydekkers. 
J. W. J. van Vonders 

Weslerburger. 
W> Firmie. 
G. Ellens. 
J. J. Werner. 
C. H. Thissen. 

lUtfcttrtfTDOnt 

J. Krul. 
J. Le Roy. 

}0tntnxe&en. 
A. van Setten. 

:i)ce$$tntters. 

J. de Kryger, Commies der 3de k l , te Middelburg. 
H. A. Buth, Idem, te Westcapelle. 
J. H. Weber, Idem der 2de k l , te Zierikzee. 
C. Taale, Visiteur, te Brouwershaven. 
J. de Raad, Commies der ade k l , te Bath. 
P. Verellen, te Sas van Gent. 

%)(AbmlUetbe \jj^mwtwnJ<^0«tjets< 
J. de Kryger 
J. Muller, 
H. A. Buth, 
C. Renooy, 
J. H. Weber 

Boeijer der 3de k l , te Middelburg. 
Idem , te Middelburg, 
Idem, te Westcapelle. 
Idem , te Vlissingen. 
Idem der 2de k l , te Zierikzee. 

B. K. van der Meulen, Idem der 3dekl,te Zierikzee. 
J. Bolwerk, Idem, te Brouwershaven. 
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A. Lambregtse, Roeijer der Sde ki., te Brouwershaven. 
Idem, te Tholen. 
Idem, te Goes. 
Idem, te Bath. 
Idem, te Wissekerke. 

S S : l t e **• 
Idem, te Oostburg. 
Idem, te Aardenburg. 
Idem , te //M'S£. 
Idem, te Hulst. 
Idem . te Hontenisse. 

<ttnt)ftttrb(rs 

der directe belastingen. 

G. Verschenren , te Middelburg , voor het kant. Middelburg. 
J. P. Prince, te Middelburg, voor de kant. Middelburg 

en Arnemuden. 
J . Gideonse , te Veere , voor het kant. Veere , 5/. Laurens , 

Wissekerke en Colynsplaat. 
G. Rottier, te Vlissingen, voor de kant. Vlissingen , Kou

dekerke , Oost- en West Souburg en Westkapelle. 
M. Costerus , te Zierikzee , voor het kant. Zierikzee. 
H. Bouman, te Nieuwerkerk , voor de kant. Nieuwerkerk 

en Noordgouwe. 
L. de Winter, te Renesse, voor de kant. Brouwershaven. 

Haamstede , Noordwelle en Kerkwerve. 
M. G. van Elsacker, te <S*. Maartensdijk. voor de kant. 

Tholen, St. Maartensdijk en <Si. Annaland. 
G. van der Swan, te Goes, voor de kant. Goes , ^o/-

phaarlsdijk, Katlendijke, '« Heer Arendskerke en 
Kloetinge. 

P. Gulteling , te Kruiningen, voor de kant. Yerseke . Krui
ningen , Waarde en Krabbendijke. 

A. W. Rijnberg, te's Gravenpolder, voor de kant. Grorer-
polder , Ovezande , 's Heerenhoek cn Borselen. 

D. J. Somer, te Sas van Gent, voor de kant. Sas van 
Gent, Westdorpe, Philippine, Neuzen en Overslagh. 

L. den Broeder, 
G. Bosman , 
I. II. Moggenstorm, 
J. A. van Oppen, 
D. van den Berge, 
W. Leydekkers, 
M. van den Ende, 
J. van Zweeden, 
B. Page, 
J . van Setten, 
N. van der Salm, 
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P . J . van Ham, le Axel, voor de kant. Axel, Zaamslag 
en Koewacht. 6 

J . A. Dnpon, te Hulst, voor de kant. Hulst, Hontenisse, 
Graauw en Uengstdijk. 

J. Hooftman , te Aardenburg, voorde kant. Sluis, Aar
denburg en .S7. Kruis. 

J. Porrey, te Yzendijke , voor de kanf. Oostburg, Yzen
dijke en Biervliet. 

A. J. Eeckelaert, te Groede, voor de kant. Kadzand . Groerfe 
en Breskens. 

t t C $> 45> t 

05E 
Irxjjoseurs-

iWr. J. G. van Kavensteyn, te Middelburg. 
J. Fraser, te Vlissingen. 
J. Swemer A z , te Goes. 
C. A. Can , te Zierikzee. 

M. Kallewaard, Commies der lste k l , 
Kwartiermeester, 

A. Boxman , 
J. Dronkers, 
M. Dronkers. 
J. Klaassen Jz., 
J. Kuipers, Kwartiermeester , 
A. Adamse, 
C. Cornelisse Hz, 
II. van der Mussele, 
L . van der Ploeg 
J. C. Jacobse, 
J. Dronkers, 

Sloeproeijers, 
te Vlissingen. 

te Bath. 



(PROVINCIE UTflECHT.) 

H. Kretzer, van de lste kl., voor de lste afdeeling, 
te Utrecht. 

G. Mullemeister, van de lste k l , voor de 2de afdee
ling, te Utrecht. 

i J. G. Pfister, van de 2de k l , voor de divisie Breuke
len , te Loenen. 

G. F. Dufour, van de ode k l , le Ysselslein. 
ihr. 1. F. L . Coenen van 's Gravesloot, van de ode k l , 

te Amersfoort. 
Mr. P. A . d'Artillact Bri l l , van de ode k l , voor de Di

visie Amertngen, te Wijk bij Duurstede. 

Jhr. A. C. G. Ridder van Bappard, vau de dir. bel., 
voor de eerste afdeeling, te Utrecht. 

G. N. Laan (1), van de dir. bel., voor de tweede af
deeling , te Utrecht. 

i. i. van de Poll , van de in- en uitgaatide regten en 
accijnsen, te Utrecht. 

}• H. L. van Dam, voor het gemaal cn geslagt, te Utrecht. 
H. van de Burg, voor Abcoude en Raambrugge. 
C. van Deventer, voor R r eu k e len- N ij en\r od e , 

Rreukelcn St. Pieters, Portengen en Ruwiel. 
G. de Klerck, voor Oude- en Nieuwe Loosdrecht. 
Jhr. Mr. P. A. J. Beelaerts van Blokland tot Ooster-

wijk, voor Maarssen, Maarssenbroek, Maarssen
veen en Tienhoven. 

L. G. Bouricius (@). 

"iCliotttrofeurs. 

(1) Vroeger Provinoinle Iii»p<w;teur , to Utrecht. 
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H: van Royen, voor Mijdrecht. 
C. de Brauw, voor Vinkeveen en Waverveen. 

v a n d e n Andel, voor Loenen, Loenersloot, Niqtevecht 
en V reel and. 

J- G. Both, voor Wilnis en Oudhuizen. 
A - A. van Sorgen Wz, voor Znil en, Achttienho-

ven en Westbroek. 
A . Hoogeveen, voor Bens chop, Hoencoop, Noord-

en Zuid-Polsbroek. 
J h Z . . L - C - v a n L e n n e p , voor Harmelen, Ouden-

Hyn en Veldhuizen. 
A. P. boellaard , voor Cabauw, Jaarsveld, Williqe-Lan-

gerak en Lopik. 
W H. P. Baron van Utenhove, voor Jutphaas. 
J.van Loon, voor Kamerik-Houtdijken, Kamerik-Mij-

zijde, 's Gravesloot cn Zegveld. 
W. Gerritsen, voor Kockengen, Laag - Nieuw koop, 

herverskop en Teckop. 
Jhr. J W. Ridder van Rappard, voor L t n s c f t o f e n 

Snelrewaard en Wulverhorst. 
W R. Baron van Heeclceren van Brandsenburg, voor 

V r eeswijk. 
B. Freem, voor Montfoort, Achthoven en Willescop 
Jhr R. W. Bosch van Drakestein , voor Vleuten en 

Haarzuilens. 
H. G. H. Jordens, voor Ysselstein. 
G. G. Bachiene, voor Amersfoort. 
F . F . van Suchtelen, voor Baarn, Soestende Vuursche. 
J . van VeJthuysen, voor Eemnes. 
B. R. van der Horst, voor Hoogland, Bunschoten 

en Duits. 
Jhr. A. C. P. Quarles van Ufford, voor Leusden en 

Stoutenberg. 
A. van de Werken, voor Rhenen en V eenendaal. 
H. F. van de Poll, voor Renswoude en Woudenberg. 
D. B. Liedermooy, voor Amerongen, Leersum 

en Darthuizen. (2 kantoren.) 
i. L. Banens , voor W ij k bij Duurstede. 
H. J. van den Boogaard, voor het gemaal, te Wijk 

bij Duurstede. 
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E. D. W. Bosch , voor Driebergen, Rijsenburg, Doorn , 
Maarn, Langbroek en Sterkenburg. (2 kant.) 

H. van de Wal l , voor Houten, Oudwulven, Schalk
wijk , Schomuwen cn Tull en't Waal. 

Jhr. G. van Haeften, voor Maartensdijk endeRildt 
E. G. de Gelder , voor Werkhoven, Odijk, Bunnik 

en Rhijnauwen. 
G. P. Pfeiffer, voor Zeist. 

£ § ^ u r n u m trait* en tn be t^Weei'te. 

H. C. Baron van Heeckeren van Brandsenburg. 
G. Bouricius. 

' ts th 'ur. 

G. D. Kloeke, te Utrecht. 

J. K. Seilberger. 
F. C. Sluten. 
W. Doppegieter. 
F. G. Kauffman. 

-•ommiCAen, 

Van de eerste klasse. 

J. H. Aalberse. 
E. Rombaut. 
R. F. Wichelhau-

J. Mrdekhuyze. 
G. Roster. 
F. T. Havertnan. 

Van de tweede klasse. 

H. J. C. Heytman. 
I). W. Meyer. 
J.F.Haars.(5i4.kl.) 
W. van Halteren. 

F. J. Landzaat. 
J. Le Brun. 
G. G. van Sull. 

W. Lingmont. 
J. H. Wakker. 
J. F. Droste. 

T. Laucee. 
G. Doesburg. 

m >"•) 
J. J. Horchner. 
M. Leenders. 
W. van Snellen-

berg. 

Van de derde klasse. 

J. C. Dorge. 
W. Gunning. 
E. J. 'tHoen. 
G. van Ameyde. 
C. van Haarlem. 
J. Coops. 
J. Kooyman. 

W. Smit. 
A. H. Dettingmeyer. 
M. Brinkman de Vri. 
R. Heyinen. 
G. A. Emond. 
C. J. Kroon. 
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H. J. de Haan. 
G. Vermeulen. 
J. Mooij Pz. 
A. .1. Terwogt. 
J- P. Epnink. 
F. W. Stork. 
G. van Bel. 

Van de vierde klasse 

J. P. Faescn. 
J. H. vau den Heu

vel. 
U. de Jong. 
J. J. Temminck. 
B. J. Lautenslager. 
G. A. J. Kelder. 

J. C. Manders. 
J. F. W. Vigelius. 
J. Jansen. 
F. Baaijens. 
J. M. P. J. Ver

stegen. 

J. M. Honig. 
i M t e m j e w o n e ^ o m m t e s e n 

I A. J. H. Sybe 

^3,djee^smeier. 

J- H. Aalberse, Commies der lste klasse, te UtrcchL 

\^eamiUeetbe ^ o m m t e s e n - ^ o e t i e r s . 
R. F. Wichelhausen, Roeijer der 3de kl. j 
W. Lingmont, Idem, I t e 

A. II. Dettingmeijer, Idem, J 
J. M. P. J, Verstegen, Idem der 2de kl., te Breukelen. 
G. van Ameyde Idem der ode k l , te Maarssen. 
G. A. Emond, Idem der 2de k l , te Amersfoort. 
G. van Bel, Idem, te Wijk bij Duurstede. 
J. Kooyman, Idem, te Zeyst. 

^ M r - r s <-n ^axaieurs van ben © u r f . 

Utrecht. 

J. Mooy, te Rortcnhoef (1). 
J. Manten , te Tienhoven. 
H. yan der Vegt, te Abcoude. 
J. Cretier, te Mijdrecht. 
J. Boverhoff, te Wilnis. 

Deze beambte, te Korlenhoef (Provincie N. Holland) 
ndc, is tevens belast met de metingen en taiatien , voor •iderend.., 

gemeenten Lootdrecht, Loenen, Loenertloot en Ifigtetecht, Pro
v inc ie Utrecht. 



89 

e ^ c u r r p a a r b c r s 

der directe belastingen. 

K. Bor, | 1c Utrecht, voor liet kantoor Utrecht 
C. A. Drenx;, f (lste afd.). 
G. C. Opperhuizen , / te Utrecht, voew het kant. Utreeki 
J. Ebelie, 1 (2de afd.). 
J. II. dc Groot, te Loenen, voor de kant. Abcoude, Loos-

drecht, Vreeland, Mijdrecht. Vinkeveen en Wilnis. 
H. Manten, tc Maarssen, voor dc kant. Breukelen , Maars

sen en Zuilen. 
II. W. de Gier. tc IJsselstein, voor de kant. IJsselstein. 

Benschop , Jutphaas , Vreeswijk en Lopik. 
F. de Wit, te Harmelen. voor dc kant. Montfoort, Lin

schoten, Harmelen, Vleuten, Kamcrijk en Kockengen. 
P. T. Moesveld, te Amersfoort, voor de kant. Amersfoort. 

Leusden en Woudenberg. 
JVvan Oonk, te Baarn, voor de kant. Baarn, Zoest, de 

Vuursche, Eemnes en Hoogland. 
G. de Vrind, te Rhenen, voor de kant. Rhenswoude en 

V eenen daal. 
J. Mica, te Wijk bij Duurstede, voor de kant. Ameron

gen , Leersum , ff 'ijk bij Duurstede , Cothen , Wcrk-
hoven , Driebergen en Doorn. 

D. Winger, le Zeist, voor de kant. Zeist, de Maartens
dijk , Houten en Werkhoven. 

t£^n{rt'f!0Srnrs. 

J. J. van de Poll, te Utrecht. 
G. G. Bachiene, te Amersfoort. 



(PROVINCIE FRIESLAND.) 

G. D. Simon, te Leeuwarden. 

W ; * i " * ¥ e - v a n d e 5 d e te Wtrardew. 
f r

c . * ' S ' T r l P - v an de ode kl.. te Harlingen. 
S. Sinnema, van de ode k l , te Dokkum. 
E. Ypey, van de ode k l , te Bergum. 
(T. M. Tetrode, van de ode k l , te Dronrijp. 
C. Scheltus, van de ode k l , te Sneek. 

J' l o h l f d T ' v a n d e 3 d e k I " t e * F o r k u m ( r e s i d e n t i e 

n ™ V » " S c h a y k ! v a n ( l e 2 d e k l - t e Heerenveen. 
0. W. Baron van Ti l l , van deode k l , te Gorredijk (re

sidentie Wolvega). v 

S. Spre'e, van de dir. bel., te Leeuwarden. 
C. J. yan Dam, (l)van de in-en uitg. regten en accijnsen , 

te Leeuwarden. 
C. Buwalda, voor Huizum. 
S. VNitteveen, voor Wirdum. 
VV. C. Buchner, voor Jelsum. 
H. Bierman, voor Jfyum (residentie S/iens). 
S. H. Muntz, van de directe belastingen, in- en uilg teg-

tea en accijnsen, te Harlingen. 
Jhr. B. van Herenthals Everts, 'voor Tzum 
F. de Keth, voor Franeker. 

(1) Vroeger Verificateur voor de comptabiliteit in Zeeland. 
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J. M. van der Me'e , voor S ex bier u m. 
F. II. de Koning, voor M inner t sg a. 
P. M. van den Berg, voor Ried. 
J. Wentholt (§§"; 4 kl.), van de dir. bel., in- en uilg. reglen 

en accijnsen. te D ok k u m. 
L M. Kooistra, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

accijnsen , voor E e. 
Jhr. J. C. F. Stern, voor Nijkerk. 
D. R. Stallinga, voor Nes. 
1. A. Willinge Brantsma, voor Ternaard. 
J. de Rapper, voor Holwerd. 
0. J. van Kammen , voor A nj u m. 
A. M. der Mouw, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

acc, voor Ballum en Nes op Ameland, (residentie 
Hollu m). 

Mr. A. S. Reiding, voor Schiermonnikoo g. 
Jhr. R. Gevaerts , voor Bergu m, Veenwouden en Har

degarijp. 
M. Prakken, voor Akkerwoude. 
H. Mantingh, voor Oostermeer. 
C. Tuinhout, voor Giekerk en Birdaard, (residentie 

Oudkerk). 
P. Wartenhorst, voor Burum. 
1. W. van Idsinga, voor Kollum. 
G. H. van Boelens, voor Drogeham en Surhuizum, (re

sidentie Augustinusga). 
S. van Berg, voor West ergces t. 
W. R. Eldering, voor Kooten en Buitenpost. 
S. Braaksma, voor Hallum. 
H. J. Dauzon, voor Marrum. 
N. E. Servatius, voor Big a. 
H. II. Beute, voor Ferwerd. 
J. P. M. Deel, voor Sint Anna Parochie en Lieve 

Vrouwen Parochie. 
i. Tamson , voor Sint Jacobi Parochie. 
L. H. de Thome'ze, voor B er lieu m. 
T. R. Feenstra, voor Beetgum. 
W. Ruitinga, voor Dronrijp. 
B. T. Baron van Heemstra, voor D e i n u m. 
I. i. Gatsonides, voor Baard. 
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J. A. Ruel Engelman, voor Jorwerd cn Oosterwierum 
(residentie fFtidum.) 

T. Tjallingii ( £ i . kl.) (ft) (1), voor SneeA. 
T. b. Roinkes, voor Woudsend cn Oppenhuizen. 
A. Voerman, voor Heeg en Y l s t . 
J. Rosier, voor Nijland en Scharnegoutum. 
G. F. Baron van Asbeck, voor Rauwerd. 
J. H. van der Goot, voor Ooster end. 
L. R. Krins. voor Wommels. 
J. F. Mansfeldt, voor Roordahuizum en Warga. 
P. G. D. Wel Ian . voor G rou w. 
J. Habbema, voor Langweer. 
H. Coopmans, van de dir. te/, tn- en uitg. regten en 

accijnsen, te Workum. 
D- van der Werff, voor Koudum. 
Jhr. J. G. F. van Spengler, van de dir. bel., in- en 

uitg. regten en accijnsen, te Stavoren. 
J. Drabbe, voor Hind clop en. 
A. H. Jansen, van de dir. bel., i?i- en uitg. regten en 

accijnsen, te Ma k k u m. 
J. F. Snetblage, voor Tjerkwcrd. 
W. Hengst, voor Gaast. 
J. F. Meijer, voor Wilmarssum en Arum. 
J- S. Greydanus, voor Burg werd. 
S. Kruisinga van Juchein, voor Bolsward. 
G. D. Molanus (gg 4e kl.), voor Ball: 
W. F. van Nouhuis, voor Sloten. 
F. H. Ter Horst. vau de dir. bel., in- en uilg. regten en 

accijnsen , te L cm m e r. 
D. T. Notten (ft), voor Oosterzee. 
F. A. Jongstra, voor Heerenveen en St. Johan

nesga. (2 kantoren.) 
L. J. van Hunne' (gg 4ekl.), voor Knijpe, Mildam en 

Tjalleberl. 
Jhr. F. J. Lijcklama a Nyeholt, voor Oldeboorn. 
J. J. Nederveen , voor Akkr um en Terhorne. 
J. Hacquebard, voor Haske en Joure. 
H. K. Pel, voor Wolvega. 

(1) Vroeger Arrondis8?mentn-ln»pecteur tc. Sneak 
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L. F. Le Maire, voor Oldetrijne (residentie fFol-
v eg a.) 

J. Ten Holten, voor Noordwolde en Blesdijke. 
J . J. Kisjes, voor Gorredyk. 
J . W. E . de Groot, voor Langezwaag en Lippenliui-

zen, (residentie Gorredijk.) 
Y. W. Golman, voor Beetsterzwaag, Ureterp 

Duurswolde en Boornbergum. 
M . de Boer, voor Dragten. 

voor Makkinga en Oldeberkoop. 
R. L. Talma, voor Oosterwolde en Donker broek. 
A. H. R. Metelerkamp, voor Oudega en Rotteval le. 

/ I^nrnumerair t t t in bt ^Mxuctu. 
M . Feiekens. 
J . 0 . Gorter. 
(J. Baron llioe Schwarlzen-
berg en Ilohenlansberg. 

Ai Byleveld. 
J. Spree. 
J. J. Voerman. 

' iatffurs. 
J. Bickart, | t e H a r l i 

B. Gopplee Jr. S " 
J. G. Bloys van Treslong, / voor dc in- en vitklarin-
J. B. CooJen, ( gen. op de Engelmansplaal. 
F. H. Bant, ; voor de in- en uitklaringen . tc 
A. Musquetier, > Ameland. 

etcri cn ^ g nxairurs van cm ^ urt, 
T. P. Franken , te Buitenpost. 
D. J. Winkler, te Giekerk, 
J. W. Wijbrands, te Koudum. 
P. P. Gainmans , te Lemmer. 
L. K. W. Begemann , te Heerenvetm. 
P. van Terwisga, te Uaske. 
M . West veer, te Wolvega. 
J Vesters, te Gorredijk. 
E. Schotanus . te Oosterwolde. 
J. P. Oostingb , te Beetsterzwaag. 
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( 3 ® 
i^omimeseru 

Fan de eerste klasse. 

P. H. Berghaeuser. 
J. C. Blok. 
Y. K. Mulder. 
I), van Noord. 
W.J.H.Sleenliouwer. 
A. Diekslra. 
W. Eisma. 
N. R. Otma. 

S. F. Ortner. 
P. J. Ferwerda. 
If. If. Goedemoed. 
R. Weersma. 
S. Rijpma. 
A. Rood. 
R. T. PJantinga. 

D. Jacobs. 
J. van der lleide. 
N. F. Benoist. 
J. Adema. 
G.PIantema.(gg4. k.) 
J. E.van der Meulen. 
D. Bocrsma. 

Fan de tweede klasse. 

R. Fedflcma. 
C. F. Bartman. 
R. J. Huurmans. 
L. M. Frank. 
J. deBruin.(gg4.kl.) 
J. van Slooten. 
R. K. Metzlar. 
J.v. Endig Holkamp. 
H . Eisma. 
G. R. Zijlstra. 

J. P. Kiestra. 
G. J. de Wit. 
H. A. van der Form. 
T. Oreel. 
H. A. Prins. 
S. W. de Jong. 
W. H. Bosma. 
J. Piquer. 
G. Dijlstelberge. 
F. D. Waringa. 

D. Hulshoff. 
E. P. Leeman. 
R. 0. Kylslra. 
A. W. du Pied. 
R. K. Steinvoortc. 
J. Settelaar. 
J. Melis. 
H.J.G. ScheidtStacl 

van Holstein. 

Fan de derde klasse. 

M. F. van den Berg. 
S. K. de Haan. 
S. Gal. 
L. R. Ellens. 
L. L. Deden. 
H. Voskuil. 
A. W. Jaarsma. 
M. Germeraad. 
P. B. Huizinga. 
C. Mulder. 
L. Russner. 
G. J. Metzelaar. 
J. van Rodenburg. 

A. F. de Haan. 
T. A. de Carpentier. 
A. Horn. 
H. H. Buisman. 
P. Cloet. 
P. Mostert. 
J. M. Durkema. 
C R. van Wetering. 
D. P. Posthuma. 
J. Uiling. 
B. Jonkman. 
H. A. G. Schippers. 
L. de Vries. 

J. Groenouw. 
G. Donz. 
J.J. H. van der Haar. 
B.G.K . van der Meer. 
W. A. Eisma. 
G. D. Collet. 
M. A. A. Hoek. 
H. Meulenkamp. 
J. J. J. Hoek. 
J. 5. Dijkstra. 
G. Molenaar. 
J. Horiug. 
J. G. Knappei. 
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Van de vierde klasse. 

C. G. van Genderen. 
L. P. de Groot. 
J. S. Hebben. 
G. F. van der Velde. 
M. E. Napjus. 
J. F. Kocl.. 

J. Kiefier. 
I). Nieuwhof. 
J. Oosterling. 
G. Zylstra. 
J. Bonekamp. 
C. Blorn. 

II. W. van Hottinga. 
J. Jonkers. 
G. G. Hamstra. 
A. Heinlji's. 
S. S. L. Duits. 
A. B. van Logcbtm. 

W. F. Put man. 
J. F. van Slooten. 

oinmKsetv 

G. W. Hazenberg. 

W . Eisma, Commies der lste k l , te Leeuwarden. 
B. Copple'e Jr., I „. . ,, ,. 
J. Bickart, j V l s l t e u r s , te Harlingen. 
H . Voskuil, Commies der ade kl., te Sneek. 
A . W. du Pied, Idem der 2de k l , te Heerenveen. 

beabmiiUerot ^ o m m i f s c r t 

H . A. van der Form, Roeijer der 5e kl. 
N. Mulder, 
R. K. Steinvoorte, 
M. A. A. Hoek , 
W. A. Eisma, 
W. F. Putman , 
B. G. K. van der Meer 
0. P. Postuma, 
H. Voskuyl , 
F. D. Waringa, 
H. Jacobs . 
H. Eisma . 

Idem, 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem , 

le Harlingen. 

te Leeuwarden. 

tc St. Jacob. 

te Sneek. 
te Workum. 
te Joure. 

Idem , te Dragten. 
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^tentwaatbevs 

der directe belastingen. 

J. Posthumus, te Leeuwarden, voor het kantoor Leeuwarden. 
P. P. Booijinga, te Britsum, voor de kant. Huizum, Hijum, 

Jelsum en Wirdum. 
P. Vlaskamp , te Harlingen , voor de lant, Harlingen en 

Sexbierum. 
T. Strniviog, te Franeker, voor de kant. Franeker, Ried, 

Tzum en Minnertsga. 
S. L. Vellinga . te Augustinusga, voor de kant. Hardega

rijp , Bergum , Oostermeer, Giekerk , Kooten , Droge
ham en Sur huizum. 

P. van der Herberg, te Akkerwoude, voor de kaut. Akker. 
woude en Veenwoude. 

T. F. Akkerhof, le Hallum, voor de kant. Ternaard, Hal
lum , Marrum en Blija. 

T. W. Camphuis, le Marssum, voor de kant. Dronrijp, 
Beetgum , Berlikum en Deinum. 

P. J. van Bazinga, te Oosterlittens , voor de kant. Baard, 
en Jorwerd. 

J. Filing , te Hollum , voor het eiland Ameland. 
S. de Haan , te Schiermonnikoog, voor het kant. Schier

monnikoog. 
H. Lollinga, te Kollum , voor de kant. Bnram, Kollum en 

fl^estergeest. 
A. J. Sanlhuizcn, tc St.Anna Parochie, voor het kant. St.Anna 

Parochie. 
J. J. Bergmans, te Dokkum, voorde kant. Dokkum, Anjum, 

Ee, Holwerd, Nes, Nijkerk en Ternaard. 
I). G. Slotije , te Sneek , voor de kant. Sneek cn Nyland. 
L van Wieren, te Rauwerd, voor de kant. Wommels, 

Oosterend, Rauwerd , Grouw en Warga. 
B. Bakker, te 17sZ, voor de kanl. Woudsend cn / /ee£. 
A. C. dc Wit , le Rolsward, voor de kant. Bolsward, Wit-

marssum , Makkum en Bnrgwerd. 
T. Kuipers. te Workum. voor dc kant. Workum, Hinds-

lopen, Gaast en Jjerkwerd. 
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T. li. de Boer, le Balk, voor de kant, Koudum, Stavoren 
en Balk. 

A. F. Lijklema, le Stolen, voor de kaut. Lemmer, Ooster
zee , Sloten en Langweer. 

M. Valk, le Heerenveen, voor de kant. Haske, Akkrum, 
en Heerenveen. 

T. T. van Scheltinga, te Knype, voor de kant. St. Johan-
nisga , Knype en Oldeboorn. 

S. B. Zvf ikstra , te Wolvega, voor de kant. Wolvega, Ol
detryne en Noordwolde. 

G. II. Swartte van Loon, te Bonkerbroek , voor de kant. 
Makkinga, Oosterwolde, Langezwaag en Gorredijk. 

0. K. Hemkes, te Dragten, voor de kant. Dragten, Ou-
deya en Beetsterzwaag. 

T. Tjallingii (gg 4. kl.) (@), te Sneek. 
F. A. Jongstra , te Heerenveen. 

5 



Sttontfiststrntnt Bh®lh. 
(PROVINCIE OVERUSSEL.) 

A. Volkmaars, van de 2e k l , te Zwolle. 
J. P. Schluiter, van de le kl., te Kampen. 
W. F. Lamoraal Wichers, van de 3e k l , te Steenwijk. 
G. W. van der Gronden, van de 3e k l , te Deventer. 
N. van Hamel, van de 3e kl.; te Ommen. 
L. R. Wentholt, van de 5e kl„ te Almelo. 
J. N. Baron van Heerdt, van de 3e k l , te Enschede. 

i. P. Baron van Heerdt, van de dir. bel., te Zwolle. 
G. C. Baron Sloet tot Warmelo (1), van de in- en uitg. 

regten cn accijnsen, te Zwolle. 
H. A. D. J. Baron van Haersolte, voor Zwollerkerspel. 

(residentie Zwolle.) 
F. Greidanus , voor Dalfsen. 
W. B. Baron Bentinck, voor Hasselt. 
M. J. A. Bannier (Jig 4. kl.), van de dir. bel., in- en 

uitg. reglen cn accijnsen, te Kampen. 
A. WernekeCz, voor IJsselmuiden, Wilsum, Grafhorst, 

Schokland, Zalk en Kamperveen, (residentie Kam-
p e n). 

B. J. de Vriese Jz , voor Zwartsluis cn Genemuiden. 
D. Baron van Slingeland, voor Wanneperveen. 
B. Warnaars, voor destad en het ambt Vollenhoven. 
W. van Gulik, voor Blokzijl, de Kuinre en Blan-

kenham. 

Mr. A. C. H. Bakker. 

(1) Vroeger Arroodissements-Inspecteur, te Almelo. 



A. Groskamp, voor Oldemarkt. 
J, C. Houwing, voor Steenwijk en Giethoorn. 
H. H. Groskamp (?§g 4. kl.), voor Steenwijkerwold, 

(residentie Steenwijk). 
Jhr. F. T. van der Wijck, van de dir. bel., in- en uitg. 

regten en accijnsen, voor de stad en het ambt Om
men en den Ham. 

R. C de Ridder, voor Staphorst en Rouveen. 
F. G. W. Hamilton of Silvertonhill, voor Avereest 

en Nieuw-Leusen. 
J. A. Baron van Ittersum, voor de stad en het ambt 

Hardenberg. 
L. P. Brocx, van de dir. bel., in- en uitg. regten en ac

cijnsen, te Gramsbergen (grenskantoor). 
M. P. Ente, van de in- en uitg. regten, te Veene

brugge (grenskantoor.) 
D. J. A. de Ghalmot, voor Hellendoorn. 
G. Knegjes (I), voor de dir. bel., te Deventer. 
J. A. van Lanschot Hubrecht, van de in-en uitg. regten 

en accijnsen, te Deventer. 
G. IJssel de Schepper, voor Diepemeen, Holten en 

Batbem, (residentie Deventer). 
Jhr. J. C. Mollerus , voor Wij he. 
W. C. Heufke Kantelaar , voor Raalte en Heino. 
II. C. Thomassen a Theussink , voor 01 s t. 
Loef Schuphoven (2), van de dir. bel, in en- uitg. regten 

en accijnsen, voor de stad en het ambt Almelo, 
W. L . Bruist, voor Wierden. 

. voor Vries env een. 
P. Lipjes, voor Tubbergen. 
E. A. Hania, van de dir. bel, in- en uitg. regten en ac-

cijnsen, voor Ootmarssum cn Denekamp. 
P. L. Mulder, van de in- en uitg. reglen, aan den Laag-

schenuitklaringspaal, met een hulpkantoor te Mander, 
(grenskantoor). 

J. E. Stork, voor Weerselo. 
E . Dikkers, voor Borne. 
H. van Hoboken, voor G o o r en Diepenheim. 

(1) Vroeger Arrondissements-Inspecteur, te Grave. 

(2) Vroeger Controleur, te Del/1. 
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J . W. Dumon, van de dir. bel, in- en uitg. regten en 
accijnsen, te Markelo. 

, van de dir. bel, in- en uitg. regten en 
accijnsen, te Rij s sen. 

D. N. van Rhijn , van de dir. bel, in- en uitg. regten en 
accijnsen, voor Enschede en Lonneker. 

A. F . J. Raron Sloet van Lindenhorst, van de in- en 
uitg. regten, aan de Glanebrugge, (grenskantoor). 

J. J . Wilhelmi, van de in- en uitg. regten, aan den 
Rraam (grenskantoor). 

H. A. Baarslag, voor Haaksbergen. 
H. J . D. W. Dikkers, voor de stad en het ambt Del

den cn Hengelo. 
T. Verhoeven, van de in- en uilg. regten, aan de Poppe 

(grenskantoor). 
A. G. W. Ramaer, van dc dir. bel, in- en uitg. regten 

en accijnsen, voor Olden saal en Losser (2 kant.). 
E. F. van de Waereld, van de in- en uitg. regten, te 

Denekamp (grenskantoor). 
K. van der Linden , van de in- en uitg. regten en accijn

sen , aan de Knalhutte (grenskantoor). 

iumumeratrcn in be 

F. G. van Delden. 
J . A. Bakker. 
A. M. van Kessel. 

f^trectxe, 

D.L.H.van BassenJongbloet. 
J . Nyen huis , geagreeerde 

klerk ter Directie. 

v'lstienrs. 
A. Ritte, te Zwolle. 

A. G.Tode, j ^ Kampen. 
E. Dambrink , te Gramsbergen. 
H. van Bookhuizen van der Souw, te Oldenzaal. 
T. van den Broek, te Enschede. 

4$eiers en ^^axaievtrs van ben 
J. Veuiman , te Steenwijker 

wold. 
L . Vlug, te Avereest. 
A. v. d. Beek, te Hardenberg 

HJurL. 
A. H. P. Ehrenberg, te 

Steenwijk. 
P. J Spruyt, te Zwartsluis. 
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ti. Sonneville. 
A. Dorgelo. 

C. J. Duykers. 
W. van Veen. 
M. van Tongeren. 
U. Scheffer. 
H. J. Kieftenbeld. 
H. J. Reuvers. 
C. H. RSpcke. 
B. Ten Pol. 
H. Plnyler. 
J. H. Frikke. 

Hoofd-Commiesen. 

| L. A. Reuneker. 
[ J. D. Carstens , fungerend. 

Van de eerste klasse. 

N. R. P. Walburg B. Mculman. 
Staverman. C. Breyder. 

P.. van Aalderen. J. Vos. 
C. Wolff. H. J. F. Smits. 
H.C.E.van Guldener. G. I. Grevenstuk. 
M. van Fenema. J. H. Schildkamp. 
J. H. Paulich. J. L . Wimmers. 
G. J. Soetekou. J. Drent. 
A. H. Verdier. J. H. Huffman. 
A. Ban lies. 

Van de tweede klasse. 

R. Hofsink. 
G. Huygens. 
J. F. van Kooy. 
J. Verlaar. 
G. L. Bruist. 
G. J. Koerssen. 
L. Naas. 
J. J. Masman. 
J. C. Petri. 
J. F. Soer. 
H. J. van Kemper 
W. Leuvens. 

W. Krom 
F. W. Piepmeijer. 
D. Burman. 
J. Moolenbeek. 
J. Doedens. 
H. Nijhof. 

W. Kisjes. 
R. de Jong. 
C. F. Gangel. 
D. Verver. 
F. Hoedemaker. 
H. Duringhof. 
J. B. Viuke. 
J. Kisjes. 
G. S. van der Ploeg 
A. Nielander. 
H. E. Gewald. 

H. Woelders. 
H. E. A. Roosen. 
G. J. Nieuwland. 
P. Blom. 
W. W. Kolk. 
J. Jorissen. 
P. K. Zeelle. 
A. J. H. Smits. 
G. J. Scheurink. 
A. J. van Dijk. 
0. J. Scholten. 

Van de derde klasse. 

J. Schlepper. ( J 
kl.) 

R. van Kranen. 
B. Pies. 
A. Vasbinder. 

4.1H. Vunderink. 
F. B. Fresen. 
J. Wilmink. 

| W. Loos. 
C. A. Schmidt. 

W. J. van Heerde. J. Nyland. 
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J. Vosrdenhout. 
L. Kerkhof. 
J. van Groningen. 
C. Henny. 
M. Bos. 
H. G. Smit. 
K. Heleenders. 
J. A. Deen. 
M. Bannink. 
M. A. Marquis di 

Thouars. 
F. Kamphnis. 
A. J. Bansen. 
J. J. de Boer. 
C. van Gumster. 
M. Dikkers. 
H. G. Dreijer. 
H. Mulder. 
G. J. Tangelder. 

J. D. Reincke. 
M. J. Hammer. 
E. J.H. van Oorschot 
G. J . van Marie. 
J. C. M. Textor. 
F. van der Meer. 
W. Gerritsen. 
G. H. Landwehr. 
H. J. Bouman. 
C. Muller. 
C. W. van Driessen. 
J. Zuidgeest. 
J. Diirffler. 
C. ten Bruggencate. 
A. Santman. 
H. Kedde. 
J. Strikkers. 
ii Bernhardt. 
H. Snijders. 

J. vandenNiewenho! 
J. B. Hammers. 
R. Kampherbeek. 
L. Overheek. 
II. van der Ahee. 
A. J. Reumer. 
H. Pa I mors. 
L. Jansen. 
G. J. Barenberg. 
K. J. Vos. 
J. H. van Keppel. 
J. R. van den Noon. 
H. Pellenkoft. 
M. Poppe. 
A. Brekelenkamp. 
J. Ossewald. 
A. J. Prin8sen. 
J. Hendrikson. 
L. A. Gerdessen. 

Van de vierde klasse. 

M. D. van Santen 
G. Hoekman. 
G. J. Lammertink. 
J. F. Schoof. 
J. Prins. 
J. P. Louis. 
J. Schutte. 
A. Jalink. 
J. J. Boshuyzen. 
C. W. Wetzel. 
J. Ravelli. 
C. L. de Koning. 
II. van Dijk. 
C. Vivian. 
G. H. Janssen. 
T. Stroothuis. 
J. Masseus. 

K. Schunrman. 
J. G. Edelijn. 
J. Bosch. 
J. Nijkamp. 
Z. de Ruyter. 
G. J. Oude Wevel-

cate. 
P. J. N. Spriessen. 
W. Muller. 
J. B. Neyssel. 
A. J. C. Bredt. 
K. Wagter. 
J. G. Bennink. 
II. van der Hoogt. 
M. Poel. 
J. Berkeljon. 

IC. L. E. Laosberg. 

B. Broers. 
F. Dekkers. 
F. G. J. Stouels. 
J. H. Smeets. 
A. Obnan. 
J. D. Waltmau. 
G. J. J. Morin. 
G. A. R. van Pickaris. 
L. Fronroth. 
G. F. P. D. von Gem 

m ingen. 
J. S. Steffet 
H. Engbers. 
G. van den Heu . 
M. van der Lind-i 
J. H . Dijkhout. 
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5 ^«~?\ 

G. J. Rijsloo. 
J. W. M. Spee. 
I). H. Moelard. 
S. de Hond. 
J. van Boxtel. 
D. van Leeuwen. 
D. J. Witzand. 

J. Ziervogel. 
J. H. Janssen. 
A. van den Bosch. 
P. J. Grusen. 
J. Klerks. 
T. Goedraad. 
J. J. Mali. 

J . G. Becude. 
D. W. J. Wolvers. 
A. J. Kuppens. 
N. van de Braak. 
J. C. Melis. 
G. Wolters. 
J. van Breugel. 

L. A . Reuneker, Hoofd-Commies, te Zwolle. 
H. J. Beuvers (adjunct), Commies der le k l , te Zwolle. 
J. W. van der Velde, te Kampen. 
H. J. v. Kempen, Commies der 2de k l , te Zwartsluis. 
H. Visscher, te Blokzijl. 
J. Pohlman, te Deventer. 
H. J. F. Smits, Commies der le k l , te Almelo. 

^jftsroetjer-
G. J. Scholten, te Deventer. 

•^toeabmitteerbe 
L. A . Reuneker, Boeijer der 5e k l , te Zwolle. 
H. J. Reuvers, Idem , te Zwolle. 
M. Bannink, Idem, te Kampen. 
W. Loos, idem, te Almelo. 
J. J. Masman, Idem, te Blokzijl. 
H. J. F. Smits, Idem, te Deventer. 
G. van Gumster , Idem, te Oldenzaal. 
G. J. Soetekou, Idem, te Enschede. 

"^(nvtoaaxber* 
der directe belastingen. 

B. Zuiderhoek, ( te Zwolle, voor de kant. Zwolle , Zwol-
L. J. Bartels, \ lerkerspel en Hasselt. 
11. Neervoort, te Dalfsen, voor het kantoor aldaar. 
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A. Kroeze, te Kampen, voor de kant. Kampen, Zalk en 
IJsselmuiden (behalve de gem. Schokland). 

P. (idiot, te Schokland, voor die gemeente. 
i i . J Donker, te Zwartsluis, voor de kant. Zwartsluis en 

rr anneperveen. 
H'knhZhvenk' B l ° t M 9 l V 0 0 r d e t a n t - Blokssgl en Fo/-

J. van der Molen te Steenwijk, voor de kant. Sfeww** 
Steenwijkerwold en Oldemarkt. 

H. Grootenhuis, te fcme«, voor de lant. Ommen den 
Ham eu Hellendoorn. 

G. W. Petersen, te Avereest, voor de lant. Avereest en 
iVapAorsf. 

G. J. van Wyhe, te Hardenberg, voor de kant. Hardenberg 
en Gramsbergen. ° 

D.Boltjes I te Deventer, voor de kant. Deventer en 
J. H. frank, | Diepenveen. 
J. Dammers, te /FyAc, voor de kant. Olst en JFu/ie 
J. H. Haart, te Raalte, voor de kant. Raalte en Heino 
J. L. van der Linden van Sprankhuizen, te Almelo, voor 

de kant. Almelo en Rome. 
F. Planlen, te Tubbergen, voor de kant. Wierden Vrie

senveen en Rijssen. 
J. H. Grevensluk, te Goor, voor de kant. Goor Markelo 

en Ambt Delden. 
A. Barendsen , te Enschede, voor de lant. Enschede en 

Haaksbergen. 
G. Swam, te Ootmarssum, voor de lant. Ootmarssum 

Tubbergen en Weerselo. 
J. B. H. G. Bartels, te Losser, voorde lant. Oldenzaal en 

stad Delden. 

@ m t it J? p i s . 

G. C. Baron Sloet tot Warmclo , te Zwolle 
M. J. A. Bannier ($£ 4 . kl.). te Kampen. 
J. A. van Lanschot Hubrecht, te Deventer. 



(PROVINCIE GRONINGEN.) 

J. A. C. vaD der Spijk Huskus, van de lste k l , voor 
de lste afdeeling, te Groningen. 

W. J. Verkuijl, van de ode kl., voor de 2de afdeeling. 
te Groningen. 

Jhr. G. T. A. Calkoen, van de ode kl., te Zuidhorn.. 
F. J. van Goor, van de 2de k l , te Delfzijl. 
S. A. van de Werve, van de 2de k l , te Bedum. 
J. G. Moll , van de 2de k l , te Oude Pekel-A. 
P. C. Kooy, van de ode k l , te Zuidbroek. 

F. H . Scheffer (1), van de dir. bel., te Groningen. 
V V . J. Meurs Wichers ( ® ) , van de in- en uitgaande reii-

ten en accijnsen, te G r oning e n. 
J. J . Blankert, te Haren. 
H. J. Rooseboom. te Noorddijk. 
J. Gordon Spandaw, te Hoogezand. 
I. Evers, te Sappemeer. 
G. A. van Everdingen , te Zuidhorn. 
Jhr. F. E . Sickinghe, te Hoogkerk. 
R. H. Burghgraef, te Aduard. 
K. E. Wildeboer, te Ezinge. 
G. de Langen, te Oldehove. 

@ t r « f 

H. A. Kooman (®) . 

(1) Vroeger Controleur , te Weesp. 
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Jhr. G. D. J. van Andringa de Kempenaar (1), te 
Grijpskerk. 

W. Molenaar, te 0 Ide kerk. 
C. H. Smid, te Grootegast. 
A. G. Metzlar, te Leek. 
A. G, Metzlar, voor Marum. 
A. J. van Santen, te Bedum. 
i. A. van Iddekinge, voor Winsum en Adorp. 
II. KyffJr. (gg 4 kl.), te Leens. 
i. Manden , te Ulrum. 
S. B. J. A. de Bock, van de in- en uitg. regten en accijn

sen , te Z oil k a mp. 
F. Ennerins, te Kloosterburen. 
J. Kerkhoven, te Eenrum. 
i. Oosterhuis, te Baflo. 
J. II. Meyer, te Warffum. 
J . G. Barenbroek, te Usquert. 
H. Grimmius, te Uithuizen. 
J. de Drews van der Feltz, te Uithuistermeedcn. 
H. T. Dykstra, te Kantens. 
B. II. Chevallerau, te Middelstum. 
R. Bolhuis, te Appingedam. 
Mr. B. W. Wichers, te 'rew Boer. 
A. Engelenburg, te Stedu m. 
C. AV. N. Kayser, te Loppersum. 
J . Hoi thuis, voor de accijnsen, te Wirdum. 
M. F. J. de Eerens, te 't Zandt. 
A. G. Balkema, te Bol wier da. 
H. J. Wichers Az., van de dir. bel., in- en uitg. regten 

en accijnsen, te De If zij I. 
J. U. Modderman, te Slochteren en voor de acc, 

van Siddeburen. 
Jhr. Mr. T. van Gesseler, van de dir. bel., in- en uitg 

regten cn accijnsen, te Winschoten. 
C. van Oort, te Beerta. 
K. E. Groeneveld, van de dir. bel., in- en uitg. regten 

en accijnsen, te Nieuwe of Langeakkerschans 
(grenskantoor). 

(1) Vroeger Controleur, te Gorredijk. 
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R. van Snoekeveld, teBellingwolde. 
Jhr. E. W. Polman Gruijs, te F lag t wedde. 
Jhr. E . W. Polman Gruijs, te Wedde. 
J. Muller, te Onstwedde. 
J. G. Wedemeyer, van de dir. bel., in- en uitg. regten 

en accijnsen, te Oude-Pekel-A. 
J. J. H. de Ponthier, te Nieuwe- P ekcl- A. 
G. 0. A. B. Marquis de Thouars, van de in- en uitg. reg

ten en accijnsen, te B our lang e (grenskantoor). 
R. H. Koops, te Zuidbroek. 
G. S. Noording, te Noordbroek. 
H. Queysen, te Wildervank. 
H. A. Boon, te Feen dam. 
J. de Rochei'ort, voor Meeden en Muntendam. 
J. van Praag, van de dir. bel., in- en uitg. regten en ac

cijnsen , te Termunterzijl. 
J. A. Cleveringa, te Nieuwolde. 
W. Luytjes, te Fins ter w old e. 
H. Bruins Jr., te Midwolde. 
C. J. J. Loder, te Scheemda. 

H u r n u m e r a t r e n i n r)e ^ t r e c t i e . 

H. de Wal. I M. H. T. Pichot du Plessis. 
W. Craeyvanger. | I. Reynders. 

"^^ i s i f eu r s . 

M ' Renar'del de Lavalette. \ t e 

J. L . Knol , I voor de klaringen op het Vithui-
F. M. Koenen, (* zerwad. 

H . P . ^ r d e L a n d e ' | * * W t * 
, te Oude-Pehel-A. 

J. de Glindt, te Nieuwe schans. 
, te Bourtange. 

K. J. de Vos, te Termunterzijl. 
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R e f e r s cn ^^ttxnUuu tmn oen ^ p u r f . 

L Rummerink , te Haren. 
F. R. Folkers, te Winschoten. 
C.F. Balkeiua , te Wildervank. 

3& 

J. F. Obbes, te Nuys. 
H. Folkersma, te Slochteren. 
J.Visscher deRuiter, te Wedde. 

Hoofd-Commiesen. 
H. Scheen. L. Keizer. 
F. L. Debar!, 11. Dekkers. 
A. J. Schuit (ffS 4. kl.). 

Fan de eersle klasse. 
C. 
K. 
G. 
E. 
G. 
11. 
L. 
A. 

M. Lingbeek. 
P. Coerlsen. 
W. C. Gunther. 
H. Limsingh. 
C. Weber. 
R. S. Schortinghuis. 
J. G. van lloogdalcm. 
H; J. Cremer. 

J. P. de Graaff. 
A. Ypey. 
M. J. Veltrnan. 
N. Noorman. 
P. F. Monhemius. 
D. Scheffer. 
J. C. Havinga. 
B. C. Becude. 

Fan de tweede klasse. 
B. L. Bruins. 
H. D. S. Folkerts. 
A. Mulder. 
H. Brugmans. 
0 . A. Uouwen. 
J. Zuidema. 
J. Feringa. 
S. M. H. Cohen. 
H. Feersema. 
H. B. Harkema. 
J. Gerritsen. 
F. J. H. Straatmaker. 

P. J. Enter. 
A. Wilkens. 
P. J. Kleveringa. 

.1. D. H uizinga. 
H. S. Bodde. 
H. Middel. 
H. T. Meyes. 
G. van Eck. 
D. G. Kramer. 
H. C. van Drongelen. 
P. M. Schweig. 
J. II. Leopold Rz. 
H. Hamstra. 
P. van Steenbergen. 

van Boekeren. 
G. Bender. 
D. Garrells. 
van der Veil. 
11. Jansen. 
H. Tamminga. 
D. Oosterveld. 
van Zuilen. 

. Weelinck. 
T. Bakker. 
G. Steencma. 
A. Ridder. 
W. Visscher. 
R. Middendorp. 

J. Havenga. 
J. Frielinck. 
Walter. 

G. de Sigers ther 
Borch. 

Fan de derde klasse. 
J. E. Huizinga. 
K. I). tiuhbeling. 
J. N. de Jonge. 

G. Oosterling. 
B. W. van Loenen. 

W. de Boer. 



d09 

H. Roemcrs. 
L. Peil. 
W. C. Koch. 
3. Enter. 
P. H. Kuiper. 
H. A. Bolman. 
G. Valk. 
T. Nauta. 
J. R. Vegter. 
J. Nienhuis. 
P. A. M. Vostcr. 
J. tie Leeuw. 
J. H. Leicher. 
J. P. Busink. 
W. F. Hildebrand 

J. Hulst. 
H. J. Sch uur. 
W. A. Mulder. 
F. J. G. Furda. 
J. E . Haykens. 
P. B. van Ueen. 
W. A. Gravclaar. 
B. L. G. Fokkcns. 
P. E . Hoekscma. 
J. B. Jager. 
H. K. Timmer. 
N. Nckkers. 
J. E . Philipsen. 
A. G. Hatzinan. 
P. Oosterveld. 

H. N . Kamphuis. 
J. Wichers. 
J. H. Mulder. 
B. Polhoff. 
H. H. Schaank. 
L. II. lleindcrs. 
R. II. Reinders. 
H. Bos. 
H. H. Strankinga. 
E. J. Kicft. 
J. Alberts. 
F. G. Ottens. 
J. J. Zylstra. 
F. T. Kuipers. 

R. J. Schuur. 
S. Leopold. 
T. J. Jecncr. 
M. A. Salomons. 
J. Grouslra. 
J Grocneveld. 
G. A. Meijer. 
B. Ottenhof. 
W. B. Eelsing. 
II. II. Poppen. 
Z. J. de Langen. 
B. Yptna. 
H. J. Valk. 
J. Smulders. 

Fan de vierde klasse. 

S. Schouten. 
H. van der Meer. 
J. Wollersoni. 
D. B. Piekee. 
H. Catcrsels. 
D. K. Osinga. 
A. van der Sehalk. 
J. P. Smit. 
J. D. Rij kens. 
K. Heppenaer. 
H. Vonk Dijk. 
H. van Leeuwen. 
K. B. Sehreuder. 
II. J. Homan. 
II. C. Doesburg. 

D. Schevcers. 
R. C. BSmer. 
P. L. Rouppe. 
G. J. Mulder. 
A. Bernards. 
C. W. Niessen. 
J. A. Ncuijen. 
S. van Hoogdalem. 
A. Verwey. 
M. Lathouwers. 
J. E. Winter. 
I. Oostenrijk. 
J. J. den Dekker. 
E. G. F. Gram. 

H. M. Bosveld. 
J. Poort. 
G. Hollert. 
J. J. van Velden. 
A. van den Berg. 

P. Bakx. 
J. L. Muller. 
J. F. C. Bodde. 
A. C. Bcttink. 
T. Piaarding. 

C. Vergalen. 
A. Slokkers. 
J. Leopold. 
A. vau Drongelen. 
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(fjeef&tndtvs. 
a. G. B. Mars, Visiteur, . 

o. i>. JMoorman, Commies der 1 ste klasse, \ 

a l i P R ̂  d G L a D d e ' J V i s i t eurs, te 

c H fc, t ' ? ? C o m m i e s der 5de kl.. te OeZfrffl. 
c H. Hamstra, Id. der 2de k l , te Feendam.. 

N. Noorman, Roeijer 
H. W. de Boer, 
K. D. Hubbeling, 
H. Lunsingh, 
P. Coertsen, 
W. C. Gun ther, 
C. G . Oosterling, 
A. Ypey, 
J- H. Leopold Rz 
R. W. Visscher, 
J. C. Havinga, 
H. Hamstra, 

der ode kl 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem , 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, der 
Idem, der 

te Groningen. 

te Hoogkerk. 

te Hoogezand. 

te Sappemeer. 
te Delfzijl. 
te Warfhuizen. 
te Bellingwolde. 
te Nieuwe-Pekel-A. 

2de kl.,1 , v . 
5de k l , f t e Veendam. 

^<umaatb(ts 
der directe belastingen, 

A. F. Huizinga, , , e Groningen, voor de kant. Gro-
H. J . Steerenberg , ( ningen, Haren en Noorddijk. 
O. P. H. Dofvers, le Hoogezand, voor de kanl. Hooge-

zana en Sappemeer. ° 
U. Mers, te Aduard voor de kant. Zuidhorn, Aduard, 

Ltnge en Hoogkerk. 
J' ^ B / a D d 8 m a ^ ' e G r i J P s k e r k - v«w d « kant. Grijpskerk, Oldehove en Grootegast. 

a. Voor de zeeschepen. 
b. Voor de binnenschepen. 
e. Voov de see- en binnenschepen. 
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I. P. Poppens , tc Leek , voor de kaut. Marum, de Leek 
en Oldekerk. 

H. A. Kamping, le Onderdendam, voor de kant. Onder
dendam , Middelstum en Kantens. 

H. Meijer, te Uithuizen, voor de kant. Uithuizermedcn . 
Uithuizen en Usquert. 

S. van Ham, te Winsum, voor de kant. Warjfum , Baflo, 
Winsum en Bedum. 

K. Limbergen, te Leens, voor de kant. Leens, Ulrum 
Kloosterburen en Eenrum. 

J. F. Wieringa, te Loppersum, voor de kant. Loppersum, 
Stedum, Ten Boer en 't Zand. 

S. P. W. C . Crone , te Appingedam . voor de kant. Delfzijl. 
Holwierda en Appingedam. 

G. D. de Vries, te Slochteren, voor het kant. Slochteren. 
G. K. Hensens , te Wildervank, voor de kant. Wildervank 

en Veendam. 
E. Huininga, te Nieuwolde, voor de kant. Termunterzijl, 

Nieuwolde en Finsterwolde. 
E. J. Atzema , te Zuidbroek, voor de kant. Meeden, Mun

tendam , Zuidbroek en Noordbroek. 
E. D. Raman , te Scheemda , voor dc kant. Midwolde en 

Scheemda. 
D. J. Hillinga, te Winschoten, voorde kant. Winschoten, 

Beerta en Nieuweschans. 
H. Kuiper, le Vlagtwedde, vnor de kant. Bellingwolde . 

Vlagtwedde , Wedde en Onstwedde. 
J. G. Jansen, te Oude-Pekel-A, voor de kantoren Oude-en 

Nieuwe-Pekcl-A. 

( B n t t t f t i i t . 
8£fL 

VV. J. Meurs Wichers ( ® ) , te Groniwjmi. 



(PROVINCIE DRENTHE. 

N . G . Servatius. (@) 

Mr. C. Hiddingh, van de oe kL, te Assert. 
3. Kuyper, vaD de oe k l , te Meppel. 
S. Hulst, van de 2e k l , te Coevorden. 

^^Mvattacrs. 

J. Essers, voor Assen en Rolde. 
3 C. Temminck, voor Anloo, Vries en Zuidlanen. 
C. H. L. Nilant, voor Norg. 
F. Veith, voor Peize en Eelde. 
3. Lambers, voor Gieten, Gasselte en Borger. (3 kan

toren^ 
Mr. B. Kymmel, voor Roden en Nietap. (2 kantoren.) 
W. de Vroome, voor de Smilde. 
0. Meinsma, voor Meppel. 
Jhr. E . J. van Holthe, voor Diever, Dwingelo cn 

fled der. 
Jhr. P. A. van Holthe, voor Ruinen en Ruinerwold. 
R.W.van Baab van Canstein, voor Havelte enNijeveen. 
G. de Sigers ther Borch, voor Hoogeveen. 
L . Nysingh, voor Koekange en Zuidwolde, en voor de 

accijnsen van de Wijk. (5 kantoren.) 
A. J. WoJthuis, van de dir. hei, in- en uitg. regten cn 

accijnsen, te Coevorden. (grenskantoor.) 
W. L . A. Collard, voor Beilen en Westerbork. 
3. Kleynhens, voor Dalen. 
P. J. van der Blom , voor Emmen en Odoorn. 
Jhr. H. J. P. van der Wyck, voor Oosterhesselen, 

Sleen en Zweelo. 



Ha 

^X^urnum-rtttven tn •^/irecfte. 

van Baalen. 

•)(i(VS 

be 

| J. A. Bypperda. 

£o<t,x<tf<«w tmn ben H p u r f , 

J. W. Callenfels , 
H. Hubenet, 
H. W. H. Veith, 
J. S. Darmois, 
H. van der Borch, 
H. A. Essers 
J. B. F. H. Reb'enscheydt, 
J. Snoeken, 
L. Hessels, 
C. P. Hulst, 

voor het lste district, te Assen. 
2de 
ode 
4de 
bde 
Cde 
7de 
8ste 
Ode 

lOde 

ommicsen. 

J. B. Stous, Hoofd-Commies. 
Fan de eerste klasse. 

A. J. Schut. 
B. Meuleman. 
J. lieukema. 
P. C. G. Ortlcpp 
K. van Engen. 

E. Overmars. 
G. Hollander. 
J. van Boekeren.' 
M. H. Braaksma. 
J. J. Witte. 
J. H. Mugge. 

tc Smilde. 
te Prise. 
te Gieten. 
te Gasselte. 
te Dalen. 
te Beilen. 
te Havelte. 
te Zuidwolde. 
te Hoogeveen. 

J. T. Wenniger. 
A. Tissingh. 
A. A. van der Baan. 
A. G. Reeringh. 
D. Wetselaar. 

0. Tissingh. 
If. M. de Jongh. 
H. Berents. 
W. dc Munter. 

Fan de tweede klasse. 
A. II. Vriend. 
H. Warmels Wz. 
H. Beukcr. 
W. Hillebrandt Jr 

Fan de derde klasse 

C. F. van Gnldcner. 
G. van Tuyll. 
G. H . Voerman. 

E. Bakker. 
H. Uges. 
J. W. Eichner. 
H. Huis. 
W. J. Bruyns. 
W.F.Rebenscheydt. 
W. F. Bergman. 
G. Gaasbeek. 

P. J. Stobbcring. 
B. Gewald. 
S. M. van Rijnbach. 
II. Scholtens. 
S. T. Tjassens. 
G. J. Abels. 
J. Uri. 
G. A. van Marie. 

J. J. Zalvingh. 
J. Ronfs. 
J. S. Swens. 
C. J. Roelin. 
J. van den Berg. 
J. Staal. 
J. Hoviug. 
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Pan de vierde klasse. 
II. Bernhardt. 
II. J. Eichner. 
J. C. van Leeuwen. 
C. Hubenet. 

H. W. Eilbracht. 
P. van der PJaat. 
H. J. Claassens. 
G. W. de Ruyter. 

A., de Boer. 
R. C. C. D. von Gem-

mingen. 

I^utfencjwotte ^ommtese r i . 
II. V. Kremer. 
J . F. von Wiebel. 

C. Bogaars. 
K. Derksen. 

IJ. J. Blum. 
J. S. Rienks. 

crjcf^sirtefers. 
J. W. Callenfels, te Assen. 
K. Wildeboer. te Meppel. 

^ptiltsrofijer, 
J . W. Callenfels, te Assen. 

g ^ f a b m t t t « r t k ^ ^ o m m t r s e n - ^ ^ o e t j t r s. 

E. Bakker, Roeijer der 2de klasse, | . D ., 
J . B. Stouts, Idem der ode klasse, ( t e B e i l m -
H. Scholtens , Idem , te Smilde. 
S. M. van Rijn bach , Idem , I . M . 
C. Hubenet, Idem , \ te Meppel. 
H. Uges , Idem , te Hoogeveen. 
P. J. Stobbering , Idem , te Coevorden. 
I. Staal, Idem, te Dalen. 
P. van der Plaat, Idem , te Pikveld. 

^^^eurrottarbcrs 

der directe belastingen. 

J. Haak, te Assen, voor het kant. Assen. 
H. J. Hessels, te Zuidlaren, voor het kant. Anloo. 
A. Pomper, te Norg, voor de kant. Norg, Peise, Roden , 

Nietap en Smilde. 
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W. G. Schumrnelkelel, le Gasselte, voor de kant. Gieten, 
Gasselte en Borger. 

11. Nakken, te Coevorden, voorde kant. Coeoorden . Da
len , Emmen en Oosterhesselen. 

J. Beening, te Beilen, voor het kant. Beilen. 
G. F. Poulie, te Meppel, voor het kant. Meppel. 
J. P. Wetselaar, te Ruinerwold, voor de kant. Havelte, 

Diever , Ruinen , de Wijk en Koekange. 
P. A. Braaksma, te Hoogeveen, voor de kant. Hoogeveen 

en Zuidwolde. 

0. Meinsma. Entreposeur te Meppel. 



HERTOGDOM LIMBURG. 

F. J. van Goor. 

' h ^ i w f t t t r . 

J . C. Weygers, van de 2de k l , te Maastricht (stad en 
vestingwerken.) 

H C. Nieuwenhuisen, van de ode k l , te Maastricht 
(buiten gemeenten.) 

A. R. Gorbey, van de Sde k i , te Gulpen. 
H. F. Baron de Negri, van de Sde k l , te Heerlen. 
P. C. W. Muller, van de ode k l , te Sittard. 
A. H. Naus, van de 2de k l , te Boermond, 
P. A F. J. Sassen , van de Sde k l , te Weert. 
A. L. Moraux, van de 2de k l , te Venlo. 
i. R. Ruyters, van de Sde k l , te Gennip. 

A. J . J. Schmalhausen , van de dir. bel., te Maas-
trick I cn St. Pieter. 

C. Neven, van de in- en uitg. regten en accijnsen , te 
Maastricht cn St. Pieter. 

G. Groute, voor het geslagt en het gemaal, te Maas
tricht (stad). 

C. van Aken, vau de dir. bel., in- en uitg. regten en 
accijnsen, te Oudvroenhoven (grensk.). 

0. F. H. Coenegracht, vau dc in- en uitg. regten, te 
Caberg. (grensk.). 

A. L . Derricks, van de dir. bel., in- en uitg. regten en 
accijnsen vnor Eysden aan de Maas, Mesch (grensk.). 

H. C. Hanewinkel, van de in- en uilg. regten, te Eys
den (landzijde), op den weg naar Luik (grensk.). 
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E. Roberti, voor Am bij , Bemelen , Heer en Keer , Ca-
dicr, Berg- en Terblijt cn Grocnsvcld. 

F. Pelerin, voor Meerssen, Bunde, llteren, Berg
haren , Schimmert in Ulestrnten. 

J. E. Wilmar, voor Beek, Elsloo. Geulle en Stein. 
J. F. Oosterman, voor Gulpen, Wittem en Wijlre. 
M. J. Janssens, voor de dir. bel., in- en uitg. reglen en 

accijnsen, te Vaals (grensk.). 
J. F. Ghijsens. voor de dir. bel., in- en uitg. regten en 

accijnsen voor Bocholtz en Simpelveld (grensk.). 
J. L . Beckers, voor M'heer, Margralen , Noorbeek eu 

Slenaken. 
A. F. Keijenberg, van de in- en uitg. regten, te Hoog

crutz (grensk.). 
A. S. Loisel, voor Valkenburg, Oud-Valkenburg, 

Hulsberg, Schin-op-Geul, Struchl en Houlhem. 
J. A. Bouwhuizen , voor Heerlen. 
T. Pijls, voor Brunssum, Merkelbeek, Hocnsbroek , 

Amstenrade, Jabeek , en Bengelrade. 
I. Caspari, van de dir. bel., in- en uitg. regten en accijn

sen, te Schinveld (grensk.). 
L W. Cremers, voor Schinnen, Oirsbeek, Nuth en 

Wijnansrade. 
S. Roebroeks. voor Nieuwenhagen. Eygelshoven , 

Rcmburg, Schaesberg en Ubach over Worms. 
K . de Scbrevel, voor Voerendaal en Klimmcn. 
J. Vossen, van de in- en uilg. regten, te Waubach 

(grensk.). 
J. W. Cavelier, van de dir. bel.. in- en uitg. reglen en 

accijnsen, te Kerkraede (grensk.). 
G. Frerichs, van de in en uitg. reglen, te Loch t 

(grensk.). 
J. D. van de Weegh , van de dir. bel., in- cn uitg reglen 

en accijnsen, voor Sittard en Broek-Sittard (grensk.) 
G. M. Wemans, voor Born, Limbrecht en Nieuwstad. 
R. H . L. Vrijens, van de in- en uitg. regten, te Berg 

(grenskantoor). 
J . N . Smeets, voor Geleen, Spaubeek en Munster

geleen. 
G. Arnoldts , voor Obbicht, Grevenbicht en Urmond. 
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G. W. A. Essers, van de dir. bel., in- en uitg. renten en 
accijnsen , i e Roosteren (grensk.). 

V V . M . Ariens, van de dir. be)., in- en uitg. regten en 
accijnsen, voor Roermond en Maasniel. 

1. W. de Gerard, van de dir, bel., in- en uitg. regten en 
accijnsen, voor Swalmen (grensk.). 

J. F. B. Buyck, voor Ode lien berg , Posterholt 
Vlodrop, Maasbragt, Linne, Herte, Herkenbosch en 
Melik en Monfort. 

A. van Winkel, voor Edit en Susteren. 
A. H. Dinraths, van de dir. bel., in- en nitg. regten en 

accijnsen, voor Stevensweert en Ohe en Laak (grens
kantoor). v o 

J. H. Jansen, van de in- en uitg. regten te Kievil 
(grensk.). 

li. Merckens , van de in- en uitg. regten te P o ster holt 
(grensk.). 

P . F . van Wessem, voor ./Veer, Buggenum, Haelenen 
Nvnhrm. 

J. Geelen, van de dir. bel., in- en uitg. regten en accijn
sen . te W e ert. ' 

J. A. Kessels, voor Nederweert. 
J. J^van den Eertwegh, voor Heythuisen, Baexem 

Horn en Roggel. 
F. L . Meyer, voor Thorn, Beegden, Grathem, Heel 

en Panheel, Ulervoort en Wessem. 
G. A. Neomagus, voor Neeritter, Stamproij en Hunsel. 
L. T. Bas, van de in- cn uitg. regten, te Ittervoort 

(grensk.). 
C. W. Hoffman, van de dir. bel, te Venlo. 
J. H. Neujean, van de in- cn uilg. regten en accijnsen, 

te Venlo. 
L. Berden , van de dir. bel, in- en uilg. reglen en ac

cijnsen , te Arcen. 
J. H. Sassen , van de dir. bel, in- en uitg. regten en ac

cijnsen , te Tegelen. 
J. H. Janssens , van de dir. bel, in- en uilg. regten cn accijn

sen, voor Beesel en Belveld (kantoor Reuver, grensk.) 
J. W. Hoefnagels, voor Helden, Meyel, Maasbree en 

Kessel. 
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W. H. H. Booij, van de in- en uitg. regten aan de W e-
zelsche barriere , bij Venlo (grenskantoor). 

.!. Higli, van de in- en uilg. regten, aan de Keulscbc 
barriere, bij Venlo (grenskantoor). 

A. F. Minaux, voor Horst en Sevenum. 
F. T. Wardenberg, voor Gennip, Ottersum cn Mooi;. 
P. A. Remmen , van de dir. bel., in- en uitg. regten en 

accijnsen, voor Bergen (kantoor Well, grensk.). 
J. H. Berden, voor Broekhuizen , Grubbenvorst. 

Meerloo en Wanssum. 
J. A. van der Valk Bouman , voor Venray. 
F. J. Janssens, van de in- en uitg. regten, te H e li

kens (grensk.). 
P. C. Jullien, van de in- en uitg. regten, tc Augus

tinus (grensk.). 

mrttumeratVcn in be 'igwivtcUt' 

R. G. Cazaux. |A. J. R. A. de Ceva. 
P.F. A. van Wintershoven.|P. II. B. Motke. 

IQcktjtubevs. 

J. F . de Steenhuysen, ten kantore der in-, en uitg. reg
ten, te Maastricht. 

J. Spee, ten kantore der dir. bel., in- en uitg. regten en 
accijnsen, te Eysden (aan de Maas). 

F. Deggeler, Idem, te Vaals. 
A. J. A. H. vandeWeegh, Idem, te Sittard. 
J. A. Gripsen, Idem, te Roermond. 
W. F. van Thiel, Idem, te Weert. 
G. J. F . A. van Gestel, ten kantore der in- en uitg. reg

ten en accijnsen, te Venlo. 

[xstienrs. 

L.de Steenhuysen, j M a a t t r i c h L 

B. D. de Pan\v , i 
F. C, Doudart de la Gre'e, te OttdrVroenhoven. 
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M. Bissac, te Eysden (aan de Maas). 
li. J. Gre'goire, te Vaals. 
J. N. Platz, te Roermond (aan het kantoor). 
J. F. Faulhaber, te Roermond (aan de Maas). 
t. p. Nozeman , te Weert, 
W. H. van Weezel , I 
M. A. Vrijdenberger (@ if.), ) t e V m l ° -

M. Coulier. 
L. B. Snoeck. 
W. L. Jansen. 
J- N. Frappier. 

L. M. de Magnce. 
J. D. Ivory, 
ii. M. Itoumen. 
J. H. Caesar. 
J. S Benaud. 
J. Weslerburger. 
J. N. Schrijen. 
J. U. Goebel. 
J. E. Naire. 
J. B. Bobat. 
C. Ghantilion. 
L. A. van Dijnsen. 
J. H. C. Goffin. 
H. F. van Lierde. 
J. J. Sisterman8. 
M. L. Vernans. 
W.M.E.Smilshuisen. 

Hoofd-Commiesen. 

M. H. van Slijpe. 
J. J. Gilson. 
A. Schot van Steenbergen. 
J. F. Anleunis. 

Van de eerste klasse. 

R. Scheepers. 
J. Bouwens. 
P. L. Liuck. 
F. J. Bots. 
A. D. van Caubergh. 
J. P. Sieling 
J. van der Biesen. 
A. H. van Slijpe. 
G. Beker*. 
G. F. J. Javaux. 
G. J. Offennans. 
S. R. van Oeijen. 
A. G. Reighard. 
L. T. Mandcrsmit. 
L. Sanders. 
F. B. C. Daris. 

G. Godding. 
A. Peeters. 
P. Lalesse. 
H. van Kalken. 
S. Schoenmaker. 
P. Tribulet. 
J. M. Jacobs. 
W. J. H. Mostart. 
J. Horsmans. 
II. Scheuder. 
J. M. U. Nijssen. 
P. C. N. Valette. 
W. Dumoulin. 
F. Hilgers. 
P. F. Leijendekkers. 
J. Meijers. 

Van de tweede klasse. 
L. Sloops. 
J. B. Uungellioeff. 
W. van Herck. 
H. Kessen. 

P. J. Debie. 
F. T. Meuwissen. 
J. B. In dc lietouw. 
J. G. Beythuyzen. 

L. E. Krabbendam. 
C. A. G. Servais. 
F. D. Louwarts. 
A. Doore. 
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M. Keinmerling. 
J. Peelers. 
J. Meuwissen. 
J. J. Janssen. 
J. Boiler. 
L. F. J. Schell. 
P. J. Telders. 
P. J. Linkens. 
W. L. H. Hustinx. 
P. J. Engelse. 
J. Wcsly. 
C. Perolles. 
G. Schulpen. 
G. Ruyten. 
J. P. Wetzels. 

J. W. Rcynaerdts. 
A. Janssen. 
A. E. Willems. 
M. Gorissen. 
J. Krein. 
W. Geurls. 
M. Legris. 
P. Thnys. 
C. Absil. 
M. Kuipers. 
M. Bouvrie. 
J. M. de Clerk. 
J. Maas. 
L. J. A. Jamast. 
A. L. Teunissen. 
J. W Clermont. 
N. Kauffinan. 
J. W. Luyten. 
C. Janssens.. 
J. Kirch. 
J. Verstraeten. 
P. N. Gijsen. 
C. C. F. Cornu. 

P. Petrie. I 
J. Jorissen. J 
J. H. Sarlon. I 
A. A. Jansen. ( 
J. M. Schovens. I 
C. van. Vooren. I 
M. J. Janssens. I 
J. B. A. Smaelhondt. , 

. B. M. De Vries. 
H. G. Trappenherg. , 
J. J. H. Quaedvlieg. , 
M. Bruls. 
H. Ramakcrs. 
B. J. van Wetering. , 

Fan de derde klasse. 

.IF. A. Vink. 
J. F. Mouwens. 
P. Scheeren. 
H. J. Sehreuder. i 
S. Simar. 
W. Kirchner. 
J. G. Dorge. 
G. Makverson. 
H. Brouwers. 
L. G. J. W. J. van 

Odcnhoven. 
J. Linssen. 
J. P. H. Miener. i 
G. Janssen. 
W. II. Swildens. 
A. Franken. 
P. Willems. 
J. Dasia. 
C. Brandt. 
H. W. Graulich. 
J . H. Campiot. 
J . G. Servaes. 
M. F. Deben. 

P. Dubois. 
J. Willems. 
L. Dujardin. 
C. Stadhouder. 
H. F. J. Struyck. 
G. van Beek. 
C. Wonlers. 
J. W. Lemmens. 
P. Verrneeren. 
J. L. De Weille. 
J. Novent. 
R. Haefkens. 
D. F. Harms. 
J. M. Willems. 

G. B. Janssen. 
F. C. P. Soetens. 
J. van Poppel. 
C. Klos. 
A. Logger van Koch. 
N. Mark. 
F. E. Mickenschrei-

ber. 
P. J. Haeijen. 
K. Bulte. 
C. Mordhorst. 
F. J. Hufkens. 
S. Baadjou. 
W. Chapel. 
F. J. Capitein. 
G. Pelkman. 
H. Nijpcls. 
M. Erkens. 
F. H. Hansen. 
M. Lonissen. 
T. P. Claassen. 
J, M. Didden. 
J. B. Bol. 
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J. Aarnou'se. 
J. J. Vranken. 
A. Knibbeler. 
F, J. Pluymackcrs. 
W. Kempeneers. 
H. H. Jansz. 
W. Clermont. 
J. L. Savelberg. 
J. D. Wijndorps. 
M. van der Leur. 
W. T. L. van Cnyt. 
C. B. Vrijman. 
P. L. van Mackelcn-

berg. 
J. G. Jilderda. 
A. J. Versaan. 
J. M. Claassen. 
M. Hennus. 

C. J. A. Tondeur. 
J. A. Muller. 
J. C. Rogge veen. 
P. Nuss. 
J. H. Nnmans. 
T. Zegers. 
C. Verhoef. 
F. VV. Charles. 
G. Daenen. 
L. van de Pas. 
J. Tellings. 
II. Passan. 
J. B. Simonis. 
H. T. SageU. 
A. Mulkens. 
C. A. G. J. Kuenen. 
J. H. Voet. 

J. P. K nor en. 
A. van Eeden. 
II. van Mierlo. 
L. J. van de Lyck. 
J. Baron. 
J. W. Zwicky. 
J. van Remersdaal. 
J. Hoeberichs. 
F. Hustinx. 
J. J. Hoiberse. 
P. J. Thijssen. 
P. J. Malherbe. 
J. van Sintfijt. 
A. Nulens. 
J. M. Libois. 
VV. van Solinge. 
J. A. Berents. 

Van de vierde klasse. 
T. Mnyres. 
P. Maasbroek. 
C. Peeters. 
A. Verstraten. 
R. B. Trips. 
J. C. Savelberg. 
J . P. Schoenmakers. 
L. H. Heyligers. 
G. H. Uaelkens. 
M. Stoekmans. 
J. H. Schacken. 
K. H. Boosendaal. 
E.G. V. D. deMunck. 
J. B. J. Held. 
C. van Andel. 
J . Noest. 
R. Mulkens. 
S. Achter den bosch. 
P. Menten. 
J. A. Nolet. 

W. Beneens.. 
A. Daenen. 
J. Janssen. 
E. Olivier. 
II. Verbiesen. 
J. P. Legro. 
J. J. Troijen. 
J Schocns. 
P. A. Barthel. 
T. Kersten. 
J. Magdclijns. 
J F.M. H. C. Duran. 
L. Theunissen. 
J. P. Hendriks. 
J. lieelen. 
H. Delbressine. 
J. H. G. Frackers. 
W. Guinee. 
J. G. Palmans. 
J. G. Hollman. 

|G. Jansen. 
A. Baumgardt. 
M. van den Berg. 
H. Knoih. 
VV. C. Guise. 
E. HazelhoiT. 
J. Sassen. 
M. N. Schroders. 
L. Dinnessen. 
F. Barthel. 
P. Visser. 
J. Ingebondt. 
A. van Waalwijk. 
L. Cantelberg. 
J. Bartels. 
J. Krischer. 
C. N. A. F. Peltzer. 
J. J. Staal. 
G. A. Kien. 
J. A. Baekeland. 
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F. Hotmail. C. 
J. de Leur. A. 
U. van Gorcum. E. 
P. K. van Pickartz. P. 
A.C.J, van den Braak.; J. 
C. Schalley. JJ. 
J. J. Schrijvers. P. 
P. J. Rutten. M 
P. H. Dammer. A. 
J. F. Dambacher. II. 
F. J. Gijsen. 

van Rooie. 
J. H. Schoth. 
de Vries. 

Roumen. 
van Kalken. 
P. Paris. 
L. Goyen. 
Wallje. 

P. van der Schoot. 
Bouwer. 

H. A. Vrijdenberger 
A. vau den Wilden

berg. 
H. Coulier. 
A . J. H. Daris. 
L. Berghof. 
H. A. G. Pommee. 
A. Donders. 
P. J. Groen. 
P. van Ispelcn. 

• utffncj ClT*otU 

A. Leeuw. 
W. Smeets. 
F. de Glas. 
J. C. Galle. 
J. Ebben. 

II. Moors. 
I). W. Visser. 
P. ft. Godding. 
B. Morgenslcrn. 
F. J. Bossij. 

2jommiescn. 

[A. H. van Eyl. 
J. P. Riesbcrg. 
H. Pelric. 
L. M. G. dc Magne. 

M. Bissac, Visiteur, te Eysden (aan de Maas). 
J. F. Faulhaber, Idem , te Roermond. 

I^cabtmttr'croe i^^ommtesen-^^oftjers-

A. Schot van Steenbergen, van de3ekl , te Maastricht 
F. C. P. Soetens, Idem le Gulpen. 
G. N. A. F . Peltzer, Idem te Heer. 
L. M. de Magne'e, Idem te Sittard. 
W. Guine'e, Idem te Roermond. 
L. B. Snoeck, Idem te Thorn. 
A. G. Beighard , Idem 
J. J. de Weille, Idem ( Weert 
J. F. M. H.C. Duran, Idem \ w e e r u 

J. M. Libois , Idem 
F. Hofman, Idem te Venlo. 
A. S. H. Schoth, Idem te Genn 
P. C. N. Valette, Idem te Hors 
S. P. Schoenraaker, Idem te Vev 
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Van de directe belastingen (1). 
U. Poppinghuis, I 
P. Thomma , ) l e Maastricht. 
C. Pijpers, te Ambij. 
F. Pelt, le Heerlen. 
J. H. Berkelaar, te Schinnen. 
J. J. Chrisloffels , te Sittard. 
L. N. Lexis, te Roermond. 
J. F. Jongen , le Fenlo. 
F. G. Noman , te Gennip. 
J. M. Saas, te Weert. 

A. George. 
S. F. Tromp. 

J. C. Rernmerling. 
M. Kaandera. 
C. H. Joosten. 
M. Wouters. 

G. Jockin. 
W. van Kooten. 
H. van Mnnster. 

^ n 

^J^ommtfsftt- lafters. 
H. van den Berg. 
C. Fahrenberg. 

garters . 

F. J . Thyssens. 
P. H. Olterdessen. 
W. Bruinink. 
P. Vergouwen. 

j D. Daniels. 
G. Lemmens. 

t T $ 8 t », 
_'nlre"-ose»rs. 

C. Neven, te Maastricht. 
J. D. van de Weegh, te Stltard. 
W. M. Ariens, te Roermond. 
J. H. Nenjean , te Fenlo. 
J. H. Sassen , te Tegelen. 

(1) lie indeeling der Deurwaarders-dUtricten in Limburg, 
nog met definitief geregeld. 



PERSONELE BELASTING. 

8®gS 

V I J F D E G R O N D S L A G . 

D I E N S T - E H W E R K B O D E N . 



NOT A. Men heeft in deze Handleiding , kortbeidshalve, 
alleen het jaar en nummer der Resolution aan-
gehaald, waarondei dezelve in de gewone Ver
zameling van wetten, besluiteu en aanschrijvingen, 
betreffende s Rijks belastingen , zijn opgenomen. 



B E L A S T I N G OP DE DIENST- EN WERKBODEN. 

Onder de belasting op het personeel, zoo als die bij 
de Wetten van den 29sten Maart 1833 (Staatsblad no. 4), 
van den 29sten December 1835 (Staatsblad no. 45) eu 
van den 24sten April 1845 (Staatsblad no AS), is geregeld 
en vastgesteld, is, als Sde grondslag, begrepen een regt 
op het houden van dienst* en werkboden. — Tot rege
ling van dat regt, worden dezelve verdeeld in vijf 
klassen, op den voet van de navolgende omschrijving. 

EERSTE AFDEELING. 

Dienstboden der eerste klasse. 

§ «• 

In de eerste klasse zijn begrepen alle dienstboden, of 
lieden gebezigd tot (a) persoonlijke, huisselijke of stal-
dienst, mitsgaders die, welke tot den staat, stoet ol 
het gevolg van personen of huisgezinnen behooren, 
(b) onverschillig of zij al dan niet tevens in het beroep 
of ambacht, de nering of het bedrijf der belastingschul
digen worden gebezigd, of zij bij dezelve inwonen, dan 
of zij uitwonen, en in of uit het huis van levensmid
deien worden voorzien, of dat hun kostgeld afzonder
lijk wordt betaald of vergoed, en (c) zonder dat eenige 
bijzondere bepalingen, hoe ook genaamd, tot uitzon-
dering in aanmerking zullen komen, als daar zijn; 
hofmeesters, huishoudsters, kamerdienaars, kameniers, 
koks, keuken-, (d) kinder- en werkmeiden, portiers. 
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lakkeyen, (e) koetsiers, (/) postiljons, voorrijders, rij-
knechts, stalknechts, (g) jagers, jockeij's en alle andere 
knechts en meiden of bedienden , geene uitgezonderd; 
zoo mede de (h) bedienden van huurkoetsiers of stal. 
houders, welke bepaalde personen of huisgezinnen , als 
koetsiers, bedienen, en de bedienden in societeiten (t); 
zoo mede (k) jagers, die uitsluitend voor de jagt ge
houden worden; zullende deze laatsten evenwel in de 
opklimmende serie van belastbaarheid, in art. 17 vast
gesteld ( 1 ) , niet mede worden gerekend, doch van de
zelve het regt, voor een' mannelijken dienstbode be
paald , verschuldigd zijn. (Art. 1 6 der Wet van 1853 en 
art. 6 der Wet van 1843 . ) (2 ) 

o. PERSOONLUKE, IUISSELUKE OF STALDIENST. Hier on
der te begrijpen de bedienden in bijzondere dienst 
van de zoogenaamde kostkoopers in, proveniershuizen. 
(Verz. 1 8 3 4 , no. 1.) 

STALDIEISST. 1 ° . Arbeiders, staldienst verrigtende, be
hooren, hoezeer niet inwonende, onder de dienst
boden der lste klasse. (Verz. 1 8 5 4 , no. 175) . In
geval zij op het buiten verblijf eens gezins, alleen 
des winters, wanneer dat gezin niet buiten woont, 
paarden van de Sde k l , lste soort oppassen, zijn 
zij deswege niet belastbaar. (Ferz. 1 8 4 2 , no. 80 . ) 

2 ° . Tuinlieden, die de paarden hunner meesters 
oppassen. Wanneer zij namelijk tevens meer dan 
een afzonderlijk wonend persoon of gezin bedie-

(1) Zie 5 3 hier achter. 

(2) Men houde wel onder het oog, dat dc belasting verschul
digd is, onverschillig of de hier bedoelde dienstboden al dan niet 
nachtverbhjf bij hunne meesters hebben, zoodat voor eene meid , 
die des daags of slechts een gedeelte van den dag bij den belau-
tuigschuldige in dienst is, de belasting moet worden betaald, 
zoodrs zij slechts doorgaans drie of meer dagen's weeks bij den-
zelfden schatpligtige dienstbaar is. 
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lien, zijn zij vrij [Verz. 1835, no. 73), ook dan 
wanneer zij zich belasten met de verzorging van 
paarden vallende in de 5de kl., of zich bepalen 
bij het in- of uitspannen derzelve. {Verz. 1859 
no. 105.) 

3°. BEDIENDEN die paarden oppassen en dresseren . 
uitsluitend dienende voor de wedren, zijn belast
baar. (Verz. 1842, no. 80.) 

b. WERKLIEDEN IN FADRIJKEN. Bij Res. (Verz. 1835, no. 107) 
is van de hand gewezen het adres eens fabrikants. 
houdende verzoek, dat een door hem tijdelijk tot 
lakkei-dienst gebezigd werkman zijner fabrijk met 
moge worden aangemerkt als dienstbode der eerste 
klasse, en zulks, ofschoon ook gezegde dienst eenig-
lijk bestond in het staan achterop en het opeuen 
en sluiten des portiers van het nu en dan gebe
zigde rijtuig, zonder dat genoemde bediende li
verei droeg. 

Vergelijkt de tweede soort van dienstboden van 
de vierde klasse hier na vermeld. 

c. DIENSTBODEN OP DE PROEF GEHOUDEN WORDENDE. Deze 
zijn belastbaar. (Verz. 1859, no. 99.) (1). 

(I) Wijders is op grond dor onderhavigo wetsbepaling, bij 
Res. van den 16den Baart 1843, no. 53, (niet in de Vert, ge-
plaatst) gehandhaafd eene bekeuring, bewerkstelligd ter lake »an 
veriwijgi'ng eener vrouwelijke dienstbode , waarvan beweord werd , 
dat zij niet was in dienst des bekeurden , maar in die van een 
ander, welke daarvoor de belasting betaalde en die bediende inn 
den bekeurde slechts gedurende een tijdelijke afwezendheid , als 
het ware bij wijio van vriendschapsdienst, had afgestaan; ignd« 
hij voorschrevene Dispositie , onder anderen , te kennen gegeven 
dat, ofschoon de Wet niet in dien strengen zin behoeft te werden 
toegepast, dat elk, ja zelfs het minste tijdelijk gebruik van voor
werpen, naar do vijfdo en tosdo grondslagen belastbaar, door 
anderen reeds aangegeven , to alien tijile en in alle omatandig-
heden belastbaar zou zijn te stellen, eene meer milde toepassin;; 
der Wet, zonder aan haren geest geweld aan te doen, niet knn 
ulaatt hebben , daar toch 1°. de tijdelijke dienst in deze ni-t 
minder dan vijf maanden geduurd had j 2". de bewuste dienst
bode , na terugkeoring tot hsra eerste meesteres, door eemo an 



d. KINDERMEIDE.N. De zoogenaamde bonnes, staan met 
de kindermeiden gelijk en vallen derha ve niet in 
de vnjstelhng by de ode Afd. hier achter bedoeld 
Res van den 22sten Sept. 1846, no. 139, n i e t h, 
de Verz. geplaatst.) 

e. KOETSIERS De zoogenaamde staljongens. die zon
der te behooren tot den staat der belastingschul
digen en zonder voor dezelve eenige huisselijke 
diensten te vemgten, door hunne koetsiers worden 
gebezigd om dezen behulpzaam te zijn in de stal 
dienst, en waarvoor die koetsiers eenige tegemoet
koming van hunne meesters erlangen zijn buiten 

S t « 7 j f e l b ^ a s t b a a i ' - (^s. van den SSsten 
Jan. 1844, no. 54, met in de Verz. opgenomen.) 

/ . POSTILJONS. Ilieronder behooren niet de postilions 
die uitsluitend voor de paardenposterij of het brie-
venvervoer worden gebezigd en voor welke, wan
neer Z I J by hunne meesters inwonen, de belasting 
naar de oe klasse moet betaald wordem (Vers. 1846 
no. lo3.) v 

g. JAGERS. De hier bedoelde jagers zijn dezulken welke 
tot den staat stoet of het gevolg van personen of 
huisgezinnen behooren , in onderscheiding van die 
hier na lett. k genoemd. 

h. BEDIENDEN VOOR HUURKOETSIERS. De belasting voor 
bedienden van huurkoetsiers of stalhouderS naar 
de eerste klasse verschuldigd zijnde, zoo worden 
zij , al waren zij by de huurkoetsiers of stalhouders 

dere WM vervangen voor welke, na verloop van eene maand 
tijds, nog geene aangifte gedaan was: 3». do Wet to dezer claats,-
alle cxceptien en dus ook die van tijdelijke diensten of vriend -
schapsbewijzen gaaf afsnijdt. 

We omstandigheid , dat de dienstboden zelve zich , door bewo 
mng van een bijzonder perceel schatpligtig gesteld hebben , 
doet aan dc belastingschuldighcid ter zake van dusdnni™ bedien
den geenszins te kort. (Vers. 1842, no. 80.) 
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inwonende, buiten de derde gesloten, waarin zij 
anders als werkboden zouden vallen. 

De belasting zal door die bepaalde personen ol 
aezinnen moeten worden betaald en de koetsiers 
onder het getal van derzelver dienstboden opge
nomen . ten effecte ook der toepassing van het 
opklimmend tarief voor de lste klasse, by § ;> hierna 
vermeld. (Verz. 1853 . no. 79.) 

1°. BEDIENDEN VAN SOCIETEITEN. Door socieUUen al
hier te verstaan zoodanige dier vereenigingen, als 
bekostigd worden uit de bijdragen der leden onder
ling sezamenlijk eenen concierge tot hunne bedie-
ning hebbende, en niet dezulke, welke, voor re
kening van een' byzonderen persoon gehouden wor
dende eigenlijk niet anders zijn dan besloten kol-
fiihuizen: vallende dusdanige personen , als socic-
teithouders, dadelijk in de termen van art. 48, $2. 
(Zie de 2de Afd. hier achter.) 

Onder het aantal bedienden van societeiten , als 
boven genoemd, behooren mede te worden begre
pen de in dezelve werkzame eerste knechts, con
cierges of hofmeesters , niet belast met het leveren 
voor eigen rekening en voordeel van dranken en 
ververschingen (als wanneer zij zouden wezen pa-
tentabele kasteleins, ofschoon dan nog geenszins 
societeithouders), en zulks met toepassing op het 
alzoo vereenigd aantal bedienden van het opklim
mend tarief, een en ander om het even, of de on-
deikncchts onmiddellijk door de vereenigde leden 
der societeit, dan wel door den opperbediende ol 
hofmeester zijn in dienst genomen, indien zij slechts 
de societeits-leden bedienen; terwijl, indien het ge
val zich mogt voordoen , dat die opperbediende , 
buiten deszelfs onderknechts, nog voor zijne bijzon
der* dienst, GEHEEL AFGESCHEIDEN VAN DIE DER SOCIE
TEIT , eenen bediende in dienst had, deze door hem 
kan worden aangegeven, eu hij deswege belast 
afzonderlijk van de societeit. (Vers. 18o5 MO. 119.) 

Zie voorts de tweede ioort van dienstboden der 
vierde klasse. 



k n M ^ l e n , b 0 0 8 S c h u « t e r s ; v e r e e n i S , n S - d i e in het lo-
Kaal eens tappers bijeenkomt en zich door liverei-
dragende knechts laat bedienen, heeft deze knechts 
™=t T ?•• ioS,S, e m o e t e n a a ngeven. (Res. van den 
30sten Juhj 1847, no. 120, niet in de Verz. geplaatst.) 

k. JAGERS. Onder de hier bedoelde jagers ook te be-
gnjpen de zoogenaamde wildschieters. voor welke 
? l a C t , e i ? v e r A r e f e n worden van den Opperhoutves-
ter. (Verz. 1843, no. 84.) 

De woorden uitsluitend voor de jagt gehouden wor
dende , moeten, naar luid eener Res. van den 6den 
April 1847, no. 148 (niet in de Verz. geplaatst) niet 
ZttTZV?8™ Z M 7 O R D E D ° P g e v « . alseenvoudig 
betrekkelijk tot zoodanige diensten, als volgens de 
Wet in de lste klasse belastbaar zijn, en dus vallen 
in de termen van het hier behandelde wets-artikel. 

Van de hier bedoelde jagers is alzoo alleen een 

Zf r e f r
 V a D J L g L

 V O O R I E D E R E N J ' A 8 E R ' verschuldigd. (Verz. 1843, MO. 54 en 84.) 

$ 2. 

De belasting wordt voor dienstboden der eerste klasse 
geheven naar het volgende tarief: 

I. Voor een dienstbode, bij denzelfden persoon of 
hetzelfde huisgezin in dienst j 500 
voor twee dienstboden . 

» drie » 
» vier » 
» vijf » 
» zes i) 
» zeven » 
» acht » 
» negen » 
» tien » 

elf 
twaail 

15.00 
• 27.00 

42.00 
60.00 
81.00 

105.00 
132.00 
16200 
195.0f) 
231.00 
270.00 
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Iederen dienstbode daarboveu / 40 meer. 
Elken mannelyke dienstbode, dien onverniindei d nog 
10. (Art, 17 der Wet van 1833.) 

Een' mannelijken dienstbode houdende of een' op-
passer, niet vallende in de termen van vrijstel
ling , zonder dienstmeid, zoo is men schuldig /' 15, 
eene dienstmeid daarnevens / 23. (ferz. ItSoS 
no. 79.) 

Wanneer, nevens de vrouwelijke dienstbode, nog 
gehouden wordt een mannelijke of vrouwelijke werk-
bode, voor welke de belasting naar de ode klasse 
is verschuldigd, zoo moet desniettemin wegens eerst
genoemde slechts / 5 worden betaald. Ingeval die 
werkbode echter ook tevens huisselijke of persoonlijke 
dienst verrigten mogt, zou deswege het regt naar 
de lste klasse en dus voor de gezamenlijke bedien
den de belasting volgens het opklimmend tarief ver
schuldigd zijn. (Verz. 1855, no. 117.) 

De dienstboden der 4de en 5de, vallen, zoowel 
als die der 2de en Sde klasse, buiten het opklim
mend tarief der dienstboden van de lste klasse. 
(Verz. 1843, no. 54.) 

Een logementhouder of tapper, houdende eene 
dienstbode niet uitsluitend voor zijn bedrijl en dus 
in de lste klasse vallende, en daarenboven vier 
personen uitsluitend voor zijn bedrijf, en van welke 
hij er dus e'en insgelijks in de eerste klasse moet 
aangeven, behoort op die twee dienstboden der 
lste kl., het opklimmend tarief te worden toegepast. 
zoodat deswege / 15 in hoofdsom moet worden 
betaald, wanneer het twee vrouwelijke dienstboden 
zijn, en / 25 wanneer er van de twee, e'e'n man
nelijke is. (Verz. 1849 , no. 118.) 

Een beJastingschuldige, die als hoofd des huis-
gezins eene vrouwelijke dienstbode had aangegeven 
en in den loop des dienstjaars verhuisde, zoodat 
diezelfde dienstbode bij haren met haar zamenwo-
nenden zoon , in dienst trad, is deze laatste ver 
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pligt geweest om van die dienstbode nog eens de 
belasting te betalen, uithoofde die zoon toen als 
hoofd des huisgezins moest worden beschouwd. 
(Res. van den Gden Februarij 1843, niet in de Verz. 
opgenomen.) 

§ 3. 

Dienstboden der tweede klasse. 

De tweede klasse bevat de tuinlieden, mitsgaders de 
(«) tuinknechts, hetzij in-of uitwonende, nimmer eenig 
huisselijk werk verrigtende, en in gesladige dienst, im-
mers doorgaans in de zomermaanden, van ten minste 
vier dagen 'sweeks, van de zoodanigen, wier tuinen 
zij bewei ken, voor zoo verre in die tuinen (b) stook-
kassen of broeiramen, staande of liggende, worden ge
bruikt , hetzij voor bloemen , hetzij voor vruchten of 
moeskruiden. 

Bij het in dienst zijn van onderscheidene tuinbedien-
den , op eene buitenplaats of tuin als voren , zal steeds 
een derzelve als tuinman worden beschouwd, gelijk 
ook de eenige tuinbediende als tuinman en niet als tuin 
knecht zal moeten worden aangegeven. (Art. 4 6 der Wet 
van 1 8 5 3 . 

a. TUINUEDEN EN TUINKNECHTS. 4 ° . Hier onder behooren 
ook de arbeiders of arbeidsters in tuinen , ingeval 
zij ten minste vier dagen 's weeks in de tuinen 
werkzaam zijn, ofschoon ook overigens niet inwo
nende. (Verz. 4 8 5 5 , no. 4 4 0 ) . Zij zijn echter niet 
belastbaar, indien zij niet werkelijk tuinarbeid ver-
rigten bij de personen, in wier dienst zij zich be-
vinden. Vergelijkt de derde soort der bedienden 
van de4de klasse, hier achter vermeld. (Verz. 1844 
no. %.) 
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2°. Bij het verrigten van eenig huisselijk werk ol 
ook van stal-, persoonlijke- of lijfdienst, vallen de 
tuinlieden dadelijk in de lste klasse. (Verz. 1855. 
no. 171) en Res. van den 23sten Junij 1855, no. 02. 
niet in de Verz. geplaatst. 

Zie echter het aangeteekende op de bedienden 
van de derde soort der 4de kl. 

3°. De woorden gestadige dienst moeten , inge
volge Res. van den 24sten Julij 1845, no. 61 (niet 
in de Verz. geplaatst), niet zoodanig worden uitge-
legd, dat die dienst in de zomermaanden doorgaans 
van ten minste vier dagen 's weeks zou moeten 
zijn, om de belastbaarheid daar te stellen, daar 
een tuinman, die op de plaats zijns meesters woont, 
per se iederen dag ter beschikking van denzelven 
staat en dus in zijne gestadige dienst is; dat het 
woord immers, hetwelk den aangeduiden tusschenzin 
in gemeld art. voorafgaat, dan ook veeleer aan wijst. 
dat die tusschenzin alleen slaat op de uitwonende 
tuinlieden, die niet, zoo als de elk oogenblik be-
schikbaar inwonende, gezegd kunnen worden zich 
in gestadige dienst van den Heer der plaats te be-
vinden, en die dan eerst belastbaar worden, wan
neer hunne dienst van ten minste vier dagen 
's weeks is. 

Wanneer de tuinbediende een zoodanigen arbei-
der is, als hier boven lett. a, no. 1, bedoeld, mits-
gaders ook wanneer de eigenlijke tuinman mogt 
vallen in de vrijstelling bij J 4 en 7 van de 5de 
Afd. hierna omschreven , moet hij als tuinman 
en niet als tuinknecht worden aangegeven. (Ferz. 
1855, no. 140.) in het geval, hier boven sub no. 
2 bedoeld, worden de overige of e'e'n der overige 
tuinlieden als tuinman belastbaar. (Verz. 1833, no. 
171.) 

(i. STOOKKASSEN of BROEIRAMEK behoeven juist niet van 
glasruiten voorzien te wezen, om als belastbaar te 
worden beschouwd. (Res. van den 18den Mei 1847, 
no. 103, niet in de Verz. geplaatst.) 
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$ 4. 

De belasting voor de dienstboden der tweede klasse, 
bedraagt: 

wegens elken tuinman 15.00. 
» » tuinknecht g.00, 

(Art. 17 der Wet van 1855.) 

5 8. 

Werkboden der derde klasse. 

De derde klasse bevat alle inwonende (a) mannelijke 
en vrouwelijke werkboden, bedienden, gezellen en (b) 
leerlingen, die (c) uitsluitend worden gebezigd voor de 
uitoefening van winkel- en andere neringen , en van de 
bedrijven van (d) landbouwer, veeman, warmoezier , 
brood-, koek- of banketbakker, slagter, grutter, stal-
houder, logementhouder (e), tapper, ordinaris tafelhou-
der, koffijhuishouder, voerman (/), bleeker, mande-
maker, boekverkooper , artsenijmenger, wondheeler , 
mitsgaders alle andere (-7) bedrijven, geene (h) fabrijken 
of trafijken zijnde. (Art. 16, § 4 der Wet van 1835.) 

a. INWONENDE, dat is, naclitverblijfhoudende. (Ver* 
1855, no. 105.) 

Een knecht, die met zijnen ongehuwden mees
ter bij diens ouders is gehuisvest moet niet als in
wonende beschouwd worden. (Verz. 1841 , no. 103.) 
Evenmin gehuwde werkboden, kinderen hebbende 
en met dit hun gezin een gebouw, aan eene land-
noeve aanhoorig, hewonende. [Ferz. 1855. no.55) 

Daarentegen is bij Res. van den 9den Nov. 1845, 
no. 103 (niet in de Verz. geplaatst) te kennen ge
geven : dat de inwoninrj niet noodzakelijk in zich 
sluit, dat de persoon, wien de zaak aangaat, moet 
wonen in het huis, waar de werkboden verblijf 
houden; maar dat voor alle werkboden, die niet 
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op zich zelve wonen, maar in de woning hunner 
meesters gehuisvest en gevoed worden, ouver-
schillig of deze met hen inwonen of wel elders ge
huisvest zijn, de belasting moet worden betaald. 

b. LEERMNGEN. Kinderen door armverzorgers, alg leer-
lingen bij landlieden besteed zijn, iDgevolge Res. 
van den' 24sten April 1844, no. 20 (niet in de 
Verz. geplaatst) niet vrij van de belasting (1), 
evenmin als de leerling van een landbouwer of 
wondheeler, zelfs dan niet, wanneer de princi-
paal voor het geven van onderwijs eenige geldelijke 
vergoeding geniet. (Res. van den 20sten April 1847, 
no. 160, niet in de Verz. geplaatst.) 

Daarentegen is, bij Res. van den 31sten July 
1846. no. 110 (niet in de Verz. geplaatst), te ken
nen gegeven, dat de voogd, die den inwonenden , 
ofschoon ook niet aan hem in de vrijgestelde gra
den vermaagschapten pupil, en evenmin de huur-
der eener hofstede, die, volgens de voorwaarden 
van zijn huurcontract, den inwonenden en min-
derjarigen eigenaar op het bijbehoorend land bet 
boerenbedrijf leert, deswege aan de belasting is 
onderworpen. 

c. UITSLUITEND. Hier door moet enkel verstaan wor
den het niet bezigen der inwonende werkboden , 
(wegens de uitwonende is geen belasting verschul
digd) voor persoonlijke, huisselijke, stal- of tuin-
dienst. (Verz. 1835, no. 79.) 

Op het woord uitsluitend behoort geenszius te 
worden gcdrukt, als niet kunnende te kort doen 

(1) Bij Bes. van den 13den Julij 1847, no. 95 , niet in de Ven. 
geplaatst, is, als strijdig met de letter der Wet, aangeduid de 
vrjjspraak van zckeren G. J . Z. te 5., wegens de hem ten laste. 
gelegde verzwijging als werkbode van een persoon, welke hij 
den bekeurde door een diakonie-bestuur was uitbesteed, rus
tende die vrijspraak daarop, dat, om de belastbaarheid daar tc 
stellen, had moeten blijken, dat die persoon tegen genot van 
eenige , hetzij directe of indirecte belooning of vergoeding, 
diensten aon den bekeurde had bewezen. 
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u n de verschillende wyzigingen en uitleggingen in 
betrekking tot de by art. 18 der Wet (zie 2de Af
deeling hierna) genoemde veehouders, landbou
wers, logementhouders enz. 

J. LANDBOUWERS. De belasting is niet verschuldigd voor 
de zoogenaamde bovenlanders of vreemde °ras-
maayers, die jaarlijks gedurende 5, 4 of 6 w°eken 
overkomen, uitsluitend voor den hooibouw (Vers 
1,885, m 171). ook niet voor vreemde of inland-
scne arbeiders, welke de landbewoners, hetzij tot 
den oogst en verdere bewerking der op hunne hoe
ven geteelde granen bezigen. en alzoo slechts ge
durende eenige weken in dienst hebben, terwijl 
die arbeiders gewoonlijk in de schuren op slroo 
nachtverblyf houden. (Vers. 1842, no 80 Res 
van den 9d en Sept. 1845. no. 72, en Uden Oct. 
1845, no. 137, met in de Verz. opgenomen.) 

e. TAPPERS ( f l Wanneer een tapper dat bedrijf slechts 
als eene geheel bijkomstige zaak uitoefent, zoodat 
hetzelve met van dien aard of omvang is, dat daar
voor uitsluitend de hulp of dienst van een inwo
nende bediende kan worden noodig geacht de 
onderhavtge bepaling, noch ook die van art.'18 
$ 2 (zie 2de Afdeeling hierna), op den zoodanige 
toepasselyk is, en daarin bijv. dus niet is vallende 

(I) Bij Res. van den 30sten Julij J847, no. 123, niet in de 
Verz. geplaatst, is, als strijdig met de Wet, aangeduid de vrii-
•praak van zekere tapster, ter zake der haar ten laste «ele K de 
verzwijgmg eener vrouwelijke werkbode , rustende die vrijspraak 
voornamelijk daarop , dat aan de zijde der Administratie niet is 
wenersproken de bewering der beklaagde , dat de bedoelde per
soon geen loon van haar trok , maar integendoel bij haar wa. 
uitbestecd , om te worden verpleegd ; dat bovendien de verrigtr 
werkzaamheden, die, volgens het proces verbaal, bestaan heb
ben m het doen van boodschappen, naai- of breiwerk, het 
schoonraaken van glaasjes cn het toedienen van eelagen, niet 
uitsluitend het kenmerk droegen van aan de bekeurde bewezen* 
diensten, maar ook grootendeels tan eigenen behoeve kunnen 
hebben plaats gehad. 
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eeu winkelier in kruidenierswaren enz., daarbij 
wel is waar een nering in gedisteleerd drijvende, 
doch slechts bij enkele gelegenheden of ook op 
marktdagen een borrel aan de toonbank schen-
kende, en wiens vrouwelijke bedienden, daar de 
zoogenaamde tapperij geene vermeerdering van werk 
oplevert, geacht kunnen worden enkel voor hnis-
selijk dienstwerk te worden gebezigd. (Kon. Rescript 
van den 44den Oct. 1846, no. 38, niet in de Verz. 
voorkoniende.) 

f , BLEEKERS, wel te verstaan kleederbleekers, niet ga-
rcn- of nieuw lir.nenbleekers, want deze zijn vrij. 
(Vers. 1834, no. 198.) 

7. BEDRIJVEN. Hier onder, behalve handwerken en am-
bachten, winkel- en andere neringen, en behalve de 
speciaal aan het hoofd dezer Afdeeling genoemde 
bedrijven , te betrekken. 

1°. Alle bedrijven, geene fabrijken of trafijlten 
zijnde. (Ferz. 1833, no. 117 cn 130.) 

2°. De knechts van bloemisten. (Res. van den 
6den April 1847 , no. 148, niet in de Verz. geplaatst.) 

3°. De schippersknechts, die steeds in de vaartui
gen of huizen hunner meesters vernachten, onver-
schillig of zij zich al dan niet het geheele jaar door 
in dienst bevinden. (Vers. 1833, no. 100 en Res. van 
den 18den Junij 1853, no. 69, niet in deVerz. op
genomen.) Zij mogen zelfs ook keukenwerk en der-
gelijk verrigten , zonder daarom in de lste kl. te 
vallen. (Verz. 1834, no. 152.) 

4°. De werkboden der grofsmeden. (Arrest van 
den Hoogen Raad, Verz. 1845, no. 156.) 

5". Inwonende gezellen of leerlingen in dienst 
bij boek- en plaatdrukkers, tevens boekverkoopers 
zijnde, wanneer deze bedienden ook voor het be
drijf van boekverkooper of in den boekwinkel ge
bezigd worden. (Verz. 1837, no. 81.) 

Daarentegen zijn niet als bedrijven te beschouwen: 
a. De geestel\jke-, militaire- en ambtenaars-standen. 



h. Die yan koophedeu in liet groot, exi,editeurs 
vvijriliandelaars, doctoren, advocaten, nrocu-
reurs, notarissen, rentmeesters en dergeliike 
{Verz. 1853, no. 150.) J 

c. De beroepen van schoolhouder en kastscliool-
houder. (Vers. 1835, no. 73.) 

* De schippersknechts, welke alleen wanneer zy 
varen of van hunne woonplaalsen afwezend zijn 
turn boord wonen en bij de schippers in de to 

jijn. {Verz. 1833, no. 105.) 
6°. Dc knechts van bakkers en andere nering-

•locnde lieden, die wel bij hunne meesters in den 
host, doch des nachts bij anderen gehuisvest zijn 
{Verz. 18a5, no. 105.) J 

7°. De vrouwelijke bedienden , welke uitsluitend 
door geestelijken voor de dienst der kerk worden 
gehouden, mits zij geen huiswerk, hoe gering ook 
of eenige persoonlijke diensten voor de geesteliiken' 
verngten. (Verz. 1855, no. 106.) 

8°. Inwonende gezellen of leerlingen, uitsluitend 
dienende in drukkerijen. (Vers. 1837, no. 81.) 

h. FABRIJEEN EN TRAFIJKEN. Men versta hieronder zoo
danige inrigtingen als ter daarstelling of bereiding 
der voorwerpen in het groot moeten werken niet 
voor eigene behoefte, of voor eigen klcin debiel 
maar vooral, zoo niet uitsluitend, voor andere 
koopheden of debitanten. In dien ziu zijn FABRIJ. 
E E N , laken-, glas- en koperroodfabrijken enz , bran
derijen , brouwerijen, loodsuiker-, blaauwselfabrij-
ken enz. TRAFIJKEN zijn suikerrafinaderijen , zout-
keeten, kamferraiinaderijen, koperpletterijen lood-
smelterijen, enz. (Res, van den 15den Aug. 1835 
no. 21, niet in de Verz. geplaatst.) 

De inwonende werkboden op de koren-, cicho 
rei-, olie- of houtzaagmolens enz., door welke kracht 
ook bewogen wordende, mitsgaders die op gort-
grut- of pelmolens (waarin de gerst of haver ge-
peld of gepereld wordt), zijn niet belastbaar, doch 
wel de werkboden der grutters, te weten die bock-
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weit en grutten of boekwrilenmeel met paardenmoleu* 
malen en dezelve gewoonlijk in het klein verkoo
pen. (Res. als boven.) 

$ 6 . 

Ten blijke van de wezenlijkheid der uitoefening van 
de beroepen en bedrijven, in § 5 vermeld , zullen de 
belanghebbenden voor die uitoefening een behoorlijk pa
tent moeten hebben aangevraagd (voor zoo ver de Wet 
op die belasting hen daarvan niet bepaaldelijk heeft 
vrijgesteld), en de uitoefening zelve baarblijkelijk en al
gemeen bekend moeten zun. (Art 23a der Wet van 1853.) 

S 7 

De belasting wegens elken werkbode verschuldigd 
bedraagt f t . (Art. 17 der Wet van 1833.) 

Dienstboden der vierde klasse. 

§ 8. 

De vierde klasse bevat vierderlei soort van bedien
den , welke hierna zijn omschreven, te weten: 

E e r s t e soor t . 

De in- of uitwonende bedienden, (a) gebezigd wor
dende tot de staldienst voor paarden van de (b) art-
sen , officieren van gezondheid enz., geestelijken en 
burgerlijke ambtenaren en van de landbouwers, niet 
vallende in de gunstige bepaling van art. 1 8 , § 1 (zie 
tweede Afdeeling), voor zoo verre al deze personen 
wegens het gebruik van paarden naar de 2de of 5de 
klasse belastbaar zijn , of, naar lett. o en b van art. 22 
der wet, de daarbij toegekende vrijstelling genieten; 
wordende onder staldienst, waarvan hier de rede is 



18 

ook betrokken liet zadelen, in- of uitspanneii , in- en 
uit den stal brengen , en het afrijden dier paarden, 
gelijk mede het schoonmaken der rijtuigen, vraarvoor 
dezelve worden gebruikt. (Art. 7, § 5a der Wet van 4845.) 

a. GEBEZIGD. Het is hier de vraag niet welk soort van 
arbeid de hier bedoelde paarden moeten verrigten , 
om den belanghebbende op den minderen aanslag 
in de 4de kl. aanspraak te geven. Men moet enkel 
onderzoeken, of het paard hoofdzakelijk tot het 
bedrijf wordt gebruikt. (Res. van den 48den April 
4844, no. 185, niet in de Verz. geplaatst.) 

b. ARTSEN ENZ. Wanneer door artsen, officieren van 
gezondheid enz. meer dan twee paarden en door de 
andere hier genoemde schatpligtigen meer dan een 
paard wordt gehouden, kan de knecht evenwel in 
de 4de kl. worden begrepen, mits hij geen koetsier 
zij, en hij zich enkel bij staldienst bepaalt. Wan
neer hij echter daarbij ook persoonlijke diensten 
verrigt, zoo als, bij voorbeeld, zijn meester in 
een rijtuig rondvoert, of zelfs den meester vergezelt, 
om de paarden te besturen, valt hij in de lste 
klasse. (Verz. 1843, no. 84, en Res. van denlDden 
Maart 1847, no. 122, niet in de Verz. geplaatst.) 

c LANDBOUWERS. Op hunne bedienden, die wel vallen 
in die termen , is deze bepaling dus van geene toe
passing. (Verz. 1843, no. 84.) 

Al behoort de landbouwer niet tot den boeren
stand en al vereenigt hij met zijn landbouwers-
bedrijf nog een ander, behoeft hij niet te min zijn 
uitwonende werkbode niet in de lste kl. aan te 
geven. (Res. van den 22sten Junij 1845, no. 97, 
niet in de Verz. opgenomen.) 

T w e e d e s o o r t . 

De in- of uitwonende werklieden t als voren gebezigd 
'.vordende door (d) fabrijkanten , trafijkanten, werkba-
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zen , slagters en grutters, in welker beroep zij dienst-
baar zijn, die voor een of twee der paarden, tot hun 
bedrijf hoofdzakelijk gebruikt wordende, het regt der 
o:erste klasse betalen. 

Wanneer echter de dienstbare personen, onder de 
eerste en tweede soort dezer § bedoeld (e) liverei-tee-
kenen dragen, achter op het rijtuig staan of zitten . of 
ook voor hunne meesters andere persoonlijke of huis-
dtensten verrigten, zullen zij, overeenkomstig het be-
ginsel, aangenomen bij § 4 van art. 18 (zie de tweede 
Afdeeling hierachter), in de eerste klasse worden ge-
rangschikt. (Art. 7, § Sb, der Wet van 1843.) 

d. FADRUKANTEN , TRAFIJKANTEN ENZ. Deze gUHStige be 
paling, met opzigt tot de verminderde belasting 
kan door geen andere bedrijvigen, als de hierboven 
genoemde worden ingeroepen (Verz. 1843, no. 84), 
dus ook niet door graan handelaren, welke hunne 
voor dit bedrijf gehouden wordende paarden doen 
oppassen door hunne werklieden of zoogenaamde 
zolderknechis (Res. van den 14den Sept. 1843, no. 95. 
niet in de Verz. opgenomen), evenmin als door 
commissionairs en kooplicden in gi*anen (Decisie van 
den ISden Novb. 1843, no. 11, niet in de Verz. op-
geplaatst), of door koutkoopers, witikeliers, scheeps-
boomstokken-, houlenschoppen- en dooilkistenmakcri, 
hun bedrijf met minder dan drie knechts uitoefe
nende en waarvan er een tot staldienst gebezigd 
wordt. (Res. van den Isten Sept; 1846, no. 74. 
niet in de Verz. voorkomende.) 

c. LIVEREITEEKENEN. De wet bedoelt door liverei eu 
livereiteekenen een van de gewone kleeding onder
scheiden gewaad of dragt, waaraan de bediende 
uiterlijk als zoodanig herkend kan worden. 

Voorts is de benaming van liverei, zoo als zij 
met die van livereiteekenen wordt afgewisseld, naar 
het tegenwoordig gebruik van dat woord, ook 
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toepasselijk op eene uitmonstering, bestaande in 
een rood vest met grijzen jas of blaauwen jas met 
witte metalen knoopen en gewonen hoed met bree
den zwarten band, zoodat daarbij in het geheel niet 
in aanmerking komt, dat met het dragen van li-
nerei of livereiteekenen het bezit van een adellijk of 
render wapen , noch overeenstemraing van kleuren 
zoude moeten verbonden zijn, en het er ook niets 
toe doet, of de liverei op den duur of wel met 
>rfwisseling van andere kleederen gedragen wordt. 
(Res. van den 12den Decb. 1845, no. I l l ; van den 
15den Mei 1846, no. 115; van den 22sten daaraan • 
volgende, no. 25 en van den Isten Decb. 1846. 
no. 106, in de Verz. niet voorkomende.) 

D e r d e s o o r t . 

De tuinlieden en tuinknechts, waaronder uitsluitend 
verstaan worden alle (/) voortdurend in bloem-, vrucht-
of moestuinen arbeidende personen , bij de belasting-
schuldigden of op derzelver buitenplaatsen of tuinen 
wonende, voor zooveel zij niet vaUen in de tweede 
klasse en geen huisselijke diensten verrigten. (Art. 7, 
$ 5r.. der Wet van 1843.) 

f . VOORTDUREND, op den duur. dat is: niet voor eenen 
enkelen keer, waaruit onder anderen volgt, dat de 
werkbode, in dienst van een persoon, niet vallende 
in de gunstige bepaling van art. 18, § 1 (zie3deAfd. 
hierna), die bij afwisseling in zijns meesters bedrijf 
of tot den tuinarbeid, bij de onderhavige § bedoeld, 
gebezigd wordt, moet worden beschouwd als een 
'uinbediende, vallende in de4de klasse. (Vert. 1845 
no. 84.) 

V i e r d e s o o r t . 

De dienstmeisjes, welke op primo Mei des jaars, 
waarover de belasting lonpt, haar vijftiende jaar reeds. 
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doch den volleu ouderdom van achttien jaren nog met 
hebben bereikt (Art. 7, § 5d der Wet van 1843.) 

Er is geene belasting noch verhoogde belasting ver
schuldigd , wanneer de dienstmeisj'es in den loop des 
dienstjaars eenen hoogeren ouderdom bereiken, dan 
haar bij deszelfs aanvang had doen vallen, of in den 
vrijdom bij § 4, 3e Afd. hierachter, of in de vermin-
derde belasting, bij § 2 hieronder, in verband met 
bovenaangehaald wetsartikel, bepaald. (Verz. 1825, 
no. 161 en 1843, no. 146.) 

§S. 

f)e belasting wegens elk dienstbaar persoon in de 
4e klasse, bedraagt/ 3,00. (Art. 8 der Wet van 1845.) 

Diensllxxlen der vijfde klasse. 

§ 10. 

De vyfde klasse bevat de (a) huisbewaarders en hms-
bewaarsters, enkel bij afwezendheid der bewoners liet 
huis bewarende, onverschillig of zij voor enkele keeren 
daarbij dienstbodenwerk verrigten. 

De (b) tijdelijke en afwisselende aanwezigheid van 
een der leden des gezins zal dezelve niet met dienst
boden van de eerste klasse doen gelijk stellen, indien 
slechts het gezin zelf duurzaam afwezig is. (Art. 7, 
J 6 der Wet van 1843.) 

a. HUISBEWAARDERS. Indien een huis alleen door een 
huisbewaarder , geen dienstbode zijnde, bewoond 
wordt, geene andere meubelen bevat, dan welke 
diens eigendom zijn en tot zijn personeel gebruik 
verstrekken. en derhalve, met betrekking tot de 
vier eerste grondslagen der personele belasting, in 
de termen valt van het tweede lid van § 2, art. 
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26 ikr Wet van 1835, zal deze niet te min als 
huisbewaarder in de 5e kl. belast worden. (Fen. 
1843, no. 126.) 

Daarentegen kunnen tot dezelve niet betrokken 
worden. de zoodanigen, welke het huis bewaren 
voor hen; die daarin een bedrijf uitoefenen en voor 
hetzelve geheel naar de vier- eerste grondslagen 
belast zijn, ofschoon elders woonachtig. (Res. van 
den Isten Febr. 1844. no. 96, niet in de Verz. 
geplaatst.) 

Zie ook de noot A bij § 4 van de Sde Afd. 

b. TIJDELIJKE AAISWEZIGHEID. De tijdelijke of afwisse-
lende aanwezigheid van een of meer leden des 
gezins, berooft den belastingschuldige niet van de 
gunstige bepaling der Wet, indien maar het gezin 
zelve op den duur afwezig is. (Ferz. 1845, no. 84.) 

§ H -

Wegens elk huisbewaarder of huisbewaarster is eene 
belasting verschuldigd van f 6.00. 

Wanneer de bewaring van een huis aan gehuwde 
lieden is toevertrouwd, is het regt van / 6.00 maar 
eens verschuldigd. (Art. 8 der Wet van 1843.) 

TWEEDE AFDEELING. 

Dienstboden van landbouwers, veehouders, ivarmoesiers . 
logementhouders, herbergiers , tappers, ordinaris-

tafelhouders, kof/ijhuis- en societeithoiulers. 

§ 12. 

De belasting naar de derde klasse verschuldigd, zal 
niet worden verhoogd ter zake van de huisselijke, tuin-
of staldiensten, die ten behoeve des gezins verrigt 



worden door werkboden . in dienst bij landbouwers, 
veehouders of warmoeziers, inits deze tot den boe
renstand behooren (o), en geen ander beroep of bedrijf 
uitoefenen, geene tuinen van vermaak, hoven of wan-
delboschjes hebben van meer dan 50 vierkante roeden 
groot, en (b) geene rijtuigen houden, welke zelve, of 
waarvan de zitbanken , op ijzeren of stalen veren rus
tende of hangende zijn, en raits de werkboden geene 
(e) liverei dragen. 

Indien deze, als voorwaarden bepaalde, omstandig-
heden niet te zamen gaan, zal het tarief, voor de eer
ste klasse vastgesteld, worden toegepast. (Art. 18, 
§ 1 der Wet van 1833.) 

a. GEEN ANDER BEROEP OF BEDRIJF UITOEFENEN. Om de 
bepalingen van dit artikel wel te verstaan, moet 
men in aanmerking nemen, dat, zoodra een land
bouwer , veehouder of warmoezier, een neven-
bedrijf of bediening uitoefenl of waarneemt, waar
aan eenig geldelijk voordeel verbonden is, de gun-
stige bepalingen van bovenstaand wetsartikel door 
hem niet kunnen worden ingeroepen. (Verz. 1854, 
no. 44.) 

Het doet er zelfs volstrekt niet toe of iemand 
zijn bestaan al dan niet geheel in den landbouw 
vindt, maar alleen of hij, bij de overige vereisch
ten , die de Wet „vaststelt , tot den boerenstaud 
behoort en geen ander beroep of bedrijf uitoefent. 
(Res. van den 26sten Oct. 1843, no. CO, niet in 
de Verz. geplaatst), terwijl het als een gevolg van 
vorenstaande beschouwing van zelf spreekt, dat 
zoodra een landbouwer, veehouder of warmoezier, 
buiten de gunstige bepaling van dit wetsartikel 
valt, ook zijne vrouwelijke werkboden, wanneer 
zij tevens huisselijk werk verrigten, in de le 
klasse moeten worden aangegeven. Bij onderschei
dene, hier na aangehaalde Resolutien der Hoofd-
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Adm., is uitgewezen: dat in dezen als nevenbe-
drijven moeten worden beschouwd: 

V , Dat van secretaris, notaris, predikant, rent-
meester, bode, schoolmeester. (Verz. 1853, no. 79.) 

2°. Dat van koopman, commissionair enz., al is 
het ook, dat de winst, die dat nevenbedrijf op-
levert, de som van / 80.00 jaarlijks niet over-
schrijdt. (Res. van den Uden Nov. 1845, no. 72, 
niet in de Verz. geplaatst) 

5°. Dat van veenman of verveener, tenzij het 
verveenen enkel voor eigen gebruik plaats vindt. 
Wanneer zij echter soms meer turf hebben gemaakt 
dan zij noodig hebben, en dat meerdere verkoo
pen , zijn zij daarom niet uitgesloten van de gun-
stige bepaling van bovengemeld wetsartikel, mits 
die verkoop van turf werkelijk als een accessoir 
te bescho«wen is. (Verz. 1855, no. 99 en Res. van 
den 4den Oct. 1844, no. 187, niet in de Verz 
voorkomende.) 

4". Dat van bloemen- of bloembollenkweehers en 
tier hoopers. (Res. van den 13den Aug. 1835, no. 
72, niet in de Verz. opgenomen.) 

Daarentegen zijn de bedoelde landbouwers, van 
de gunstige bepalingen van het hier behandeld wets
artikel niet uitgesloten bij het uitoefenen van de 
volgende nevenberoepen of bedrijven : 

1°. Dat van kerkmeester of andere betrekkingen 
waaraan geene voordeelen verbonden zijn. (Verz. 
1853, no. 79.) 
' 2°. Dat van assessor eener gemeente. (Res. van 
den 29sten Aug. 1833, no. 187, niet in de Verz 
geplaatst.) 

3°. Eene plaatselijke' of polderbediening, waaraan 
een jaarlijksch voordeel van f 50.00 verbonden is. 
(Verz. 1842, no. 80.) 

4°. Dat van pachtcr van bruggetd, wanneer het 
van geringen omvang is. (Res. van den 20sten 
Feb. 184fi, niet in de Verz. voorkomende.) 
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5°. Dat van waardschap bij zeker dijkscollegie, 
waaraan geene vaste jaarlijksche belooning is ver
bonden , waarvan men om het ander jaar aftreedt, 
doch waarvoor, terwijl men in functie is, eene 
schadeloosstelling van f 100.00 voor reis-, verblijf-
en teerkosten wordt genoten. (Res. van den 14den 
Oct. 1845, no. 176, niet in de Verz. opgenomen.) 

6°. Dat van correspondent eener brandwaarborg-
maatsehappij, eene geringe belooning, bijv. van 
f 20.00 jaarlijks opbrengende. (Res. van den 21sten 
Aug. 1846, no. 168, niet in de Verz. geplaatst.) 

7°. Dat van schatter van de personele belasting. 
(Res. van den lOden Julij 1855, no. 93, niet in 
de Verz. voorkomende.) 

8°. Dat van schattcrs of waardeerdcrs van onroe-
rende goederen. (Res. van den 12den Novb. 1847, 
no. 178, niet in de Verz. opgenomen.) 

9°. Landbouwers, die nu en dan tegen loon, 
voor anderen eggen en ploegen, en deswege, bij 
analogie, in het regt van patent als wagenaars zijn 
aangeslagen, (Verz. 1856, no. 12); en dezulken, die 
een kleed tot het dorschen van koolzaad aan ande
ren verhuren, of ook wel dat zaad bij aanneming 
dorschen , voor zoo ver zulks bepaaldelijk door en 
voor landbouwers geschiedt. (Verz. 1839 , no. 65.) 

10°. Landbouwers, veehouders of warmoeziers, welke 
nu en dan handel drijven in zulke voorwerpen. 
die zij zelf verbouwen en teelen , en waarvoor zij 
patent hebben genomen. (Verz. 1842, no. 177.) 

b. RIJTUIGEN HOUDEN. Het houden zelfs van een rijtuig 
of chais, hetwelk of waarvan de zitbanken rus
tende of hangende is of zijn op ijzeren of stolen 
veren (niet enkel op riemen of andere veerkrachtige 
of rekkende ligchamen), sluit den belastingschuldige, 
ofschoon ook overigens al de bij art. 18, § 1, ge
vorderde vereischten bezittende, van de toepassing 
van het aldaar bepaalde uit, en onderwerpt hem 
mitsdien ook aan de verhooging van / 10 voor el
ken mannelijke dienstbode, onverschillig of deze 

1850. 2 
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mede in den landbouw gebezigd wordt of niet. 
{Ferz. 1835 , no. 140.) 

c. Landbouwers, die tevens wevers zijn, doch zich 
bepalen tot het weven van linnen van het door 
hen zelven gewonnen vlas, namelijk, wanneer 
zoodanige wevers op vrijstelling van patentregt 
aanspraak hebben. (Ferz. 1849, wo. 59.) 

d. LIVEREI. Zie aanteekening e, bij de dienstboden 
der 4de klasse hiervoren. 

S 2. 

(a) Logementhouders, herbergiers, (b) tappers, (c) or-
dinaris tafelhouders, (d) koffijhuis- en societeithouders 
zullen, wanneer zij 5 of 4 personen voor hun bedrijf 
of voor den landbouw in dienst hebben, wegens een 
daarvan, wanneer zij 5, 6, 7 of 8 personen in dienst 
hebben, wegens twee daarvan, — en wauneer zij meer 
dan acht personen in dienst hebben, wegens drie daar
van , — de belasting naar het voor de eerste klasse 
bepaalde tarief betalen, doch zonder verhooging wegens 
de mannelijke dienstboden. 

(e) Met deze betaling en die der belasting naar de 
derde klasse, wegens hunne overige bedienden ver
schuldigd , zullen zij volstaan , ook ingeval laatstge-
melden ten behoeve des gezins huisselijke, persoonlijke 
of staldiensten verrigten mogten. 

Bij het in dienst hebben van slechts e'e'n of twee per
sonen , onverschillig of dezelve al dan niet ook tot huis
selijke , persoonlijke of staldienst worden gebezigd, zal, 
in alien gevalle, door de gezegde logementhouders, enz.. 
worden volstaan met de betaling der belasting naar de 
derde klasse. (Art. 18 , $ 2. der Wet van 1835.) 

a. LOGEMENTHOUDERS ENZ. Voor de toepassing van het 
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hier boven bepaalde, is het onverschillig, of, ne
vens de daarbij genoemde, nog eenig ander bedrijf 
door den belastingschuidige wordt uitgeoefend. 
[Vers. 4835, no. 47.) 

Zie ook de laatste noot van de lste Afd. hiervoren. 

/». TAPPERS. Zie de aanteekening e bij de werkboden 
der 3de klasse hiervoren. 

c. ORDINARIS TAFELIIOUDERS. Waarmede moeten wor
den gelijk gesteld uitgevers van spijs in portien. 
{Ferz. 1845, no. 121.) 

</. SOCIETEITHOUDERS. Hierdoor te verstaan : zoodanige 
personen, die het lokaal, waarin de societeit wordt 
gehouden, benevens de meubelen, in eigendom of 
huur hebben , met leverantie der dranken tot eigen 
voordeel. {Vers. 1835 , no. 119.) 

Zie ook de aant. t bij de dienstboden der lstekl. 

e. UITWONENDE DEDIENDEN, Alle zoodanige bedienden 
van belastingschuldigen , als aan het hoofd dezer 
afdeeling zijn genoemd, welke meer dan drie dagen 
's weeks bij hen dienen, kunnen , op gelijken voet 
als hunne inwonende bedienden, onder dc toepas
sing van de onderhavige wetsbepaling worden bc-
trokken. (Ferz. 1855 , no. 164.) 

§ 3-

Ten blijke van de wezenlijkheid der uitoefening van 
de beroepen of bedrijven, vermeld in deze afdeeling, 
zullen de belanghebbenden voor die uitoefening een be
hoorlijk patent moeten hebben aangevraagd en de uit
oefening zelve baarblijkelijk en algemeen bekend moe
ten zijn. (Art. 25 a der Wet van 1855.) 

§ * 
Voor zoo verre de landbouwers . waarvan onder de 

eerste soort van dienstboden der vierde klasse melding 
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wordt gemaakt, zich van hunne werkboden, of de 
fabrijkanten, trafijkanten en werkbazen, zich van hunne 
in het bedrijf gebezigde werklieden, bij afwisseling be-
dienen, tot de einden en op den voet, als onder d e 

eerste en tweede soort van bedienden der vierde klasse 
bedoeld, zal voor die afwisseling geen bijzonder regt 
verschuldigd zijn, en zal het regt alzoo slechts voor 
i f ) e'e'n persoon worden gevorderd. (Art. 9, § 3 der 
Wet van 184.3.) 

/ . Voor een werkbode, gebezigd als bij de 2de soort 
van dienstboden der vierde klasse is omschreven, 
moet slechts e'e'n regt, namelijk dat van / 3.00 
betaald worden. (Ferz. 1843, no. 84.) 

5 5 . 

Voor de inwonende werkboden der (g) bleekers zal 
slechts de helft der belasting van de derde klasse ver
schuldigd zijn. (Art. 9, J 4 der Wet van 1843.) 

g. Deze bepaling ziet uitsluitend op bleekers van ge-
maakte kleederen. (Ferz. 1845, no. 116.) 

DERDE AFDEELING. 

Frijstellingen. 

De belasting is niet verschuldigd wegens: 

s -• 

Gouverneurs en (a) gouvernantes, belast met het 
bestuur en het onderwijs van kinderen, jufvrouwen 
van gezelschap , secretarissen , rentmeesters , onder-
meesters en ondermeesteressen in scholen; doch zullen 
geene personen, welke dienstboden- of tuinwerk verrig-
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ten, hieronder mogen worden betrokken. (Art< 19, 
litt. a der Wet van 1853.) 

o. GOUVEBNANTES. Dergelijke werkzaamheden als het 
beredderen der natte en drooge wasch enz., hoezeer 
behoorende tot het dienstbodenwerk, doet de on-
derhavige vrijstelling niet vervallen , voor zoo ver 
dezelve door de jufvrouw van gezelschap niet 
uitsluitend , maar te zamen of bij afwisseling met 
de vrouw of dochter des huizes wordt verrigt. 
(Res. van 1° Dec. 1846, No. 96, niet in de Verz. 
voorkomende.) Ook zelfs vervalt die vrijdom niet 
voor eene Gouvernante die nu en dan, in bui
tengewone omstandigheden en als bij zeldzame uit-
zondering persoonlijke of huisselijke diensten ver
rigt. (Res. van den 23sten April 1847, no. 97, 
niet in de Verz. opgenomen.) 

*. TUINARBEID. Dit woord moet niet in zulk eenen 
strengen zin worden toegepast, als of men, bij 
voorbeeld, geen geringen en uit liefhebberij ver-
rigten tuinarbeid zoude moge verrigten , zonder uit 
dien hoofde belastbaar te wezen. (Ferz. 1835, no. 79.) 

$* 
Zoogenaamde (c) oppassers en boodschaploopers, mits 

geene (d) liverei dragende, niet inwonende bij hen, in 
wier dienst zij zijn, en tevens meer dan e'e'n afzonder
lijk wonende persoon of gezin bedienende. (Art. 19. 
§ c der Wet van 1855.) 

OPPASSERS. Met betrekking tot den hden grondslag 
der personele belasting is er geene vrijstelling, 
waarvan meer misbruik wordt gemaakt, dan van 
de onderwerpelijke, door, namelijk, belastbare 
dienstboden aan te geven als oppassers en dezelve 
alzoo aan de belasting te onttrekken. De Admin, 
heeft dan ook, zoo veel dit doenlijk was, de 
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kenteekenen aangewezen om de eene van de an
dere te onderscheiden , en het kan de ambtena
ren , met de surveillance belast, niet genoeg wor
den aanbevolen, om dit belang, met het oo» op 
de navolgende uitleggingen en aanwijzingen ."met 
den meesten ijver te behartigen. 

De vrijdom geldt zoo wel voor de staldienst als 
voor de huisselijke dienst gebezigde oppassers 
(Ver*. 1834, no. 172.) Er behoeft zelfs geen on-
derscheid tc woi den gemaakt in de soort van dienst 
der oppassers, iu den betrekkelijken korten of 
langeren tijd, welken zij bij den een of ander in 
dienst besteden. (Res. van den 9den April 1848, 
no. 34, niet in de Verz. geplaatst); er moet maar 
worden gelet, dat zij niet inwonen bij hen , in 
wier dienst zij zijn, en dat zij tevens meer dan 
e'en afzonderlijk wonend persoon of gezin bedienen. 

OPPASSERS (BURGERLIJKE). Een oppasser, paard 
en rijtuig van eenen arts verzorgende, is vrij en 
behoeft dus niet in de 4de klasse aangegeven te 
worden. (Vers. 1843, no. 84.) 

Dezelfde vrijdom is mede geldig: 1° wanneer 
igebroeders, die paarden der lste en 5de klasse heb
ben aangegeven en elk een afzonderlijk gezin uit-
maken , de paarden, op eenen en denzelfden stal 
geplaatst, doen oppassen door denzelfden persoon, 
die noch liverei draagt, noch inwoont bij hen, in 
wier dienst hij is, en zulks onverschillig of de 
stal, waarop de paarden geplaatst zijn, al dan niet 
zich bevindt aan de woning van een der gebroe-
ders; 2° wanneer twee belastingschuldigen, vader 
en schoonzoon , ieder een paard der Sde klasse heb
ben aangegeven, beide op een' en denzelfden stal 
geplaatst zijnde en opgepast wordende door een 
fabrijkarbeider, in dienst eener firma, waaraan de 
schoonzoon deel heeft, mits die arbeider mede 
geene liverei drage, noch inwone bij hen, in wier 
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dienst hij is, en deze afzonderlijk wone, en ou-
verschillig of de stal zich al dan niet bevindt aan 
de woning van een hunner. (Verz. 1842, no. 54.) 

3°. Voor vrouwelijke dienstboden, die bij geen 
harer meesters inwonen en noch naaisters ziju. 
noch schoonmaaksters, maar bij verschillende gc-
zinnen tot huis- en persoonlijke dienst gebezigd 
worden. (Vers. 1841, no. 102.) 

Daarentegen kan onder den onderhavigen vrijdom 
niet worden betrokken : 

1°. Een gepatenteerd tuinman, die bij verschil
lende personen onbelastbaren tuinarbeid verrigt, en 
bij een derzelve tevens een paard verzorgt, in de 
lste klasse aangegeven , omdat deWet als een ver-
eischte tot vrijstelling uitdrukkelijk vordert, dat 
de oppasser bij meer dan een afzonderlijk wonende 
persoon of gezin huisselijke of staldienst (dus geen 
tuinarbeid) verrigt. (Vers. 1844, no. 122.) 

2°. Zeker persoon bij een plattelands-heelmeester 
koetsiersdienst verrigtende, doch door een ander 
gebezigd tot het oppassen en melken van koeijen 
en tot anderen veldarbeid. (Res. van den 8sten 
Sept. 1845, no. 45, niet in de Verz. geplaatst), en 

3". Zeker persoon, bij slechts e'e'n schatpligtige 
als oppasser en tevens als bureauknecht in dienst, 
omdat de Wet te bepaald van het bedienen van 
meer dan e'e'n persoon of gezin spreekt, en daar-
enboveu te nadrukkelijk het afzonderlijk wonen 
derzelve bepaalt. om in het bedienen van een bu
reau, en daarin van een en denzelfden persoon de 
vervulling der bij de Wet gestelde voorwaarden te 
kunnen zien. (Res. van den llden Sept. 1846. 
no. 101, niet in de Verz. opgenomen.) 

OPPASSERS (MILTAHIE). Daarvoor is geen belasting 
verschuldigd! wanneer zij door in werkelijkedienst 
zijnde officieren worden gehouden, hetzij dezelve 
gebezigd worden voor de persoonlijke diensten, ol 
voor het wapen der kavallerie, ter verzorging en 
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behandeling van paarden (Ferz. 1855 , no. 144) zelfs 
vervalt daarom de vrijstelling niet, ai worden die 
oppassers tot persoonlijke en huisselijke diensten 
van liet gezin der bedoelde officieren gebruikt mits 
die dienst in geene andere dan in militaire Wee
ding geschiedt. (Res. van den SSsten Febr. 1847 
no 19 met in de Verz. geplaatst.) Echter kan 
met als een militaire oppasser beschouwd worden 
een militair, buiten de garnizoensplaats verblijvende 
en by den schatpligtige inwonende. (Ferz. 1841 
no. 4a9.) v ' 

Ten gevolge van een Kon. Besluit van den 
12den January 1831, no. 21, zijn de Luitenant-
generaals en Generaal-majoors, eene divisie of 
br.gade konmianderende, de Chef van den aene-
ralen staf des legers, de Chef der administratie. 
en o o k d e Hoofdofficieren, tot kommandanten 
eener brigade benoemd, respectivelijk geregtigd tot 
een fourgon of bagaadjewagen , hetzij met vier of 
twee paarden bespannen, tot het aanschaffen van 
welk voerwezen, mitsgaders tot het aannemen en 
kleeden der daartoe benoodigde wagenrijders, aan 
deze treseraals en verdere militaire autoriteiten 
eene schadevergoeding wordt verleend; terwijl 
voorts de soldij van een treinsoldaat voor ieder 
wagenryder wordt goed gedaan, en dat deze man-
schappen derhalve, uit den aard hunner evenge-
melde betrekking, ofschoon zij niet tot eenig korps 
der armee behooren, en er voor hen geene Wee
ding bepaald is, als militaire oppassers worden 
beschouwd, zoo lang zij in den hierboven bedoelden 
sm hunne diensten verrigten; dat, wanneer echter 
zoodanige manschappen tot persoonlijke of huisse-
lyke diensten worden bestemd, en daartoe bepaal
delijk in hverei gekleed zijn, ter zake derzelve de 
personele belasting naar de lste klasse wel dege-
lyk verschuldigd is. (Verz. 1842, no. 80.) 

Zie verder te dien aanzien de Arresten van den 
Hoogen Raad der Nederlanden van den 19den Mei 
1840 en den 6den Januarij 1841 , voorkomende 
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op bladz. 87 van het Jaarboekje van 1841 en bl. 63 
van dat van 1842. 

De vrijstelling voor militaire oppassers, kan even-
inin worden ingeroepen : 

1° Door een officier, die zich op zyne togten 
met een plaisir-vaartuig door zijnen oppasser, hetzij 
in militaire, hetzij in burger Heeding laat bedie
nen. (Res. vau den 31sten July 1846, no. 110, 
niet in de Verz. voorkomende.) 

2°. Door officieren, paarden gebruikende, belast
baar in de 2de klasse van paarden, wanneer tie 
tot verzorging derzelve gebezigde militairen door 
hen als koetsiers of als rijknechts gebezigd wor
den en als gewone burgers gekleed zijn, zonder 
echter liverei te dragen, in zoo verre, namelyk 
de rijtuigen niet maar fourgons of bagaadjewagens 
zijn, of zij tot buisselijke of persoonlijke dienst 
gebezigd worden,'terwijl geene belasting verschul
digd is, wegens het gebruik der rykneclits, enkel 
om de paarden af te rijden. (Verz. 18o9, no. 57.) 

d. L i v e r e i d r a g e n d e . Wat door liverei tc ver
staan , zie de aanteekening e bij de dienstboden 
der 4de klasse. 

s 
Zogende minnen, onverschillig of zij tevens al dan 

niet tot huisselijke dienst worden gebezigd. (Art. 19. 
§ d der Wet van 1833.) 

§ *• 
(e) Dienstmeisjes der vierde, mitsgaders werkboden 

der derde klasse, ( f ) waarvan blijkt, dat dezelve op 
primo Mei des jaars, waarover de belasting loopt, hun 
15de jaar nog niet — en alle dienst- en werkboden , 
waarvan blijkt, dat zij op het gezegde tijdstip hun 
(g) 65ste jaar alreeds hadden bereikt (Art. 19, § e der 
Wet van 1835 en art. 7,§d der Wet van 1845.) 
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e. DIENSTMEISJES. Het zijn slechts de dienslmeisjes be
neden de lS jaar, die in de termen van vrijstelling 
ten aanzien der 4de kl., vallen, doch voor de ode 
klasse (werkboden) zijn zoo wel jongens als meisjes 
beneden dien ouderdom vrij. (Verz. 1835, no. 79.) 

/ . Bij twijfel omtrent den ouderdom kunnen Con
troleur en Zetters het bewijs daarvoor vorderen 
(Verz. 1835, no. 79.) 

g. Bijaldien er een tuinman en een tuinknecht bij den
zelfden belastingschuldige in dienst zijn , en eerst
genoemde boven de 65 jaren oud is, komt hij 
met in aanmerking, en is, wegens laatstgemeldo 
tie belasting als voor een' tuinman verschuldi*d 
(Ferz. 1855, no. 79.) ° ' 

*• Ook is deze vrijstelling evenzeer van toepassing 
op de huisbewaarders en huisbewaarsters. (Ferz. 
1848, no. 77-) 

5 5. 

Naaisters en schoonmaaksters, mits niet inwonende 
en doorgaans (i) niet meer dan drie dagen 's weeks bij 
denzelfden persoon of hetzelfde huisgezin dienende (Art 
19, § f der Wet van 1855.) 

i. Op deze vrijstelling kan geene aanspraak gemaakt 
T i \ J a s e v a l d e d i e n s t b i J denzelfden persoon 
of hetzelfde gezin op meer dan drie verschillende 
dagen sweeks plaats heeft, ongeacht, of die da
gen zich onmiddellijk opvolgen, en onverschillig 
ook, of yoor elken dag de diensttijd het geheel 
daarvan (dat is 12 uren) dan wel maar een gedeelte 
bedragen. (Ferz. 1855, no. 96.) 

Zie ook de vierde aanteekening bij burgerlijke 
oppassers, hier voren. _ v 

5 6. 

(k) Dienst- en werkboden, in alle gestichten van maat-
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schappijeu tot algemeen nut, in openbare gestichtei: 
van weldadigheid, in akademien, seminarien, athe-
naeen, kollegien, gymnasien en kweekschoien, mits 
zich niet in dienst van de professoren, principalen, 
directeurs , leermeesters, opzieners, concierges of sup-
poosten in die gestichten of inrigtingen bevindende; 
zoo inede de opzieners, bedienden of suppoosten zelve , 
welke zich bevinden in dienst van genootschappen tot 
bevordering van kunsten en wetenschappen, voor zoo 
verre dezelve niet gebezigd worden tot persoonlijke 
diensten, ten behoeve der bestuurders of leden dier 
genootschappen. (Art. 19, § g der Wet van 1825 en 
art. 10 der Wet van 1845.) 

k. Onder de hier bedoelde dienst- en werkboden moe
ten ook worden begrepen de concierges in openbare 
gebouwen , derzelver betrekkingen van het publiek 
gezag ontleenende, behoudens hunne persoonlijke 
onderworpenheid aan de belasting, ter zake der 
zich in hunne dienst bevindende personen. (Vers. 
1856, no. 28.) 

f 7-

Dienst- en werkboden, welke de hoofden der huis-
'ezinnen, in wier dienst zij zich bevinden, bestaan 
tot en met den (I) derde?) graad van verwautschap. 
(Art. 19 ; § h der Wet van 1855.) 

I. DERDEN GRAAD. Dat is de betrekking van oom of 
mod en neef of nicht (Vers. 1854, no. 195), onver
schillig of de verwants'chap in den bloede bestaat, 
dan wel uit aan/iuwelijking voortvloeit. (Vers. 1833, 
no. 79), en ongeacht of het huwelijk, waaruit de 
verwantschap voortspruit, door den dood van een 
der echtgenooten wordt ontbonden. (Vers. 1834, 
no. 12.) 
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Volgens art. 549 van het Burgerlijk wetboek om
vat den eersten graad, oudcrs en kinderen, den 
tweeden graad breeders en zusters, en den derden 
graad zoo als boven is gezegd; gevolgelijk vallen 
voile (germains) neven of nichten buiten de vrij
stelling (Ferz. 1854, no. 195), zoo wel als de vrou
welijke dienstbode, voordochter van den man , die 
met de moeder van des schatpligtigens huisvr'ouw 
is hertrouwd , daar hier eigenlijk noch verwant-
schap noch zwagerschap bestaat. (Res. van den 
20sten Aug. 1844, no. 184, niet in de Verz. op
genomen.) 

$8 . 

(m.) Werkboden in fabrijken en trafijken , geen dienst-
bodenvverk verrigtende. (Art. 19, § i, der Wet van 1835.) 

Hoezeer de fabrijkanten en trafijkanten voor hunne 
inwonende werkboden , geen dienstbodenwerk ver
rigtende , vrijstelling genieten, mogen zij echter 
die werkboden niet voor den landbouw of veehoe-
derij bezigen, zonder daar voor de belasting als 
werkboden te betalen. (Vers 1843, no. 91.) Wan
neer zij overigens tevens ander niet uitdrukkelijk 
vrijgesteld werk verrigten, zoo als persooniijke, 
huisselijke of staldienst, moeten zij aangeslagen 
worden, overeenkomstig de klasse onder welke dat 
werk bij de Wet is belast. (Ferz. 1845, no. 116.) 

m. FABRIJKANTEN EN TRAFIJKANTEN. Hier onder ook te 
begrijpen : 

1°. de garen- of nieuwlinnenbleekers (Verz. 1854, 
no. 198), zie ook de aanteekening g bij de 2de Afd. 
hier voren. 

2°. de stroohoedenmakers. (Verz. 1856, no. 80.) 
3*. de wevers, ofschoon met niet meer dan e'e'n 

weefgetouw werkende. (Ferz. 1842, no. 128 en 
Res. van den 20sten Junij 1842, no. 55, niet in 
de Verz. geplaatst.) 
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§ »• 

In) De eene vrouwelijke bediende, in dienst van 
personen, welke vier of meer minderjarige , (o) eigene 
of aangehuwde kinderen of kindskindeien (p) bij zich 
inwonende hebben, en (g) buiten die eene, geen meer
dere dienstboden houden. (Art. 49, | k der Wet van 
1833 en art. 10 der Wet van 1843.) 

n D E EENE VROUWELIJKE BEDIENDE , onverschillig of zij 
dienst- of werkbode is, zoo zelve, dat de onoer-
werpelijke vrijstelling ook van toepassing is, op 
de ee'ne vrouwelijke werkbode der landbouwers, lo
gementhouders en anderen, bij art. 18, $ I (zie $ i 
van de 2de Afd. hier voren) genoemd. 

Zie ook de aanteekening e, bij de werkboden 
der ode klasse. 

o VIER OF MEER EIGENE OF AANGEHUWDE KINDEREN OF 
KiNDSKiNDEREN. Hieronder kunnen niet begrepen 
worden kinderen, wier erkenning als zoodanig, 
de Wet niet toelaat. (Res. van den 24sten April 184b . 
no. 70, niet in de Verz. opgenomen.) 

Zie art. 538 van het burgerlijk wetboek (1). 
De vriistelling kan ook niet worden ingeroepen 

door iemand van wien het aantal inwonende kin
deren op den laden Mei slechts dne bedroeg, doch 
in den loop des jaars vermeerderd (Vers. 18a4 . 
no. 213.) Doch daarentegen vervalt de vrijdom 
voor her loopende dienstjaar niet, wanneer de be-
lastingschuldige op den 15den Mei vier inwonende 

(U Dit nrt. luidt al<hi» : 
Kinderen, in overspel of in bloedschande geteeld , kunnen 

met worden erkend, behoudens , ten opzigte van laatstgeroeWe , 
de bepalingen van art. 328, volgens welke kinderen, « " . » " « « » 
eeboren , tusschen welke geen huwelijk mogt bestaan , met an
ders kunnen worden gewettigd. dan door derzelver crkcnmng 
bij de huwelijksaktc 
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deroaat" ^ ™ 8 e U l ^ v e r i n i n d e ™ i g on-

p. LNWONENDE KINDEREN. Wanneer er van de vier eieene 
kinderen een de lessen op de Hoogeschool bijwoon 
vervalt de vrijstelling I Verz. 1835, no. 76) even 
als wanneer daaronder kinderen zijn, die ten huize 
hun ner ouders domicilie hebben ; daar̂  de Wet uit-
urukkehjk spreekt van personen kinderen BIJ ZICI. 
inwonende hebben, dat is, met de daad verbal 
noudende ten huize hunner ouders. (Ferz. 1843 

q. BUITEN DIE EENE GEEN MEERDERE DIENSTBODEN HOUDEN 
Jlat is, geene belastbare dienstboden der eerste 
klasse, zoodat noch het houden van eenen tuin
man noch het in dienst hebben van eenen, hetzii 
belastbaren, hetzij onbelastbaren werkbode, noch 
van een , hetzij in- of uitwonende vcouweliike of 
mannehjke bediende der 4de klasse, noch van een 
bediende, vallende in de vrijstellingen, bij « 4 en 
7 van deze Afdeeling vermeld, aan de vriistelline 

^ « k o r L d , o e t ^ r . ( r e r ^ 1 8 3 4 ' m 7 : Fer-- ™ . no. 
lo6, 117, 119, 110 en Ferz. 1843, no. 84) De 
onderwerpebjke vrijdom kan overigens ook nog in 
de volgende gevallen worden toegepast: 

1°. Ingeval de belastingschuldige, vallende in de 
terjnen van deze § , twee vrouwelijke bedienden 
houdt, waarvan de eene valt in de lste en de an
dere in de 4de klasse, wordt de vrijdom voor 
eerstgenoemde toegekend. (Ferz. 1843, no. 126 ) 

2°. Ingeval hij twee vrouwelijke bedienden der 
4de klasse houdt, is ee'ne derzelve vrij. (Ferz. 1845 
no. 126.) 

3°. Op de personen, bedoeld bij art. 18, § i en 
2 (zie 2de Afd. hier voren), welke, behalve e'e'ne 
vrouwelijke, nog meerdere vrouwelijke of manne-
lijke bedienden in dienst hebben, niet vallende in 
de lste klasse. (Ferz. 1844, no. 25.) De vrouwe
lijke dienstbode, waarvoor in dat geval de vrijdom 
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genoten wordt, behoeft niet noodzakelijk iemand 
te zijn, die, zonder het bepaalde bij art. 48, § 1 
en 2, tot de dienstboden der lste klasse zou be
hooren. (Res. van den 16den Julij 1847. no. 112, 
niet in de Verz. geplaatst.) 

VIERDE AFDEELING. 

A L G E M E E N E I N L I G U T l N t i E N VOOR UK. T O E P A S S I N G D K K B E P A L I N 

G E N IN D E V O R I G E IIHIE A F D E E L I N G E N V E R M E L ! ) (1). 

i «• 

Door wie dr belasting verschuldigd is. 

De belasting is verschuldigd en de aangifte der belas-
tingsvoorwerpen moet geschieden door de hoofden der 
huisgezinnen of de personen, welke de dienst- of werk
boden in dienst hebben (Art. 24, $ 1, en 28, § 1, der 
Wet van 1835), onverschillig den ouderdom of demeer-
der- of minderjarigheid der belastingschuldigen. (Res. 
van den 16den Oct. 1843, no. 27, niet in de Verz. ge
plaatst.) 

De leden eener firma kunnen aangifte doen van de 
dienst- en werkboden, die zij als zoodanig onver-
deeld houden , des dat die belastings-voorwerpen , 
door meer dan een persoon gezamenlijk en onver-
deeld gehouden, door een der houders voor alien 
kunnen worden aangegeven , zonder dat die aan-

(1) Met opzigt tot de regeling der belasting wegens den 5den 
en 6den grondslag, mitsgaders de beoordeeling der aangiften door 
Controleur en Zetters , raadplcge men de Vereeniging der be
staande voorschriften, omtrent de regeling der aanslagen voor de 
personele belasting, voorkomendn op bladz. 63 van liet Jaarboekje 
van 1848 en 69 van dat van 1849. 
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gifte van invloed behoeft te zijn op de berekening 
der belasting, door eenigen hunner naar het op
klimmend tarief anders verschuldigd. terwijl ech
ter dit beginsel niet toepasselijk is voor de geval
len van verschil van woonplaats tusschen de leden. 
(fee;. 1842, no. 54 en 134.) 

§ * 
Bepalingen ten aanzien van de aangiflen door zetmeijers. 

Wanneer de aangifte eens zetmeijers voor de vier 
eerste grondslagen eenmaal is aangenomen kan deze 
nimmer als werkbode der 3de klasse van den eigenaar, 
voor wien het land bebouwd wordt, worden aange-
merkt, omdat hij nu in geen geval als bij den eigenaar 
inwonende te beschouwen is. 

Op grond van dat zelfde beginsel moeten de ver
dere werkboden, zich op de hoeve des zetmei
jers te zijner hulpe bevindende , door hem als in
wonende werkboden worden aangegeven, en geens-
zins door den eigenaar. 

Voor het geval, dat de zetmeijer zelf de aan
gifte gedaan hebbende voor de 4 eerste grondslagen 
of de meerdere aanwezige werkboden voor den 
eigenaar dienstboden- of staldienst verrigten , zullen 
alien naar de lste klasse worden aangeslagen , met 
toepassing der opklimraende tarieven , en wel ter 
plaatse van het domicilie des eigenaars, daar het, 
hier onverschillig is, of de dienstboden inwonende 
of uitwonende zijn. 

s & 
Geene splitsing aanneembaar. 

Er zal geene splitsing worden aangenomen in het 
aantal dienstboden, welke door denzelven belasting-
sclmldige in verschillende gemeenten worden gehouden , 
evenmin als voor dienstboden , door ouders en kinde-



ren of broeders en zusters, die hetzelfde perceel bewo-
nen. (Art. 24, § 6 , der Wet van 4833.) 

Bij Res. (Verz. 4836, wo. 48) is uitgewezen, dat, 
in het geval eener ambtshalve gedane verhooging 
ad / 7.00, op de gezamenlijke aanslagen , ieder 
groot / 45.00, waarvoor afzonderlijk ten kohiere 
waren gebragt twee bij elkander inwonende zwa-
gers, waarvan de een twee vrouwelijke en de an
der een mannelijke dienstbode afzonderlijk hadden 
aangegeven , — de bedoelde verhooging behoort te 
worden uitgetrokken, ten name van het hoofd des 
gezins of den principalen bewoner van het huis. 

§ *• 

Bepalingen, ten aanzien van Vreemdelingen. 

Vreemdelingen binnen dit Rijk, gedurende vier ach-
tereenvolgende maanden verblijf hebbende, zijn, op 
gelijken voet als deszelfs ingezetenen, der belasting 
onderhevig, ook ter zake hunner dienstboden. (Art. 
24, § 7 der Wet van 4833.) 

Hieronder zijn niet begrepen de vreemdelingen, 
hier te lande toegelaten als consuls of commerciele 
agenten van vreemde Mogendheden , voor zoo verre 
zij noch eenig beroep uitoefenen, noch eenigen koop-
handel drijven , waarvoor zij patentpligtig zijn (Art. 
13 der Wet van 1843), zoodat de Nederlandsche on-
derdanen, aan welke het vergund is hier te lande 
consulaire functien voor vreemde Mogendheden of 
Staten uit te oefenen , niet iu dezen vrijdom deelen. 

§ 5. 
Ferschuldiydheid der belasting. 

De belasting is verschuldigd daar, waar de houders 
der dienstboden op den 15den Mei des jaars hunwettig 
domicilium hebben. (Art. 25 der Wet van 1853.) 



Er kan ten aanzien van het wettig (tomieilium 
geene onzekerheid bestaan, voor zoo veel de be
lastingschuldigen betreft, die in ambtsbetrekkingen 
geplaatst zijn , en welke domicilie hebben in de ge
meente hun tot residentie aangewezen; dat, overi
gens voor het wettig domicilie moet worden ge
houden de plaats, waar het hoofdverblijf, of de 
zetel van het vermogen des belastingschuldigen is, 
of die waar hij zijn beroep uitoefent, hetwelk 
meestal zal bevonden worden het winterverblijf te 
wezen doch hetwelk afhankelijk kan zijn van om-
standigheden (b. v. wanneer de belastingschuldige 
bepaaldelijk het voornemen heeft te kennen gege
ven , om in deze of gene aangewezene plaats zijn 
domicilie te vestigen), waaromtrent geene bepaalde 
regelen van beoordeeling kunnen worden gegeven : 
dat er intusschen , wanneer de zaak twij/elachtig is , 
geen reden bestaat, waarom men aan den belang
hebbende niet zou overlaten, de aangifte te doen 
m die der questieuse gemeenten , welke hij verkie-
zen zou, de gemeente van zijn domicilie te noe-
men (1). (Ferz. 1833, no. 109.) 

(1) Op de vraag: of in de door den Baron vanP., ten kantore 
W., gedane aangifte der bij hem in dienst of gebruik zijnde vooi-
werpen der 5de eu 6de grondslagen kan worden berust, niett-
genstaande hi) tijdens die aangifte hereida als lid van den Raad 
van State was in functie getreden, en dus geacht zou moeten 
worden hot by de onderhavige verordening bedoelde wettige do 
iptciHe te s Gravenhage te hebben, is, bij herziening der boven -
staande Res., en na overweging , dat, volgens art. 77 van 't 
Burgerlijk Wetboek, zy , die lot openbare bedieningen worden 
» 6 T 0 « p e n in eene andere gemeente dan die, waarin hun hoofdbe 
druf is gevestigd , hunne woonplaats blijven behouden indien 
zij het tegenovergestelde voornemen niet hebben nan den dac ee 
legd, en dat derhalve in het onderwerpelijke geval dan alleen het 
doen der betrekkelijke aangifte te Gravenhage zon kunnen wo. 
den gevorderd, zoo er , hetgeen niet schijnt te kunnen « . o h i e 
den blyken van het bedoelde voornemen bij te brengen ware,, 
by Res. van den 26sten Junij 1846, no. 160, niet in de Verz' 
opgenomen, met waging det bovenstaande, een loeslemmend 
antwoord gegeven. 
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§ * 
Belasting voor hei volte jaar. 

(a). De dienstjaren, ter zake van de personele belas
ting, worden gerekend iu te gaan met den lsten Mei 
van elk jaar, en te eindigen met deu 30sten April van 
het volgende. 

De belasting wegens de zes grondslagen is voor het 
voile jaar verschuldigd , ter zake van al de voorwer
pen, (b) die op 15 Mei des jaars in bezit, gebruik ol 
in dienst waren. (Art. 26, § 1 der Wet van 1833.) 

a. Met de bepaling van dit artikel, behooren in ver
band te worden beschouwd de voorschriften van 
art. 50 derzelver Wet (1). 

b. Zie ook de aanteekening o bij de 3de Afdeeling 
hiervoren. 

§ 7-
Belasting naar tijdsgelang (2). 

(a). Ter zake van zoodanige voorwerpen der vijfde 
en zesde grondslagen als na den 15den. Mei in dienst 
of gebruik genomen of aangeschaft worden , zal daar
van aangifte door de schatpligtigen worden gedaan 
en deswege de belasting, naar gelang van den nog 

(1) l)e inhoud van dit artikel is hier nifit mcdegcdeeld . als 
betreffende het werk der beschrijving, waartoe de mindcre amb
tenaren van de actieve dienst niet medewerten. 

(2) Bij onderscheidene Rcsolutieu zijn door dc Admin., tot 
toetichtiiig dor hupalingon in deze J vermeld , voorschriften van 
lierekeningeu der verschuldigde belasting gegeven , ingeval van 
aangiften in den loop des dienstjaars van voorwerpen van den 
Me"grondslag, welke voorschriften hoofdzakelijk de Ontvangers 
betrelt'en ; kunnende de Commiesen , ingeval van bekeuring , bij 
die ambtenaren inlichtingen bekomen ten aanzien van de, met 
het oog op. doze voorschriften , gefraudeerdo regt"n , waarnaar 
net bedrag der vcrbeurde boeten , moot worden berekend. 
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ovengen tijd des dienstjaars, zijn verschuldigd, met 
dien verstande, dat geene verwisseling van dienstbo
den of paarden met andere, waarvoor geene hoogere 
regten verschuldigd zijn, op zich zelve, tot het nog-
maals aanslaan van denzelfden belastingschuldige zal 
kunnen aanleiding geven. ($ 4, art. 27 en art. 42 
der Wet van 4823.) 

Iemand, die in den loop des jaars zich dienst
boden begint aanteschaffen , is deswege als zooda
nig en naar tijdsgelang de belasting verschuldigd, 
onverschillig, of ook andere belastingschuldigen in 
dat jaar, voor dezelfde dienstboden ziin aangesla-
gen. (Fen. 4837, no. 132.) 6 

Het woord verwisseling in bovenstaande § voor
komende is hier dus af- en aanschaffine, niet al-
ternenng. (Ferz. 1835, no. 62.) 

De belasting naar de vijfde en zesde grondsla
gen is niet anders verschuldigd dan voor het ge
bruik , dat van de voorwerpen in dit Rijk wordt 
gemaakt, en is, krachtens dit beginsel, bij Res. van 
den 46den Julij 1844, no. 91 (niet in de Verz. ge
plaatst) toestemmend beantwoord de vraag: of ze
kere belastingschuldige, tusschen den Isten en 
15den Mei naar buiten 's lands vertrokken, om al
daar eenige maanden verblijf te houden, volstaan 
kan met eerst, wanneer hij in den loop des dienst
jaars herwaarts terugkeert, van de bedoelde voor
werpen aangifte te doen, ter betaling deswege der-
belasting naar tijdsgelang. 

Een schatpligtige, die in den loop des dienstjaars 
eene vrouwelijke met eenen mannelijken dienstbode 
der lste klasse verwisselt, kan volstaan met de 
bijbetaling van hetgeen naar gelang des tijds , welke 
van het dienstjaar overblijft, voor eenen manne-
bjke dienstbode afzonderlijk in deze belasting is 
vefschuldigd. (Res. van den 4den Maart 1845, no. 
30, en van den 14den April 1846, no. 21, beide 
niet in de Verz. opgenomen.) 
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5 8. 

Boeten ter take van ver korting van 's Rijks regten. 

Art. 39. 

De belastingschuldigen naar de vijfde en scsde grond
slagen, welke bevonden worden de door hen verschul-
digde belasting te hebben verkort, of daartoe onmid
dellijk aanleiding te hebben gegeven, door zich niet, 
of door valsche of onvolledige opgaven niet behoorlijk 
van hunne verpligting, ten aanzien van eenige der ter 
zake voorschreven gevorderde aangiften te hebben ge-
kweten , zullen niet slechts gehouden zijn de geslokene 
belasting, berekend tot het bedrag over het voile jaar. 
op te leggen , maar ook , daarenboven , te voldoen eene 
met het vijfdubbel dier alzoo berekende belasting, in 
hoofdsom en opcenten, gelijkstaande boete, die echter 
wegens ieder der genoemde grondslagen . in geen geval 
beneden de twintig gulden bedragen zal. (Art. 39 der 
Wet van 1833.) 

§ 9. 
Processen-verbaal van overtreding. 

Alle beeedigde lands- en plaatselijke ambtenaren en 
bedienden (1) zijn , mits voorzien van hunne aanstellin-
gen, bevoegd, en die voor de directe belastingen , in-
en uitgaande regten en accijnsen zijn gehouden, om 
van al de begane overtredingen van de bepalingen de
zer wet wegens de vijfde en zesde grondslagen , onver-

(1) Bus geen marechausses of andere militairen , doch daaren
tegen kunnen , bij voorbeeld , twee plaatielijke bedienden , ook 
sonder adsistentie of medehulp van ambtenaren van de Admin, 
der belastingen , verbaliseren , voor overtredingen bij dit artikel 
bedoeld. 
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schillig of die overtredingen te hunner kennis komen 
voor, onder of na het onderzoek, bij art. 38 vermeld 
op te maken sehriftelijk verslag of proces-verbaal 

Gezegde processen-verbaal zullen binnen de vier en 
twintig uren na de bekeuring worden opgemaakt. en 
binnen de vier dagen, volgende op derzelver sluiting , 
moeten worden geregistreerd, de zon- en wettige feest-
dagen in de tijdsbepaling niet mede te rekenen. 

De bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de bekeuring, 
zal worden uitgenoodigd, om ook bij de opmaking van 
het proces-verbaal tegenwoordig te zijn , en hetzelve 
te teekenen, en zal hem afschrift daarvan worden aan
geboden. 

Wanneer dezelve afwezend is. zal het afschrift, bin
nen vier en twintig uren na de registratie, aan den 
bekeurde moeten worden beteekend, indien deze woon-
achtig is in de gemeente, alwaar de bekeuring is ge
schied , doch ingeval dezelve in eene andere oemsente 
woonachtig is. zal hetzelve ten raadhuize of bij het 
hoofd van het bestuur der gemeente. in welke de be
keuring is geschied. moeten worden ncdergelegd, ter 
beschikking des bekeurden. (Art. 46, § i der Wet.) 

AFGIFTE EN BETEEKENING DER PROCESSEN-VERBAAL. 
Wanneer de bekeurde , schoon tegenwoordig geweest 
bij de bekeuring.geweigerd mogt hebben , zulks, ach-
tervolgens de hem daartoe gedane uitnoodiging, mede 
te wezen bij de opmaking van het proces-verbaal. 
is eene beteekening in forma onnoodig, doch is het 
desmettemin in die gevallen allezins nuttig, dat 
een niet op zegel geschreven , eenvoudig afschrift 
van het proces-verbaal, zoodra mogelijk na de re
gistratie. aan den bekeurde, of, indien hij elders 
woonachtig is. a;.n het hoofd van het bestuur der 
gemeente. waarin de bekeuring is geschied, ter 



47 

zijner beschikking worde toegezonden. [Vert. 4854 . 
no. 156.) 

Wijders is ten aanzien van de afgifte en beteeke-
ningen der processen-verbaai, bij Resolutie vau 
den 44den November 1856, no. 86 (Verz. no. 478), 
bepaald het navolgende: 

(, Dat de afgifte van een formeel en gezegeld afschrift 
vereischle is, wanneer de bekeurde tegenwoordig is 
geweest, en bij de bekeuring en bij de opmaking 
van het proces-verbaal, hetzij hij dit al dan niet 
medegeteekend heeft; 

b. Dat, ingeval hij het hem aldus aangeboden afschrift, 
niet mogt willen aannemen, men volstaan kan met. 
de nederlegging van hetzelve ter zijner beschikking. 
ten raadhuize der gemeente, waar de bekeuring 
heeft plaats gehad; 

c. Dat, bij weigering of nalatigheid van den bij de 
bekeuring tegenwoordig geweest zijnde , om zulks 
mede te wezen bij de redactie van het proces-ver
baal , een onnezegcld eenvoudig, dat is niet geau-
thentiseerd afschrift, aan den bekeurde moet wor
den toegezonden ; 

d. Dat de nederlegging van een behoorlijk geteekend 
en gezegeld afschrift ten raadhuize of bij den Bur
gemeester der gemeente, niet behoeft te geschieden 
door tusschenkomst eens deurwaarders, noch ook 
te bestaan in of vergezeld te gaan van eene be-
teekening van dat stuk aan den Burgemeester, als 
alleen te pas komende aan den bekeurde; kunnende 
wijders voor de nederlegging gevolgd worden dit 
formulier : 

»Nedergelegd ten raadhuize (of bij den Heer 
» Burgemeester) van ter beschik-
» king des bekeurden. * 
den 
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Dat ook bij de beteekening niet anders dan een 
gezegeld afschrift verraag te worden overgereikt 
ep die beteekening moet plaats hebben door het 
ministerie eens deurwaarders voor de directe be
lastingen , aan welken het stuk door de (1) com
miesen, behoort te worden overhandigd, of zoo 
noodig, door het intermediair des Controleurs, zal 
Kunnen worden toegezonden. 

(I) I)e comm.e.en namehjk , jijn onbevoegd , om in «ake van 
d.recte bela.t.ngen ol„ deurwaarders te ageren , vern.it, de alge
meene Wet van den 26aten Auguatu. 1822 (en apeciaal ook art. 
320 derielve) voor d.e bela.tingen niet geldende i». IVen 1836 
no. 154.) 1 

http://vern.it


Model A. 

HET HOUDEN EENER Y R O U W E L U K G DIENSTBODE 
DER EERSTE KLASSE , ZONDER VOOBAFGAANDE 
AANGIFTE. 

»-w 

Ter vordcring van Z. E. den Minister van Financien, 
waarvan de bureaux zijn gevestigd te 's Hage, en ter ver-
volging van den Heer Arrondisscmrnts-Directcur der di
recte belastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen te 

welke tot dal einde woonplaats kiest ten zijnen 
kantore aldaar (1). 

Verklaren wij ondergeteekenden A. en B., Commiesen 
van de lste eu 2de klasse, bij de gemelde Administra
tie, gestationneerd te JV., op den eed in onze opgege-
vene boedanigbeid, bij den aanvang onzer bediening 
afgelegd. dat het ons, 11a gedaan onderzoek. ten kantore 
van den Ontvanger der directe belastingen alhier, is 
gebleken: dat door den Heer N. N., koopman in granen 
te dezer stede, in den loop dezes dienstjaars, geene 
hoegenaamde aangifte van dienst- of werkboden is ge
daan, en aangezien wij een- en andermaal hebben waar
genomen , dat bij dien Heer eene vrouwelijke dienst
bode in- en uitging, voorzien van een mandje waarin 
/.ij winkelwaren ha aide en ten huize van haren meester 
bragt; dat dezelve dienstmeid op den twaalfden en den 
negentienden November 4849, de straat en de stoep 
schuurde, voor het huis van gemelden N. N.. zoo dat 

(1) Het hoofd van dit proces-verbaal, IOO als het met cursive 
letters is gedrukt, kan ook voorde volgende modellen gebejigd 
worden. 

1850. 3 



so 

zy blijkbaar dienstboden-werk verrigtte ( i j , hebben wij 
oris heden, den twintigsten November 1849, des voor
middags om half twaalf ure, voorzien van onze actes 
van aanstelling, begeven ten huize van gezegden Heer 
N . N. , alwaar wij, na bekendmaking onzer qualiteiten, 
sprekende tot MARIA DE W O L F , zijne huisvrouw, heb
ben verklaard: dat door haren man was gehandeld in 
strijd van art. 24, § 1 en 28, § 1 der Wet van den 
29sten Maart 1853 [Staatsblad no. 4). door het nietaan-
geven in de personele belasting, van eene door hem 
gehouden wordende vrouwelijke dienstbode der lstekl., 
en hij, krachtens art. 59 derzelve Wet, was vervallen 
in eene boete van het vijfdubbel der geslokene belas
ting, in hoofdsom en opcenten, bedragende vier en der
tig gulden, vijftig cents, onverminderd het bedrag der 
geslokene belasting zelve, berekend voor een vol jaar, 
ten beloope van zes gulden, negentig cents (2); hem 
N . N., sprekende als voren, uitnoodigende, om ons da
delijk te vergezellen naar het huis van den eerst on
dergeteekende, op de Hoogstraat, wijk A., no. 16, ten 
einde aldaar tegenwoordig te zijn en te blijven bij de 
opmaking van het proces-verbaal dezer bekeuring , het
zelve, des verkiezende, na voorlezing met ons te on-
derteekenen en daarvan een afschrift te ontvangen, 
waarop wij een weigerend antwoord bekwamen. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, hebben wij 
dit ons proces-verbaal opgemaakt. in afwezigheid van 
den bekeurde, — zullende. uit dien hoofde, afschrift 
van hetzelve, binnen vier en twintig uren, na de 

(1) Het kan den ambtenaren niet genoeg worden aanbevolen, 
dat het volatrekt niet voldoende is, wanneer zij alleen relateren , 
hij voorbeeld, dat het hun bekend is, dat de belastingschuldige 
een dienst- of werkbode houdt, maar er wordt gevorderd, dat 
uit het proces-verbaal overtuigend blijke, dat zij hebben gaien, 
dat de dienstbare persoon wezenlijk en met er daad het werk 
eener dienstbode, hetzij dan huisselijke of staldienst verrigt, 
zoo dat te dien aanzien geen twijfel bestaan mag. 

(2) Men verouderstelt hier, dat op de personele belasting 3* 
opcenten wordun geheven. 



registratie, aan ilen bekeurde worden beteekend, eu 
hebben gesloten den twintigsten November 1849, oin 
drie ure des namiddags, war.r van acte. 

(Volgen de handteekeningcn der verbalisanten). 

Model B. 
HET UOUDEN VAN T W E E V H O U W E L U R E DIENST-

RODEN DER EERSTE K L A S S E , WAARVAN SLECUTS 
E E N E IS AANGEGEVEN. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A., Deurwaarder der 

directe belastingen , residerende te S., en R., Commies 
der vierde klasse, bij bovcngemelde Administratie, ge-
stationneerd te H, op den eed in onze opgegevene 
hoedanigheid, bij den aanvang onzer bediening afge
legd, dat wij onderrigt geworden zijnde, dat door den 
Heer Q., Secretaris dezer stad //. , over het loopende 
dienstjaar, slechts ee'ne vrouwelijke dienstbode was 
aangegeven, wij ons, den vijftienden September 1849, 
des namiddags ten twee ure, hebben vervoegd ten 
huize van evengemehlen Heer Q., alwaar zijnde, 
voorzien van onze actes van aanstelling cn spre
kende tot hem in persoon , hem , na bekendmaking 
onzer qualiteiten, hebben te kennen gegeven: »dat 
hij voor de belasting op het personeel , over het. 
loopende dienstjaar, slechts ee'ne vrouwelijke dienst
bode had aangegeven, met name JOHANNA S C H A B P , 
terwijl het ons gebleken is dat door hem, nevens 
deze, nog eene tweede- of kindermeid werd gehouden, 
genaamd P E T R O N E L L A M E I J E R , welke laatste wij, onder 
anderen , in den namiddag van den 2den September, 
en in dien van den 4den dito, met een kind op den 
arm en een ander pan de hand, al wandelende op 
dezer stads wal hebben ontmoet ; zoo als ook nog 
op heden voormiddag den loden September, toen wij 
haar met een kind in een wagentje, een ander kind, 
uit de school van den onderwijzer F. alhier, hebben 
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zien afhalen, en, haar achtervolgd hebbende, ook 
zien te huis brengen ; welke verrigtingen, buiten alien 
tegenspraak , behooren tot het dienstboden-werk , ge
woonlijk aan eene kindernieid opgedragen , zoo dat hij 
Heer Q. niet e'e'ne , maar wel degeljjk twee belastbare 
vrouwelijke dienstboden hield;" — waarop evenge-
nielden Heer bijbragt, » dat hij, de gegrondheid onzer 
» redenering daar latende, meende te moeten doen op-
• merken , dat, aangezien de hier bedoelde kindermeid . 
• des avonds naar het huis barer ouders ging en 'smor-
»gens terug kwam , zoo dat zij ten zijnen huize geen 
» naehtverblijf genoot, terwijl zij bovendien bij de week 
» gehuurd en dus geenszins in vaste dienst was, hij 
» oordeelde voor deze meid geene belasting verschuldigd 
» te zijn ," waarop wij repliceerden : » dat deze veront-
» schuldiging volstrekt onaannemelijk en in strijd was 
» met de duidelijke letter van art. 46, § 2 der Wet van 
» den 29sten Maart 4855 (Staatsblad no. 4), waarbij, ten 
» aanzien van de dienstboden der iste kL, voor de be-
• lastbaarheid , geen onderscheid wordt gemaakt. of zij 
»bij de schatpligtigen in- of uitwonen, ja zelfs zonder 
• dat ten deze eenige bijzondere bepalingen hoe ook ge-
» naamd, en dus ook niet of zij hij het jaar, of bij de 
» week gehuurd of betaald worden, tot uitzondering in 
» aanmerking kunnen komen;" weshalve wij aan raeer-
genoemden Heer Q. hebben verklaard. dat hij art. 24 . 
§ i en 28, § \ der boven beroepen Wet, had over
ridden, en hij, uit krachte van art. 59 derzelve Wet, 
was vervallen in eene boete van het vijfdubbel der 
geslokene belasting, in hoofdsom en opcenten be-
dragende (1) de som van negen en zestig gulden. on ver -

(1) Twee vrouwel. dienstboden der lite klaese. . / 15,00 
Aangegeven 1 dito - 5,00 

Venchil f 10,0T) 
38 opeenlen 3,80 

fteslokcne belasting f 13,80 
5 

5 maal. . . . . . . f 69,00 
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minderd het hedrag der geslokene belasting zelve. be
rekend over een vol jaar, ten beloope van dertten gul
den, lachtiq cents; hem Q. voorts uitnoodigende om ons 
dadelijk te vergezellen naar het huis van den eerst on
dergeteekende, op de Nieuwe kaai, wijk D , no. 118, 
ten einde aldaar tegenwoordig te zijn en te blijven 
bij de opmaking van het proces-verbaal dezer bekeu
ring, hetzelve, des verkiezende, na voorlezing. met 
ons te onderteekenen en daarvan eeu afschrift te ont-
vangen , waarop hij geen bepaald antwoord gaf. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, hebben wij 
dit ons proces-verbaal opgemaakt, in afwezigheid van 
den bekeurde, zullende uit dien hoofde afsclmft (1) 
van hetzelve, binnen vier en twintig uren , na re
gistratie, aan den bekeurde worden toegezonden, en 
hebben gesloten den vijftienden September 1849. les 
namiddags ten vijf ure, waarvan acte. 

Model C. <*m®<5*> 

jiET H O D D E N E E N E R M A J i . N E l . U a E PJf ia&X£Q£G . 

N E V E N S E E N E V R O U W E L I J K E , W A A R V A N H E 

E E R S T E A L S O P P A S S E R W E R D U E S C 1 I 0 U W D . 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A . en B., Commie

sen van de eerste en tweede klasse, bij bovengemel-
de Administratie, gestationneerd te R., op den eed 
in deze onze hoedanigheid bij den aanvang onzer 
bediening afgelegd, dat het ons, door inzage van de 
besohryvtngs-biljettcn der personele belasting, ten kan
tore van den Heer Rijks-Ontvanger alhier. voorhan-
den. gebleken zijnde, dat door den Heer B. P., Ad-
vokaat te dezer stede, geene andere voorwerpen van 
den bden grondslag van evengemelde belasting wa
ren aangegeven dan eene vrouwelijke dienstbode der 
lste klasse. terwijl het ons bekend was, dat hij ook 
een mannelijke dienstbode hield , welke huiswerk ver-

(1) Op ongezegeld papier. 

http://MAJi.NEl.UaE
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rigtte, zoo als aan ons is gebleken , toen bij 1°. in den 
namiddag van den 3den Augustus 1849, einmers water 
aandroeg, voor de dienstmeid. die de straat schrobte, 
2°. in den voormiddag van den 6den daaraanvolgende 
eene op de straat voor bet huis ter nedergestorte kar 
brandhout, in huis droeg, en 5°. heden den lOden der
zelve maand , 's namiddags om twee ure, beladen met 
eene mand met visch en eene gevulde flesch. door 
ons , in de Boogaardstraat is ontmoet, gaande naar het 
huis van gemelden Heer B. P.; alle welke verrigtingen 
onwedersprekelijk niet anders dan als dienstbodenwerk 
kunnen beschouwd worden , zoo hebben wij ons op he
den den lOden Augustus 1849, om half drie ure des 
namiddags, voorzien van onze actes van aanstelling. 
begeven ten huize van den meergenoemden Heer B. P., 
alwaar wij, na bekendmaking onzer kwaiiteiten , spre
kende tot hem zelven, hebben verklaard, dat door 
hem was gehandeld in strijd van art. 24, j 1 en 28 
§ 1 der Wet van den 29sten Maart 1835 (Staatsblad no. 4) 
ter zake van bet niet aangeven. in de personele be
lasting, van ecn; door hem geiiouden Wordencic man-
nelijke dienstbode der lste klasse; waarop de Heer B. P 
6ns opmerkte, met verzoek om zijne opmerking in 
ons proces-verbaal te willen inserreren: • dat namelijk 
» de persoon , die wij voor eenen mannelijken dienstbode 
» hidden, genaamd was P I E T E R B L O E M , gehuwd inwoner 
» dezer stad , wonende met zijn huisgezin op de Nieuwe-
»gracht , alwaar hij het bedrijf van schoenmaker op be-
»hoorlijk patent uitoefende; dat hij niet bij hem ver-
» nachtte, en de door hem ten zijnen behoeve gedane 
..diensten zich alleen bepaalden tot eenige boodschappen 
» en kleine diensten , voor zijn gezin, zoo dat voor den 
» bedoelde persoon , oppasser of boodschaplooper zijnde, 
• naar luid van § c vau art. 19 der reeds beroepen Wet. 
»geene belasting verschuldigd was, en hij zich dus 
.niet verpligt rekende om denzelven aan te geven." 
Met deze verontseliuldiging geen genoegen kunnende 
nemen, onder anderen , om dat het ten deze niet 
bleek , dat gezegde P IETEB BLOEM meer dan een afzon
derlijk wonende persoon of gezin bediende , zoo dat wij 
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Man dikwijls genoemden Heer B. P., onze voormelde 
verklaring herhalende, hem te kennen gaven, dat hi]' 
had verbeurd eene boete van (1) honderd acht en dertvj 
gulden; hem voorts uitnoodigende om ons dadelijk te 
vergezellen naar het huis van den eerst ondergetee
kende, op de Nieuwe kaai, wijk D , no. 118. ten einde 
aldaar tegenwoordig te zijn en te blijven bij de opma
king van het proces-verbaal dezer bekeuring, hetzelve, 
des verkiezende, na voorlezing , met ons te ondertee-
kenen en daarvan een afschrift te ontvangen , waarop 
hij een weigerend antwoord gaf. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, hebben wij 
dit ons proces-verbaal opgemaakt in afwezigheid van 
den bekeurde. zullende uit dien hoofde afschrift (2) 
van hetzelve, binnen vier en twintig uren, na de re
gistratie , aan den bekeurde worden toegezonden , en 
hebben gesloten den tienden Augustus 1849, des na
middags ten vijf ure, waarvan acte. 

Model D, 

H E T HoTJREN V A N E E N ' M A N N E L U K E D 1 E N S T B O D B 

D E R E E R S T E K L A S S E , A L S S T A L K N E C H T IN DK 

V I E R D E K L A S S E A A N G E G E V E N . 

EERSTE VOORBEELD. 
Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekeuden A. en B., Commiesen 

(1) 2 dienstboden der lste kl ' '5,00 
waarbij <5<Sn mannelijke ' ' 

Zamen / 25,00 
Aangegeven 1 vrouwelijke 

Gefraudeerdo belasting iu hoofdsom / 2^>99 
38 opcenten ' Zr > ( 

Te zamen / 27,60 
5 maal • • • S 

/ 138,00 
(2) Op ongeiegeld papier. 
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tier 2de en 4de klasse, bij bovengemelde Administratie 
gestationneerd te C , op den eed in onze op^egevene 
hoedanigheid bij den aanvang onzer bediening afrelcd 
dat wij , na ons te hebben verzekerd ten kantore van 
den Heer Ontvanger der directe belastingen , over de 
gemeente A'., dat door den Heer C. D., grondei^enaar 
wonende in evengemelde gemeente, voor den 5den en 
bilen grondslag der personele belasting, over de loo
pende dienst, waren aangegeven, behalve eene vrou
welijke dienstbode der lste klasse, twee paarden van 
de ode klasse, iste soort, bij art. 20, § 3a der Wet 
van den 29sten Maart 1835 (Slaalsblad no. 4) omschre
ven, benevens een stalknecht in de 4de klasse bij 
fo!' f l , 1 ! " ' a d e r W e t v a " d e » 2 4 s , « i April 1845 
{Staattblad.no. 15) bedoeld, en wetende, dat gezegde 
Heer L. 1). met zijn op veren hangend rijtuig, bespan
nen met twee paarden, was uitgereden, vergezeld van 
zijne yrouw en van zijnen kuecht G I L L E S DE BROTH ter
wijl tie Heer C. D. zelf de paarden mende, hebben wij 
ons den zeveutienden Februarij 1849 , van vier ure des 
namiddags, opgehouden buiten de Noordpoort alhier-
tot dat wij om zeven ure des avonds, boven bedoeld 
rijtuig zagen terug komen en hetzelve staande hielden 
als wanneer het ons bleek , dat de Heer C. D., bene
vens zijne huisvrouvv , achter in het rijtuig waren "e-
zeten, terwijl de knecht G I L L E S DE B R U Y N , alleen op°de 
voorste bank zat en de paarden mendde; weshalvewij 
aan nieergenoemden Heer C. D , na hem met onze kwa-
liteiten te hebben bekend gemaakt, voorloopig decla-
reerden proces-verbaal van overtreding, als zijnde de 
gemelde stalknecht door ons bevonden koetsiers-dienst 
vallende iu de lste klasse van dienstboden , te verm-
ten waarna wij het rijtuig ongehinderd zijne reis heb
ben laten vervolgen. 

Verklaren wij voorts ons op heden den achttienden 
Februarij 1849, des voormiddags ten negen ure te 
hebben begeven ten huize van dikwijls genoemden 
Heer L. H. in dc gemeente A., alwaar wij , sprekende 
by zijne alwezigheid tot zijnen zoon P IETER D., onze 
op gisteren gedane verklaring van voorloopige be 

http://%7bStaattblad.no
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k e u n u ° herhaalden , met te kenneu geving dat door 
hem art. 24, § 4 en 28, § 4 der boven beroepen Wet 
van den 29sten Maart 1835, was-overtreden , door bet 
aangeven van een' mannelijke bediende voor een min
der belastbaar gebruik, dan waarvoor denzelven werd 
gebezigd, en hij, uit krachte van art. 59 derze ye Wet, 
was vervallen in eene boete van het vijf dubbel der 
«eslokene belasting in hoofdsom en opcenten , bedra-
»ende fl) honderd zeventien gulden, dertig cents; onver
minderd het bedrag der geslokene belasting zelve, be
rekend over een vol jaar, ten beloope van drie cn twin
tig gulden, zes en veertig cents; voorts den Heer C JJ., 
sprekende als voren, uitnoodigende om tegenwoordig 
te willen zijn en blijven bij de redactie van het pro
ces-verbaal , welke wij van deze bekeuring zouden op 
maken , hetzelve des verkiezende met ons te ondertee-
kenen en daarvan een afschrift te ontvangen , ten wel-
ken einde wij hem zouden verwachten ten kantore van 
den Heer Ontvanger der directe belastingen voornoemd , 
«ehouden wordende in het dorp K., heden den acht-
tienden Februarij 1849, des namiddags ten twee ure , 
waarop de zoon antwoordde, dat hij het aan zijnen 
vader zoude zeggen. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde , is aldaar ver
schenen meer gemelden Heer C. D., aan welken w.j bet 
door ons opgemaakt proces-verbaal hebben voorgelezen. 
met uitnoodiging om hetzelve met ons te teekenen . 

(1) 2 dienstboden der lste klasse / 15,00 
Waarbij een mannelijke 10,uu 

Te lamen / 25,00 
Aangegeven I vrouwelijke / 5,00 

I stalknecht - 3,00 
. 8.00 

Verschil / 17,00 
38 opcenten 6 , 4 6 

Geslokene belasting. . / 2 3 ' 4 £ 
5 roaal 

/ 117,30 
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hetwelk hij weigerde en vervolgens heen ging zonder 
naar het afschrift van hetzelve te willen wachten , zoo 
dat wij dit afschrift, binnen 24 uren na de registratie, 
zullen nederleggen ten raadhuize der gemeente G. 
ter beschikking van den bekeurde, en hebben gesloten 
den achttienden Februarij 184-9, des namiddags ten 
vier ure, waarvan acte. 

Model E. 

HET HOUDEN VAN E E N MANNELIJKE DIENSTBODE DER 
EERSTE KLASSE , ALS STALKNECHT IN DE VIERDE 
KLASSE AANGEGEVEN. 

— f a § — 

TWEEDE VOORBEELD. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A . , Deurwaarder der 

directe belastingen, residerende te E . en B., Veldwach-
ter van de gemeente S. en aldaar wonende , op den 
eed, in onze opgegevene hoedanigheid by den aanvang 
onzer bediening afgelegd . dat wij, onderrigt zijnde ge
worden dat door den Heer I I . J., Geneesheer, wonende 
te S., over het loopende dienstjaar, geene voorwer
pen van den bden grondslag der personele belastin" 
waren aangegeven dan alleen een stalknecht in de 4de 
klasse van dienstboden, bij art. 7, lett. a. der Wet van 
den 24sten April 1843 (Staatsblad no. lb) omschreven. 
tot oppassingen verzorging van een in de 2de klasse, bij 
art. 20, §oa der Wet van den 29sten Maart 1833 
(Staatsblad no. 4) bedoeld, aangegeven paard, en gein-
formeerd zijnde, dat gezegde Heer I I . J. dikwijls°met 
zijne op riemen hangende, chais uitreed om zijne pati-
enten te bezoeken , en het daar voor gespannen paard 
liet besturen en mennen door zijnen. als stalknecht 
gedeclareerden . mannelijke bediende, JACOBUS VAN DEN 
BROICK genaamd; zoo hebben wij ons, op den achtsten 



December i849, van des namiddags ten vijf ure af, 
in observalie geplaatst aan den ingang van het dorp 
S., tot dat wij , onistreeks zes ure, het voormelde rij
tuig hebben zien aankoineu , waarin genoemden Heer 
H. J . was gezeten, terwijl het paard door gezegden be
diende VAN HEN BitiNCK werd gevoerd, weshalve wij 
aan dien Heer, na bekendmaking onzer respective 
qualiteiten en voorzien van onze commissien , voor
loopig dcclareerden proces-verbaal van overtreding, 
voor het aangeven in eene mindere klasse van belast
baarheid eener mannelijke dienstbode, dan die, waarin 
hij , volgens het daarvan gemaakt gebruik, behoorde, 
waarna wij het rijtuig ongehinderd iieten vertrekken. 

Verklaren wij voorts, op heden den negenden De
cember 1849, des voormiddags ten half negen ure, ons 
te hebben begeven ten huize van dikwijls genoemden 
Heer II. J., in de gemeente S., alwaar wij, sprekende 
tot hem in eigen persoon, onze op gisteren voorloopig 
"edane verklaring van bekeuring herhaalden , met te 
kennengeving, dat hij art. 24, § 4 en 28, §J der 
boven beroepen Wet van den 29sten Maart 4833, had 
overtreden , door het doen eener onnaauwkeurige aan
gifte van gezegde bediende, en hij, uit krachte van art. 39 
derzelve Wet, had verbeurd eene boete van het vijf-
dubbele der geslokene belasting in hoofdsom en op
centen bedragende(l), twee en tachtig gulden, tachtig cents, 
onverminderd het bedrag der geslokene belasting zelve, 
berekeud over een geheel jaar en beloopende zeslien 
gulden, zes en vijflig cents; waarop de bekeurde ver-
zocht, dat in dit ons proces-verbaal zoude worden ge-
inserreerd de volgende opmerkingen: • dat hij de be-

(1) 1 mannelijke dienstboden der lste kl / 15,00 
Aangegeven een bediende der 4do kl.: . . . . - 3,00 

38 opcenten 

Gel'raudeerde belasting 
B maal 

Verschil / 12,00 
- 4,56 

/ 16.56 
5 

f 82,80 
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• tloelde bediende volstrekt voor niets anders bezi°de 
» dan voor het in- en uitspannen, in- en uit den stal bren-
» gen van zijn paard en het schoonmaken van zijn rijtui" 
»en van zijnen stal, en dat alleen die knecht zijn paard 
» m e n d e , wanneer het donker was, uithoofde hij, slecht 
» van gezigt zijude, des avonds of's nachts niet goed zien 
» kon, zoodat hij vcrmeende geenszins de Wet te hebben 
» oyertreden , en ten overvloede als nog bereid was , zoo 
» dit onverhoopt mogt gevorderd worden, zijn knecht in 
» de lste klasse aan te geven en daarvan de belasting te 
» betalen." Waarop wij aan den bekeurde observeerden : 
» dat wij met deze verontschuldiging geen genoegen kon-
»den nemen, te meer daar de tweede ondergeteekende 
»meermalen , en bepaaldelijk nog gisteren namiddag, den 
» achttienden December 1849, tusschen twee en drie ure, 
» de gemelde VAN DEN BRI.NCK op den Zeedijk had ontmoet' 
»dragende twee gevulde medecijnfleschjes, die hij voor 
»zijnen meester vermoedelijk bij zijne patienten ging 
»brengen , welke daad althans zeker niet onder stal-
»dienst kan worden betrokken;" de bekeurde voorts 
uitnoodigende, om tegenwoordig te willen zijn en blijven 
bij de redactie van het proces-verbaal, welke wij van 
deze bekeuring zouden opmaken, hetzelve des verkie-
zende met ons te onderteekenen en daarvan een af
schrift te ontvangen , ten welken einde wij hem zouden 
verwachten ten kantore van den Heer Ontvanger der 
directe belastingen voornoemd, gehouden wordende in 
het dorp S., heden den negenden December 1849 , des 
namiddags ten e'e'n ure, waarop hij een weigerend ant
woord gaf. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, hebben wij 
dit ons proces-verbaal opgemaakt in afwezigheid van 
den bekeurde, zullende uit dien hoofdc afschrift (1) van 
hetzelve, binnen vier en twintig uren na de regis
tratie, aan den bekeurde worden toegezonden, en heb
ben gesloten den negenden December 1849, des namid
dags ten vijf ure, waarvan acte. 

(I) Oji onjjeiugeld papier 
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Model F. 

HET HOUDEN VAN EKNEN TUINMAN ZONDER AANGIFTE. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondcrgeteekenden P. en (.-omraiesei. 

der ode en We klasse bij gemelde Administrate, beiden 
-estationneerd te D., op den eed in onze opgegevene 
hocdanigheid bij den aanvang onzer bediemng afgelegd 
dat bet ons, uit de lijsten van de aangegevene voor
werpen van den lidcn en Cden grondslag van de perso
nele belasting, in de gemeente B., tot ultimo Julij 1849 . 
welke ons zijn ter hand gesteld, gebleken is, dat door 
den Heer C. v. S., grondeigenaar. wonende op de bui-
tenplaats Eikenrust, onderevengemelde gemeente, niet 
was aangegeven een tuinman, welke wij op onderschei
dene dagen en bepaaldelijk den 2osten tot en met den 
27sten Julij 1849, en den Cden. 7den, 9den , lOden en 
llden Augustus daaraanvolgende, in de tuinen van 
-emelde plaats, Avelke voorzien zijn van broeikassen(1), 
met tuinarbeid hebben bezig gezien, en na ons ten 
kantore van de directe belastingen , te B.. te hebben 
verzekerd, dat evenmin door den Heer E . v. S. voor
noemd, eenige aangifte voor de personele belasting . 
sedert den Isten Augustus 1. 1. is gedaan . hebben wij 
ons voorzien van onze actes van aanstelling, den 
I3den Augustus 1849, des voormiddags ten tien ure , 
naar de meergenoemde buiten plaats begeven en aldaar 
komende en sprekende tot den Heer C. v. S. in per
soon , hem, na bekendmaking onzer kwaliteiten, doen 
opmerken, dat hij geene aangifte voor de personele 
belasting had gedaan van den persoon van CHRISTIAAN 
B E L T op zijne buitenplaats als tuinier werkzaam . zoo 

(1) Ingeval er op de plaats geene atook- of broeikassen, hetzrj 
,oor bloemen , hetzij voor vruchten of raoeskruiden , aanwezig 
waren, zoude de hier bedoelde tuinman met i n de tweede, 
maar in de cierdc klasse van dienstboden vallen , bij art. jo de, 
Wet van den 24sten April 1S43 (Slnat'klad no. 15) omschreven 
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als hij naar luid van de artikelen 24, § i , en 28 4 
der Wet van den 29den Maart 1855 {Staatsblad no 4) 
verpligt was; waarop wij ten antwoord ontvingen-
» dat overnnts gemelde persoon een gehuwd man was 
die met bij hem inwoonde, bij den dag betaald werd 
en alleen gedurende eenige der zomermaanden , te^en 
een bepaald daggeld, bij hem werkte, hij meende niet 
verpligt te zijn, om van zoodanigen werknian of da°-
looner, die van het bloemen- of vruchten-kweeken of 
van tuin bouw niets verstond, de belasting als van eenen 
tuinier te betalen, waaronder doorgaans alleen pleee 
te worden verstaan zoodanige tuinlieden , die op die 
plaats wonen en in vaste dienst als zoodanig gehuurd 
worden." Waarop wij aan meergenoemden Heer C v S 
observeerden, » dat bij § 5 van art. 16 der boven 'be
roepen Wet, de door hem bijgebragie onderscheiding 
volstrekt met. gemaakt werd, maar alleen als ^rond 
van belastbaarheid ten deze vereischt wordt, dat de 
gebezigde dienstbare persoon , doorgaans in de zomer
maanden, ten minste vier dagen 's weeks, in gestadige 
dienst van de zoodanigen , wier tuinen , van stookka°s-
sen of broeiramen voorzien, zij bewerken, worden ge
bruikt , hetgeen hier plaats had , daar het van algemeene 
bekendheid moet worden geacht, dat gezegde CHRISTIAAN 
B E L T , gedurende de zomermaanden . bij niemnnd anders 
dan bij hem werkte, en wij bovendien gezieu hadden 
dat op de boven aangehaalde dagen diezelfde tuinmau, 
telkens 5 dagen in iedere week, op de plaats gearheid 
had ," weshalve wij aan dikwijls genoemden Heer C. v. S. 
hebben gedeclareerd, dat hij had beloopen eene boete 
van het vijfdubbel der geslokene belasting in hoofdsom 
en opcenten, bedragende(1) lionderd drie gulden en vijf-
tig cents, onverminderd het bedrag der geslokene belas-

(1) Regt in hoofdsom 
38 opcenten. 

Gefraudeerde belasting / 20 70 
5 maal « 

f 15,00 
- 5,70 

/ 103,50 
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ting zelve, berekeiul voor een vol jaar en beloopende 
twinlig gulden, zeventig cents ; hem voorts uitnoodigende 
om ons te volgen naar het kantoor van den Sub-Ont-
vanger, te B., gehouden wordende in het huis, wijk A , 
no. 10, ten einde tegenwoordig te zijn en te blijven 
by de opmaking van ons proces-verbaal. er kopij en 
lectuur van te ontvangen en met ons te teekenen. 
hetwelk hij weigerde; zoodat wij, ten kantore voor
noemd, dadelijk dit proces-verbaal hebben opgemaakt. 
in afwezigheid van den bekeurde en hebben hetzelve 
gesloten den dertienden Augustus 1849 , ten een ure 
roormiddag, waarvan acte; zullende binnen vier en 
twintig uren na de registratie, een afschrift van het
zelve aan den bekeurde worden bezorgd. 

Model G. 

HET AANGEVEN VAN E E N E DIENSTBODE DEII EERSTE 
KLASSE , ALS TUINMAN. 

—ss— 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden P., Controleur en 

N., Ontvanger der directe belastingen, de eerste resi-
derende te V, en de tweede te W., op den eed in onze 
opgegevene hoedanigheid bij den aanvang onzer bedie-
ning afgelegd, dat wij de aan den landweg uitkomende 
stalling van den huize Windenstein, in de gemelde ge
meente W., den zeventienden Augustus 1849. om acht 
ure des voormiddags, voorbij gaande, de bij de primi
tive beschrijving der personele belasting. in de maand 
Mei dezes jaars . door den bewoner van gemeld huis , 
de Heer G. v. 0., Durgemeester van meergemelde ge
meente W., aangegeven tuinman , zijnde de persoon van 
P IETER DE Vos, bezig hebben gevonden met hetschoon-
maken van een rijtuig en het oppoetsen van eenige 
paardentuigen ; werkzaamheden , die niet kunnen wor
den betrokken onder de bij § 5 van art. Ifi der Wet 
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van den 29sten Maart 4833 [Staatsblad no. 4) omschre
ven tuinarbeid, hebben vrij ons dadelijk, ten dage voor-
schreven, om half negen ure des voormiddags. voor
zien van onze actes van aanstelling, begeven ten huize 
van gedachten Heer G. v. 0 , alwaar zijnde en spre
kende, bij zijne afwezigheid. tot zijnen zoon P. v. 0., 
aan dezen , na bekendraaking onzer respective kwali-
teiten, hebben verklaard, dat zijn vader door het hou
den van een dienstbode der eerste klasse, voor de per
sonele belasting, in de 2de klasse aangegeven had 
oyertreden art. 24, § 1 en 28, § 1 der Wet van den 
29sten Maart 1833 (Staatsblad no. 4), en ingevolge art 
59 derzelve Wet, had beloopen eene boete van het 
vijfdubbel der geslokene belasting in hoofdsom en op
centen , ten gevolge van de gedane aangifte van ge-
melden dienstbaren persoon in eene mindere klasse van 
belastbaarheid, dan waarvoor denzelven werd gebe
zigd, bedragende(l) acht cn vecrlig gulden, dertig cents 
onverminderd de geslokene belasting zelve, berekend 
over een vol jaar en beloopende negen gulden, zes en 
zestig cents; waarop de Heer G. v. 0. (die intusschen bij 
cms gekomen was) opmerkte: »dat hij van oordeelwas 
»bevoegd te zijn, om een hoofdzakelijk voor den tuin-
»>arbeid gebezigd bediende, nu en dan wel eenige stal-
» dienst te mogen laten verrigten, in het denkbeeld ver-
>keerende, dat, nademaal voor een stalknecht. inge-

(1) De belastingschuldige houdt drie dienstboden der 
lste klasse. . . / 27,00 

VVaurby een mannelrjke - 10 00 

/ 37,00 
Aangegeven Z vrouwelijke dienstboden. / 15,00 

1 tuinman 15,00 
- 30,00 

Ous geslokene belasting ~r y no 
38 opcenten _ 2 66 

te lamen / 9,66 
6 maal -

/ 48,30 
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i) volgcarl. 8, in verband met art. 7a der Wet van den 
» 24sten April 1843 (Staatsblad no. lb), slechts een regl 
» van drie gulden ID hoofdsom verschuldigd was. en hij 
.. voor zijnen tuinman vijftien gulden in hoofdsom betaalde 
»'s Rijks regten in geenen deele waren verkort." Waarop 
wij vermeenden aan den Heer G. v. 0. te moeten re-
plicereu: -dat hij de gunstige bepalingen van de zoo 
o even beroepen wetsartikelen , volstrekt niet kon inroe-

pen . daar hij geenszins geacht kon worden eenig der 
>. bij art. 7a der laatst aangehaalde Wet nominatif ver-
.. melde beroepen uit te oefenen , zoo dat hier wel dege-
»lijk fraud o begaan was ;" weshalvc wij den Heer y. 0. 
voornoemd uitnoodigden , om tegenwoordig te willen 
zijn en le blijven bij de opmaking van het proces ver-
baal dezer bekeuring en tot dat einde te verschijmm 
heden den zeventienden Augustus 1849, ten twaalf ure 
smiddags, ten kantore van den laatst ondergeteekende. 
gehouden wordende op de markt, wijk A , no. 17, te 
W., daarvan de voorlezing aan te hooren en er afschrift 
van te ontvangen, waarop hij alleen antwoordde »hei 
is wel" . T~ 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, is de be 
keurde aldaar niet verschenen, zoo dat wij ons pro
ces-verbaal, in zijne afwezigheid, hebben opgemaakt 
en gesloten, ten jare, maand eu dage als boven, om 
eeu uur 's namiddags , waarvan acte; zullende binnen 
24 uren na dc registratie, een afschrift van hetzelve 
aan den bekenrde worden bezorgd. 

Model II 

H E T H O U D E N E E N E R M A N N I X U K E W E R K B O D E 

ZONDF.R A A N G I F T E . 

EERSTE VOORBEELD. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A. eu B., Commieseu 
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van tie lste en 4de klasse, bij voormelde Administra
tie, gestationncerd te E., op den eed in onze op^e-
vene hoedamgheid bij den sanvaog onzer bedienin-
atgelegd, dat, nademaal wij, na gedaan onderzoek ten 
kantore der directe belastingen in deze gemeente, 
hebben bevonden, dat door P. J , landbouwer alhier 
over bet loopende dienstjaar, volstrekt geene voor
werpen van den bden grondslag der personele belas
ting waren aangegeven, en het ons echter gebleken 
was, dat hij een mannelijke werkbode hield; wij ons on 
heden den twaalfden Julij 1849, des voormiddags om 
negen ure, voorzien van onze commiesen, hebben be
geven ten huize van gemelden landbouwer P. J., alwaar 
zijnde cn sprekende bij zijne alwezigheid tot MARIA DE 
B L O K , zijne huisvrouvv, aan welke wij, na bekend-
making onzer kwaliteilen , hebben verklaard , dat haar 
man zich in overt reding bevond van art. 24 $ 1 en 
28 § 1 der Wet van den 29sten Maart 1833 (Staats
blad no. 4), door het verzvvijgen van de bij hem in 
dienst zijnde inwonende werkbode, genaamd JOSBPHUS 
irK M A A T , ndke wij een en andermaal en nog gisteren 
den elfden Julij, op het land van zijnen meester 
werkzaam hebben gezien ; waarop gemelde vrouw be-
weerde, • dat deze boerenknecht wel bij haren man in 
• dienst was, doch niet als inwonende kon worden be-
• beschouwd, uit hoofde hij ten huize zijner ouders nachl-
• verblijf hield," welke bewering wij dadelijk konden 
tegenspreken , daar wij op den 7den , 8sten, 9den en 
lOden dezer maand, des morgens om vier ure, de ge
melde DE MAAT van de hofstede zijns meesters hebben 
zien komen en naar het veld vertrekkeu , zoo als wij 
hem in den avond van den 8sten, 9den en lOden der
zelve maand, tusschen 7 en 8 ure. ook van het land 
hebben zien terugkeeren en in bet woonhuis zijns meesters 
gaau, waaruit wij hem niet meer hebben zien komen 
hoewel wij dat huis tot half elf ure des nachts hebben 
bewaakt; zoodat wij aan meergemelden P. J . (sprekende 
als voren), hebben verklaard, dat hij voor de door 
hem begane contraventie had beloopen eene boete van 
twintig gulden, zijnde het minimum der boete bij art. 39 
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der bovenaangehaalde Wet vastgesteld, onverminderd 
de geslokene belasting zelve, voor een vol jaar bere
kend en beloopende twee gulden, zes en zeventiq cents. 
hem voorts , steeds sprekende als voren , uitnoodigende , 
om zich l.eden den twaalfden Julij 18*9. des namiddags 
ten e'e'n ure, te doen vinden ten kantore van den Heer 
Rijks Ontvanger te £ . , gehouden wordende in de noord-
straat, no. 117 aldaar, ten einde tegenwoordig te zijn 
en te blijven bij de opmaking van ons proces-verbaal. 
er kopij en lectuur van te ontvangen en hetzelve met 
ons te teekenen, waarop gemelde vrouw antwoordde: 
• dat zij de boodschap aan haren man zoude over-
brcn <VQX}." 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde. is de be
keurde aldaar niet verschenen , zoodat wij ons proces
verbaal , in zijne afwezigheid, hebben gesloten , den 
twaalfden Julij 1849, om drie ure namiddag, waarvan 
acte; zullende een afschrift van hetzelve, binnen 24 
uren na de registratie , aan den bekeurde worden be
teekend. 

Model J. 

HET IIOUDEN V A * T W E E VBOUWKLIJKK WERKBODEN , 

ZONDER AANGIFTE. 

—»»»» ciw— 

TWEEDE VOORBEELD. 

Ter vordering enz. 
Vcrklaren wij ondergeteekenden A., Commies der 2de 

klasse bij de gemelde Administratie. gestationneerd te 
L en B., Agent van potlcie aldaar, op den eed, in 
onze opgegevene hoedanigheid bij den aanvang onzer 
bedicning afgelegd. dat bet aan ons, na gedaan onder
zoek bij den Heer C D . , Wijkmcester van wijk E. dezer 
stad, uit de door dien Heer gehoudene registers, is 
gebleken, dat de wed. R. J . vrouwen klecder- en mode-
niaakster alhier, twee inwonende vrouwelijke werk
boden hield, genaamd SOPHIA P E L S en ANNA CATUARINA 
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S * E T , waarvan door haar, volgens ingewonnen infer 
matie ten kantore van den Rijks Ontvam-ej- alhier 
geene aangifte voor de personele belasting over de 
loopende dienst, was gedaan ; zoodat wij ons op he
den den zesden October 1849, des namiddags ten drie 
ure, voorzien van onze actes van aanstelling, ten 
huize van gemelde weduwe hebben vervoegd alwaar 
wy werkelijk de twee gemelde meisjes met het opma
ken van hoeden en mutsen en het naaijen van vrouwe-
kleederen werkzaam hebben gevonden, en aan welke 
wij, na bekendmaking onzer kwaliteiten, afvroe»en of 
zij ten huize barer meesteres geen nachtverbliif h id
den, welke vraag beantvvoord werd met te kennen»e-
ving dat zij hare meesteres zouden roepen en wij mei 
haar konden spreken, die dan ook eenige oogenblikken 
daarna in den winkel trad en ons op onze gemelde 
vraag onderrigtte: » dat beide meisjes wel eenige dagen 
• v an de week ten haren huize sliepen , doch onder an-
» d e r e n , meest altijd zaturdags avond, naar hunne ou-
» ders vertrokken en eerst's maandags morgens bij haar 
* terug keerden; dat zij deze meisjes bovendien maar 
» v o o r eenige weken voor het drukste van het werk 
» eu by de week in dienst hield , met oogmcrk om haar 
» wanneer het werk verminderde, te laten gaan" Deze 
yerontschuldiging niet kunnende aannemen, omdat 
dezelve de begane contraventie niet vernietigde heb
ben wy de meergenoemde weduwe aangezcd dat zii 

l » w 4 . , , 4

U T i a 8 ' i f 1 , *T W e t v a n d e D 2 9 ^ M a a « l»o3 [Staatsblad no. 4) had overtreden , door het niet 
aangeven van twee in hare dienst zijnde inwonende 
yrouwelyke werkboden, en zij, uit kradite van art 39 
derzelve Wet, vervallen was in eene boete van het 
vyfdubbcl der geslokene belasting in hoofdsom en op
centen (1), bedragende zeven en twintig gulden, sestig 

( I ) 2 werkboden der 3de klasse / 4 00 
38 opcenten . ( ' 52 

Geslokene belasting , 5 « 2 

5 maal. . . ' ' f 
o 

/ 27,60 
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rents, onvcrniiiidertl het bedrag der geslokene belasting 
zelve, voor een vol jaar berekend, ten beloope van 
vijf gulden, twee en vijf tig cents; de bekeurde voorts 
uitnoodigende enz. (Zie het slot van een der vorige pro-
ressen-verbaal.) 

Model K. 

HET B E Z 1 G E N TAN E E N E BOEBE MEID TOT HUISSE-
L 1 J K E DIENST , DOOR E E N LANDBOUWER, V A L 
LENDE IN DE TERMEN VAN ART. 18 DER WET 
VAN 1833. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden IN. N., Commies der 

eerste klasse bij gemelde Administratie, gcstationneerd 
te S. P . J. . Sub-Ontvanger der accijnsen op het hulp-
kantoor tc Ti., en C. G., Schatter van het slagtvee ter 
standplaats S., op den eed in onze opgegevene hoeda-
nHieid, bij den aanvang onzer bediening afgelegd, dat 
de° eerste en derde ondergeteekenden hebben gezien, 
dat een der dienstmeiden van den landbouwer K. DE L:, 
bur'emeester van en mede wonende onder genoemde 
gemeente die wij kenden als te zijn JOHANNA DE 
W A A L , in den voormiddag van den 2den Junij 1849, 
op de'erve voor de woning van bares meester. bezig 
was met eene wasch uit te leggen om le bleekeu ; — 
dat de tweede cn derde ondergeteekenden , in den na-
middag van den 4den derzelve maand, die zelfde meid 
hebben bezig gezien met het uitkloppen van matten, 
en in den voormiddag van den uden daaraanvolgende, 
met het wasichen van glasramen in het woonhuis van 
°ezegderi Heer DE L . ; dat wij ons vervolgens gezamen-
Irjk den 5den Junij 1849, om elf ure des voormid-
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dags, voorzien van onze actes van aansteJJing, hebben 
begeven naar bedoelde hofstede, bewoond door gezeg-
den landbouwer K. DE L., alwaar zijnde en sprekende 
met hem in eigen persoon, hem, na bekendmnking 
onzer respective kwaliteiten , met onze hier boven om-
schrevene gedane ontdekkingen en bevindingen hebben 
bekend gemaakt, met de opmerking tevens , dat ge
melde door ons geziene werkzaamheden, niet anders 
dan als huisselijke diensten konden worden beschouwd , 
terwijl de meid, welke dezelve verrigtte, volgens bij 
ons ingewonnen informatie, ten kantore van den Heer 
Rijks-Ontvanger over gezegde gemeente, even als de 
twee andere vrouwelijke bedienden, door hem gehou
den wordende. als werkbode was aangegeven; waarop 
de meergenoemde DE L. ons toevoegde, » dat hij meende 
» als landbouwer te kunnen volstaan met al zijne knechts 
» en meiden in de Sde klasse, als werkboden , aan te 
• geven,- onverschillig of zij bij het boerenwerk ook nog 
• huisselijken arbeid deden, en zulks naar luid van art. 
» 48, § 1, der Wet van den 29 Maart 1835 (Staatsblad 
-no. 4), volgens welke wetsbepaling, de belasting naar 
• de derde klasse van dienstboden verschuldigd, niet 
• mag worden verhoogd, ter zake van de huisselijke 
• dienst, die ten behoeve des gezins verrigt wordt door 
• werkboden in dienst van landbouwers ," waarop wij 
hem deden opmerken: » dat hij de gunstige bepalingen 
» van het beroepen wetsartikel wel kon inroepen en op 
»hem toepassen , bijaldien hij in de termen verkeerde. 
» i n het vervolg van dat artikel omschreven, hetgeen 
» geenszins het geval was, daar hij vooreerst de post van 
• Burgemeester bekleedde cn bovendien een paard in de 
»5de klasse, lste soort, volgens art. 21 der gezegde Wet, 
» had aangegeven , om te worden gespannen en gebruikt 
• voor een rijtuig, hangende op stalen veren," en hij dus 
art. 24, $1 en art. 28. § 1 der meer beroepen Wet 
had overtreden , door het voor een minder belastbaar 
gebruik aangeven eener vrouwelijke bediende, dan 
waarvoor zij gebezigd werd, en alzoo had beloopen 
eene boete van het vijfdubbel der geslokene belas-
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ting in hoofdsom en opcenten , len bedrage van (1) 
twintig gulden, seventigcents, en zulks krachtens art. 3.9 
derzelve Wet, onverminderd de voldoening der geslo
kene belasting zelve, voor een vol jaar berekend, en 
beloopende vier gulden, veertien cents:" de bekeurde 
voorts uitnoodigende, om heden den 5den Junij 1849, 
om twee ure des namiddags, te verschijnen ten huize 
van den tweede ondergeteekende, wonende te fl.. wijk 
A, no. 71. ten einde tegenwoordig te zijn en te blij
ven bij de opmaking van ons proces-verbaal, er kopij 
en lectuur van te ontvangen en hetzelve, des verkie-
zende, met ons te teekenen, waarop hij geen bepaald 
antwoord gal'. 

Ter plaatse voornoemd gekoinen zijnde, is aldaar 
ook mede verschenen de bekeurde K. H E L . , die , na het 
proces-verbaal te hebben hooren voorlezen , verzocht, 
dat wij als nog daarin zouden inserreren: »dat hij deze 
» bekeuring als geheel in strijd met de Wet beschouwde, 
» en daartegen protestcerde, de gevolgen daarvan voor 
» onze rekening latende;" aan welk verzoek wij , ofschoon 
ongehouden. hij deze voldoen ; waarna de bekeurde 
zich heeft verwi'jdcrd , zonder naar het afschrift des pro-
ces-verbaals te willen wachten , zoodat wij hetzelve in 
zijne afwezigheid hebben gesloten, ten jare, maand en 
dage voornoemd, om vier ure des namiddags, waarvan 
acte, ons •voorbehoudende het bedoeld afschrift, bin
nen 24 uren na de registratie. neder te leggen ten 
raadhuize der gemeente fl., ter beschikking van den be
keurde. 

(I) Eene vrouwelijke dienstbode / 5,00 
Aangegeven ais werkbode - 2,00 

Verschil / 3,00 
38 Opcenten . . . . - 1,14 

Geslokene belasting / 4,14 
5manl 5 

/ 20,70 
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Model L. 

HET BEZIGE.N VAN EEN BEDIENDE DER VIERDE 
KLASSE VOOR PERSOONLIJKE D3ENST . DOOR 
EENEN GEESTELIJKE. 

— 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A. en B., Commiesen 

der iste en ode kJasse bij gemeide Administratie, ter 
standplaats E., op den eed in onze opgegevene hoedanig-
heid by den aanvang onzer bediening afgelcd dat wij 
ons den twaalfden Augustus 1849, in den voormiddag 
in surveillance bevindende op de hoogte van de pasto-
ne der gemeente It., aldaar in den aan den publieken 
weg gelegen tuin van het woonhuis des Pastoors heb
ben werkzaam gezien met het opbinden van bloemen 
en het darken van wandelpaden, de persoon van L E E N -
DERT DE B A K K E R , als bediende der 4de kJasse in de per
sonele belasting. door zijnen meester de Heer J P 
speciaal aangegeven voor de staldienst van het door 
dien geestelijke gehouden wordende paard, ingevolge 
art. 7, lett. a der Wet van den 24sten April 1843 
[Staatsblad. no. 45); dat wij al verder in den laten avond 
vaD den dertienden der gemelde maand . omstreeks tien 
ure, dien geestelijke, in de Groenstraat, onder gezegde 
gemeente, hebben ontmoet. begeleid door den genoem
den knecht, welke eene met licht voorziene lantaarn , 
vddr zijnen meester uildroeg, en dat wij eindelijk he
den den veertienden daaraanvoigende, des voormid
dags ten acht ure, dezelfde geestelijke hebben ontmoet 
opde markt te JJ., wederom vergezeld door genoemden 
DE B A K K E R , die een reiszak en een pakje droeg. waar
mede hij , met zijnen meester, het bureau Van den 
postwagen inging (4); en aangezien geen dezer werk-

(!) Hen heeft hier drie gevallen aangevoerd, hoewel « in der-
leJve gf-noegjaam is, on. de belattbaarheid van den mannelijke 
bediende,. l n de eerste Uas«e, buiten twijfel te stellen. Deie 
gevallen kunnen nog met vele andere van gelijken aard worden 
vvrmearderd. 
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zaamheden kan geacht worden te behooren tot de stal
dienst , waarvoor die knecht alleen was aangegeven, 
maar wel tot huisselijke of persoonlijke dienst zijns 
meesters, hebben wij ons op laatstgemelden dag, des 
voormiddags om negen ure, voorzien van onze eom-
missien , begeven , naar meergenoenide paslorie , alwaar 
zijnde en sprekende, bij afwezigheid van den Heer J. P., 
tot zijne dienstmeid ANNA K O O L S , welke wij, met be-
kendmaking onzer kwaliteiten , hebben aangezegd , dat 
wij haren meester in overtreding hadden bevonden 
van de artikelen 24 § 1 en 2 § 1 der Wet van den 
29sten Maart 1833, (Slaalsblad no. 4), door het in eene 
mindere klasse van belastbaarheid aangeven van zij
nen mannelijke bediende, dan waar voor denzelven 
werd gebezigd, en hij te dier zake, uit krachte van 
art. 59 derzelve Wet, had beloopen eene boete van 
het vijfdubbel der geslokene belasting in hoofdsom en 
opcenten, bedragende (4), honderd zevenlien gulden, 
dertig cents, onverminderd de voldoening der geslokene 
belasting zelve, voor een vol jaar berekend, en beloo
pende drie en twintig gulden , zes en vcerlig cents, ge
melde Heer J. P., sprekende tot zijne dienstmeid voor
noemd , uitnoodigende om tegenwoordig te zijn en le 
blijven bij de opmaking van het proces-verbaal dezer 
bekeuring, en daarvoor te compareren heden namiddag 

(1) Een mannelijke en eene vrouwelijke dienstbode der lste 
klasse / 15,00 

Voor een mannelijke daarenboven - 10,00 

Te zamen - 25,00 
Aangegeven : 
Eene vrouwelijke dienstbode / 5,001 H 

3,00f ° Een stalknecht - 3, 

Verschil / 17,00 
38 opcenten - 6,46 

Geslokene belasting / 23,46 
5 maal 5 

/ 117,30 
1850. 4 
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ten twee ure, ten huize van den tweede ondergetee
kende, in de breestraat, no. 18, te E., hetzelve na 
voorlezing met ons te onderteekenen en er een af
schrift van te ontvangen; waarop meergemelde dienst
meid antwoordde, »dat haar meester op reis was en 
• z i j , na zijne terugkomst, hem van een en ander 
»zoude kennis geven." 

Ter plaatse voornoemd gekomen, en de bekeurde of 
niemand van zijnent wege verschenen zijnde, hebben 
wy dit proces-verbaal in zijne afwezigheid , opgemaakt 
zuliende uit dien hoofde het afschrift binnen 24 uren 
na den dag der registratie. aan den bekeurde worden 
beteekend, en hebben gesloten den veertienden Augus^ 
tus 1849, om vier ure namiddag , waarvan acte. 

Model M. 

AANGIFTE DOOR E E N FABRIKANT , VAN ZIJNE IN 
DE VERZUIMDE 4 D E KLASSE V A L L E N D E MANNE
L I J K E REDIENDE. 

me 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden C. J., Ontvanger der 

directe belastingen en accijnsen, ten kantore H. en al
daar residerende, en J. R. Deurwaarder der directe belas
tingen , ter standplaats G., op den eed in onze op°e»e-
vene hoedamgheid bij den aanvang onzer bediening af
gelegd, dat wij ons op den vier en twintigsten Junij 
1849, des voormiddags ten tienure, voorzien van onze 
commissien, hebben begeven ten huize van den Heer 
F. DE J . bier- en azijn brouwer te H., aldaar zijnde en 
sprekende tot hem in eigen persoon, wij hem, na be-
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kendmaking onzer kwaiiteiteu, hebben aangezegd, dat 
nademaal hij een der werklieden zijner fabrijk, zijnde 
de persoon van JAN SMIT , niet in de personele belasting 
aangegeven als bediende der 4de klasse, volgens art. 7b 
der Wet van den 24sten April 1843 (Staatsblad no. 15) 
bezigde, zoo als ons heden voormiddag nog gebleken 
is, toen wij hem voor den stal, onledig hebben ge
vonden, met het paard door hem fabrikant, in de 
eerste klasse aangegeven , te rossen, de tuigen, mits-
gaders de chais. waarvoor dat paard gewoonlijk ge
spannen werd, schoon te maken , wij hem F . DE J. 
verklaartlen , dat hij door het niet aangeven van zijnen 
mannelijke bediende de art. 24 § 1 en 28 § 1 der 
Wet van den 29sten Maart 1853 (Staatsblad no. 4) had 
overtreden en ingevolge art. 59 derzelve Wet vervallen 
was in eene boete van het vijfdubbel der geslokene be
lasting in hoofdsom en opcenten, bedragende (1) twin
tig gulden, zeventig cents, onverminderd de betaling 
van de geslokene belasting zelve, ten beloope van vier 
gulden, veertig cents, voor een vol jaar berekend; 
gemelde Heer F . DE J. voorts uitnoodigende om zich 
te doen vinden, ten kantore van den eerst onder
geteekende, gehouden wordende in de steenslraat te 
if., wijk B , no. 10, heden om e'e'n ore namiddag, 
om tegenwoordig te zijn en te blijven bij de opmaking 
van ons proces-verbaal, er, na voorlezing, afschrift 
van te ontvangen , en hetzelve des verkiezende met ons 
te teekenen, waarop hij antwoorde, » dal hij komen 
» zou." 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, hebben wij 
dit proces-verbaal, in afwezigheid van den bekeurde 
opgemaakt en gesloten den vier en twintigsten Junij 

(1) Een bediende der 4de tlas»e / 3,00 
38 opcenten - 1,14 

Te zamen . . . f 4,14 
fi maal - 5 

/ 20,70 
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48*9, des namiddags om vier ure, waarvan acte. 
zijnde de bekeurde eerst verschenen, toen wij juist 
ons proces-verbaal hadden gesloten , waarvan wij hem 
erstond een afschrift hebben aangeboden, hetwelk hij 

neelt aangenomen. 

Model N. 

AANGIFTE VAN E E N DIENSTMEISJE IN DE VIERDE 
K L A S S E , VALLENDE IN DE E E R S T E KLASSE. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden J . B. en J. R. B 

Commiesen der eerste en tweede klasse, bij gemelde 
Administratie, ter standplaats />., op den eed in onze 
opgegevene hoedanigheid by" den aanvang onzer bedie-
ning afgelegd, dat het aan ons, na ingewonnen infor-
matie, ten kantore der directe belastingen te dezer 
stede, gebleken zijnde, dat door Mevrouw de Wed. 
B. R. alhier, over het loopende dienstjaar voor den 
Sden grondslag der personele belasting, waren aange
geven twee vrouwelijke bedienden , als ee'ne in de eer
ste klasse, genaamd PETRONELLA MAAS , en ee'ne in de 
vierde klasse, genaamd JOHANNA DE N E E F , wij ons heb
ben begeven naar het bureau van den burgerlijken 
stand, ter Stads-Secretarij alhier, (1) ten einde den 
juiste ouderdom van laatstgemelde dienstmeid, die ons 
naar het uiterlijk aanzien toescheen boven de achttien 

(1) Wanneer een in de 4de klasse aangegeven dienstmeisje 
niet geboren is, in de plaats, alwaar lij dient, kan de ouderdom 
worden opgenomen uit de bevolkings-registers, of ook uit de 
registers, welke in de steden door wijk- of buurtmeesters , door
gaans worden gehouden. Ingeval van twijfel, kan door den Con
troleur information dien aangaande worden ingewonnen in de 
geboorteplaats van het meisje. 
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jaren oud te zijn, te vernemen, met dat gevolg dat 
uit het geboorte register dezer stad blijkt, dat JOUANNA 
DE N E E F alhier is geboren op den 20sten April 1830 , 
en derhalve den 20sten April 1849 reeds den vollen 
ouderdom van achttien jaren had bereikt. 

Verklaren wij voorts ons, op heden den derden De
cember 1849, des voormiddags ten tien ure, voorzien 
van onze actes van aanstelling, te hebben vervoegd 
ten huize van Me vrouw de Wed. B. R., voornoemd , 
alwaar wij haar in persoon, na bekendmaking on
zer kwaliteiten, van gemelde onze bevindingen heb
ben kennis gegeveu en tevens aangezegd, dat zij door 
eene onnaauwkeurige aangifte van de jongste barer 
vrouwelijke dienstboden , in str'y'd had gehandeld met 
de artikelen 24 § 1 en 28 § 1 der Wet van den 
29sten Maart 1835 (Staatsblad no. 4), door dezelve te 
declareren in de 4de klasse van dienstboden, bij art. 7 
lett. d der Wet van den 24sten April 1845 (Staatsblad 
no. 45) bedoeld, in plaats van in de lste klasse, waar
in zij door hare jaren behoorde, en dien ten gevolge, 
krachtens art. 59 der eerst beroepen Wet, was verval-
len in eene boete van het vijfdubbel der geslokene be
lasting in hoofdsom en opcenten, bedragende (1) acht 
enveertig gulden, dertig cents, onverminderd di; betaling 
van de geslokene belasting zelve, berekend over een vol 
jaar , ten beloope van negen gulden, zes en zestig cents; 
waarop gemelde Dame ons deed opmerken: »dat de 
» dienstbode , waarvan hier sprake is, met 1° Mei dezes 
»jaars bij haar in dienst was getreden , en dat dit 

(0 Twee vrouwel. dienstboden der Iste klasse. . . / 15,00 
Aangegeven 1 dito / 5,00 
Eene der 4de klasse - 3 >°0 

8,00 

Verschil 
38 opcenten 

Geslokene belasting . 

/ 7,00 
- 2,66 

5 maal 
- 9,66 

5 

/ 48,30 
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'.meisje alstoen haar de verzekering gaf niet ouder 
» t e zijn dan zeventien .jaren, hetwelk door het dienst-
» meisje zelve, door hare meesteres geroepen , in ouze 
»tegenwoordigheid werd herhaald, met betuiging dat 
-aangezien zij noch lezen noch schrijven kon, en in het 
»stel l ig denkbeeld verkeerende van eerst in April 1849 
» zeventien jaar oud te zijn geworden , daarnaar geen 
» opzettehjk onderzoek had gedaan, uit welke betuiging 
-de bekeurde de gevolgtrekking afieidde, dat zij in alien 
• gevalle met aansprakelijk kon worden geacht, voor 
» eenemisleidmg, die door hare dienstbode, ter goeder 
• trouw was begaan , en zich dus deze geheele zaak vol-
» strekt met zou aantrekken." De al of niet gegrond-
iieid dezer verontschuldiging in het midden latende 
als onbevoegd om die te beoordeelen , hebben wij aan 
de bekeurde al verder verklaard, dat wij niet te min 
tegen haar, ter zake en op grond voorschreven, da
delijk ten huize van den eerst ondergeteekende, op de 
houtkaai, wijk C, no. 28, alhier, gingen opmaken 
proces-verbaal van overtreding, met uitnoodiging om 
ons derwaarts te vergezellen en daarbij tegenwoordi" 
te zijn en te blijven, er na voorlezing kopij van te 
ontvangen en des verkiezende, met ons te teekenen, 
waarop zij antwoordde: - dat zij zich verder volstrekt 
» met met deze zaak zoude bemoeijen." 

Ter plaatse voornoemd gekomen en de bekeurde, 
noch iemand van harent wegen verschenen zijnde, heb
ben wij dit ons proces-verbaal bij hare afwezigheid op
gemaakt; zullende uit dien hoofde afschrift van hetzelve 
binnen 24 uren na den dag der registratie, aan de be
keurde worden toegezonden , en hebben gesloten ten 
jare, maand en dage als in den tekst, op het middag 
uur, waarvan acte (1). 

(1) Dit model kan ook, met eenige veranderingen, gebruikt 
worden , ingeval van bekeuring voor het houden van dienstmeisjes 
welke, volgens art. 19c der Wet van 1833 vrij zijn, wanneer zij 
namelijk op 1° Mei van het dienstjaar hun 15de jaar nog niet — 
en alle dienst- en werkboden waarvan blijkt, dat zij op het ge
zegde tijdstip hun G5ste jaar alreeds hebben bereikt. 
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Model 0. 

HET HOUDEN EENER DIENSTBODE DER VIJFDE 
K L A S S E , ZONDER AANGIFTE. 

Ter vordering enz. 
Verklareu wij ondergeteekenden J . D . en J . n. o., 

Commiesen der eerste en tweede klasse, bij gemelde 
Administratie ter standplaats D , op deii eed in onze 
opgegevene hoedanigheid bij den aanvang onzer bedie-
iiin» afgelegd, dat bet aan ons , na ingewonnen infor
mation , ten kantore der directe belastingen ter dezer 
stede, gebleken zijnde dat door Jonkheer B . DE J . 
arondeigenaar, wonende alhier, geen huisbewaarder 
voor zijn thaus door hem en zijn gezin met bewoond 
huis, staande op de markt alhier, voor de personele 
belasting, over de loopende dienst, was aangegeven, 
hebben wij ons op heden den achtsten Julij 1849, om 
ncen ure des voormiddags. voorzien van onze com-
missien naar gemeld huis begeven , en aldaar komende 
aan JOHANNIS DE R I D D E R , die ons de deur opende , onze 
kwaiiteiten kenbaar gemaakt en afgevraagd of hy met 
met zijne vrouw, bij afwezigheid van Jhr. B . DE J . , 
deszelfs huis bewaarde. waarop wij ten antwoord ont
vingen: »dat evengemeiden Heer met zy'ne famillie. 
» voor eenen korten tijd afwezig was, hij alleen om 
» dat het huis niet onbewaakt zoude blijven , daarin 
» met zijne vrouw , voor dien korten tijd , verblijf hield 
»en zij dus niet als eigenlijke huisbewaarders te be-
.schouwen waren;" waarop wij vermeenden te moeten 
opmerken, dat by art. 7 der Wet van den 24sten 
April 1843 (Staatsblad no. 15) de tijd, gedurende welken 
de huisbewaarders het huis moeten bewaren om be
lastbaar te zijn, niet wordt vermeld en wij daaren-
boven waren onderrigt dat Jhr. D. J., met zyne fami-
lie eene buitenlandsche reis deed, welke zeker eenige 
weken duren zou, en wij alzoo verpligt waren hem 
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JOHANNES DE RIDDER te verklnren, dat meergenielde 

bla!J I LWr- T d 7 2 9 s t e " M a a r t 1 8 3 3 (S^ -Mad no 4), en hy, krachtens art. 39 derzelve Wet 
had beloopen eene boete van een enveertig gulden . veerlin 
cents, zynde de vijfdubbele ontdokene belasting in S 3 
som en opcenten , onverminderd het opleggen der oe-
slokene belasting zelve, berekend over een vol jaar 
ten beloope van acht gulden, acht en twintig cents; hem 
voorts uitnoodigende om , voor den bekeurde, le vri? 

i T m P n f r 0 0 [ d l g Z i j n e", b K J V e n - o f i e m a " d anders 
namens denzelven te zendcn, ten huize van den eerst 
ondergeteekende, heden den 8sten Julij, om twaalf 
nre s middags, ten einde voorlezing en afschrift te on 
vangen van het proces-verbaal, hetwelk wij van deze 
bekeuring zouden opmaken en hetzelve met ons te 
teekenen, waarop hij geen bepaald antwoord gaf. 

ler plaatse voornoemd gekomen, en de bekeurde of 
S i ™ z'Jnent wege verschenen zijnde, hebben 
wy dit proces-verbaal m zyne afwezigheid opgemaakt 
zullende uit dien hoofde het afschrift b i n n e f ^ u r e n 
na den dag der registratie, aan den bekeurde worden 

iamiddeang ' * " 8 3 1 6 1 1 J u l i J 1 8 4 9 ' o m 2 u r e 
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Model P. 

HET HOUDEN EENER VROUWELIJKE DIENSTBODE 
DER EERSTE K L A S S E , AANGEGEVEN ALS J U F 
VROUW VAN GEZELSCHAP. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden N. B., Commies der 

eerste klasse bij voormelde Administratie, ter stand
plaats N. . . en C. R., Deurwaarder der directe belas
tingen , residerende te S. op den eed in onze 
opgegevene boedanigbeid bij den aanvang onzer bedie-
nin< 1 afgelegd, dat wij, na ons alvorens ten kantore 
der°directe belastingen te N. . . . voornoemd, te heb
ben verzekerd dat door Mevrouw de Weduwe J. VAN 
H. . . aldaar voor den vijfden grondslag der personele 
belasting, over de loopende dienst, alleen waren aan
gegeven , e'e'n mannelijke en e'e'ne vrouwelijke dienst
bode der eerste klasse, de laatste genaamd CATHARINA 
GOOSSENS , hebben wij ons, voorzien van onze actes 
van aanstelling, den achtsten September 1849. om twee 
ure namiddag, begeven ten huize van gemelde Dame, 
alwaar zijnde en sprekende , bij hare afwezigheid, tot 
SOPHIA DE W A A L , zich noemende hare Jufvrouw van 
"ezelschap, hebben wij haar, met bekendmaking onzer 
kwaliteiten, doen opmerken, dat wij haar gisteren voor
middag den 7den dezer . door de opgeschoven ramen der 
aan de straat uitkomendezijkamer, waarin wij ons thans 
bevonden , bezig hebben gezien om gezamenlijk met de 
voorzeicle dienstmeid , die kamer schoon te maken en 
de meubels te boenen , en haar voorts, heden voor
middag . in de andere zijkamer , gordijnen hebben zien 
ophangen en glasramen zeemen , welke verrigtingen 
niet anders kunnen worden beschouwd dan als huiswerk, 
gewoonlijk door dienstmeiden verrigt, althans geenzins 
behoorende tot het werk eener gezelschapsjuff'er ; zoo
dat wij aan hare meesteres , gemelde Mevrouw de We
duwe VAN H., sprekeude bij hare afwezigheid, tot Jufv. 
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SOPHIA DE W A A L voornoemd , hebben verklaard , dat zij, 
door het aangeven van slechts ee'ne vrouwelijke dienst
bode , gehandeld had in strijd van de art. 24 § 1 en 28 $ 4 
der Wet van den 29sten Maart 4833 (Staatsblad no. 4) en 
had verbeurd eene boete van het vijtdubbel der ontdo-
kene belasting in hoofdsom en opcenten, bedragende (1) 
twee en tachtig gulden, tachtiq cents, boven en behalve 
de geslokene belasting zelve, berekend over een vol 
jaar en beloopende zeslien gulden, zes en vijf tig cents; de 
bekeurde , steeds sprekende als boven , uitnoodigende 
om te verschijnen, ten huize van den eerst onderge
teekende, in de voorstraat wijk E , no. 484, ten einde 
tegenwoordig te zijn en te blijven, of iemand anders 
namens dezelve te zenden, op heden den 8sten Sept., 
om dne ure 's namiddags, ten einde voorlezing en af
schrift te ontvangen van het proces-verbaal, hetwelk 
wij van deze bekeuring zouden opmaken en hetzelve 
met ons te teekenen , waarop zij geen bepaald ant
woord gaf. 

Ter plaatse voornoemd gekomen , en de bekeurde 
of niemand vau harent wege verschenen zijnde, heb
ben wij dit proces-verbaal in hare afwezigheid, opge
maakt ; zullende uit dien hoofde het afschrift, binnen 
24 uren na den dag der registratie , aan de bekeurde 
worden beieekend , en hebben gesloten denzelfden dag 
om 5 ure 's namiddags. 

(1) Houdt 3 dienstboden der Iste kl 
Waaronder een mannelijke. . . 

Znmen / 37̂ 0 
Aangegeven 2 dienstboden der lste k l . / 15,00 

- 10,00 
. . - 25,00 

Verschil . 
38 Opcenten 

/ 12,00 
- 4,56 

Geslokene belasting 
5maal . 

/ 16,56 
5 

f 82,80 
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Model Q. 

HET IS1ET AANGEVEN VAN E E N E DIENSTMEID, ONDER 
VOORWENDSEL VAN VRIJSTELLING , UITHOOFDE VAN 
BLOEDVERWANTSCHAP. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden A. D., Commies van 

de derde klasse en J. R. buitengewoon Commies, beiden 
bij gemelde Administratie en gestationneerd te B., op 
den eed in onze opgegevene hoedaniglieid by den aan
vang onzer bediening afgelegd , dat wij ons, voorzien 
van onze actes van aanstelling , op heden den tienden 
Februarij 1850, des namiddags ten twee ure, hebben 
vervoegd ten huize van J. v. D. V., schoeumaker 
alhier, alwaar zijnde en sprekende tot hem in persoon, 
wij hem, na bekendmaking onzer kwaliteiten, hebben 
afgevraagd, waarom hij z'y'ne vrouwelijke dienstbode, 
"enaamd CORNELIA VAN DEN BOSCH , niet in de personele 
belasting, voor het dienstjaar 1849/50, had aangegeven , 
waarop wij ten antwoord ontvingen, »dat zij zijne 
. nicht en hy dus, ingevolge de Wet, ongehouden was 
»haar aan te geven en de belasting er van te betalen," 
waaromtrent wij hem deden opmerken, stellig te zijn 
onderrigt, dat gedachte CORNELIA VAN DEN B O S C H , noch 
hem, noch zijne vrouw in den derden graad van ver-
wantschap bestond , als zijnde zij geen broeders of zus-
ters kind van hem noch van z'y'ne vrouw, en hy dus 
"een aanspraak kon maken op de vrijstelling, bij lett. 
» van art. 19 der Wet van den 29sten Maart 1833 (Staats
blad no. 4) omschreven, zoo dat wij hem verklaarden 
dat hij door het niet aangeven van de dienstbode, waar
van hier de rede is, had gehandeld in strijd van art. 
24 1 en 28 § 1 der boven beroepene Wet, en krach
tens art. 39 derzelve had beloopen eene boete van het 
vijfdubbel der geslokene belasting in hoofdsom en op
centen, bedragende titer en dertig gulden, vijf tig cents, 
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onverminderd de ontdokene belasting zelve, ten beloope 
voor een vol jaar van zes gulden, negentig cents; de 
bekeurde verder uitnoodigende om tegenwoordig te 
zijn en te blijven bij de opmaking van het proces-ver
baal dezer bekeuring, en daarvoor te compareren heden 
namiddag ten twee ure, ten huize van den tweede on
dergeteekende, in de breestraat no. 18, teE., hetzelve 
na voorlezing met ons te onderteekenen en er een af
schrift van te ontvangen, waarop de bekeurde ant-
woordde, dat hij tegenwoordig zoude zijn en eene kopij 
van het proces zou overnemen. 

Ter plaatse voornoemd gekomen zijnde, is ook aldaar 
de bekeurde verschenen, aan welken wij dadelijk, na 
voorlezing, afschrift van ons proces-verbaal hebben 
behandigd, met uitnoodiging om het origineel met ons 
te teekenen , waarin hij bewilligde , en hebben gesloten 
ten jare, maand en dage voormeld, om vijf ure des 
namiddags, waarvan acte. 

Model R. 

HET TEN ONREGTE TNBOEPEN VAN DE VRIJSTELLING 
VOOR E E N E VROUWELIJKE B E D I E N D E , BIJ HET B E 
ZIT VAN VIER KINDEREN. 

EERSTE VOORBEELD. 

Ter vordering enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden R. P., Sub-Ontvan-

ger der accijnsen, ten kantore A., en R. B., Commies 
der lste kJasse bij bovengemelde Administratie, ter 
standplaats D., op den eed in onze opgemelde hoeda-
nigheid bij den aanvang onzer bediening afgelegd, dat 
het ons, na onderzoek ten kantore der directe belas
tingen over de gemeente R, is gebleken, dat de Heer 
a. v. D . M., geneesheer te A., voor den bden grondslag 
der personele belastiDg, over de loopende dienst, alleen 
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had aangegeven een stalknecht in de 4de klasse, tot 
oppassing en verzorging van zijn in de 2de klasse aange
geven paard, en dat in antwoord op de 6de vraag, 
voorkomende in dorso van het door hem hij de primi
tive beschrijving in de maand Mei 1849 ingeleverd be-
schrijvings biljet, was ingevuld : »eene vrouwelijke dienst-
• bode doch vrij, op grond van art. 19 lett. k. der Wel 
• van den listen Maart 1855 (Staatsblad no. 4)"; dat wij 
ons op heden den twintigsten Augustus 1849, des 
middags ten twaalf ure, voorzien van onze commis-
sien, hebben begeven naar het huis van gemelde Heer 
B. v. D. M., alwaar zijnde en sprekende met hem in 
persoon , hebben wij hem, na bekendmaking onzer 
kwaliteiten , doen opmerken: dat op zijne vrouwelijke 
dienstbode de door hem ingeroepene vrijstelling, vol
gens het aangehaalde wetsartikel, volstrekt niet kon 
worden toegepast, daar het ons bekend was, dat hij 
drie maar geen vier minderjarige, eigene of aangehuwde 
kinderen bij zich inwonende had , zoo als dit hij boven 
beroepen wetsartikel, in verband met art. 10 der 
Wet van den 2Asten April 1845 (Staatsblad no. 15) ge
vorderd wordt, daar het vierde kind , zijnde de oudste 
zoon JOHANNES JACOBUS , sedert de maand Maart dezes 
jaars , te N. op eene kostschool lag en deze dus met 
als dadelijk bij zijne ouders inwonende kan worden 
beschouwd; waarop door deu Heer v. D. M. aan ons 
werd opgemerkt : »dat hoewel zijn zoon op dit 
..oogenblik, werkelijk niet ten zijnen hnize woonde, 
»hij°er echter zijn wettig domicilium had en dat hij 
»uit dien hoofde ook van oordeel was, dat hij wel 
»degelijk den meer beroepene vrijdom voor zijne e'ene 
..vrouwelijke dienstbode kon en behoordete genieien." 

Ons met dit gevoelen als niet op de wet gegrond , met 
kunnende vereenigen , hebben wij den Heer v. D. M. voor
noemd verklaard, dat hij door het niet als belastbaar 
aangegeven van zijne vrouwelijke dienstbode in de eer
ste klasse, zich in overtreding had gesteld van de art. 
24 § 1 en 28 § 1 der gemelde Wet van den 29sten 
Maart 1855 , en had beloopen eene boete van het vijf-
dubbcl der ontdokene belasting in hoofdsom en opcen-
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ten, bedragende (1) vier en dertig gulden, vijf tig cents 
onverminderd de betaling van de geslokene belastin» 
zelve, berekend over een vol jaar, ter som van zes 
gulden, negcntig cents; de bekeurde voorts uitnoodi
gende om oris dadelijk te vergezellen naar het kantoor 
van den eerst ondergeteekende. gehouden wordende 
in de kerkstraat , Wijk B, no. 1, te A. voornoemd, 
len einde aldaar tegenwoordig te zijn en te blijven bij 
de opmaking van het proces-verbaal dezer bekeuring 
er vervolgens na voorlezing kopij van te ontvangen 
en hetzelve met ons te teekenen, waarop hij ant-
woordde: »dat hij niet compareren zou, maar een af-
• schrift des proces-verbaal zou verwachten." 

Ter plaatse voornoemd gekoraen , en de bekeurde of 
niemand van zijnent wege verschenen zijnde, hebben 
wij dit proces verbaal in zijne afwezigheid, opgemaakt-
zullende uit dien hoofde het afschrift binnen 24 uren' 
na den dag der registratie. aan den bekeurde worden 
beteekend, en hebben gesloten ten jare, maand en dag 
als in den tekst, om drie ure namiddag. 

HET T E N ONREGTE INROEPEN VAN l)E VRIJSTEL
LING VOOR E E N E VROUWELIJKE BEDIENDE, BIJ 
HET BEZIT VAN VIER KINDEREN. 

TWEEDE VOORBEELD. 
Ter vorderiDg enz. 
Verklaren wij ondergeteekenden B. P., Sub-Ontvan-

(1) Houdt eene vrouwelijke dienstbode der Iste kl. . / 5,00 
Een stalknecht der 4de klasse 3,00 

Zamen / 8,00 
Aangegeven een stalknecht 3,00 

Verschil J 5,00 
38 opcenten 1 90 

Gefraudeerde belasting f 6,90 
5 maal 5 

/ 34,50 
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°er der accijnsen , ten kantore A., en R. B., Commies 
der lste klasse bij bovengemelde Administratie, ter 
standplaats D., op den eed in onze opgemelde hoeda-
ni<dieid bij den aanvang onzer bediening afgelegd, dat 
hei ons , na onderzoek ten kantore der directe belas
tingen over de gemeente is gebleken , dat door G. 
DE B , winkelier te A., voor den 5den grondslag der 
personele belasting, over het loopende dienstjaar, vol-
strekt geen voorwerpen waren aangegeven , hoewel het 
ons volkonien bekend was, dat hij eene dienstmeid 
hield , zoo hebben wij ons op heden den derden Octo
ber 1849, des voormiddags om negen ure, voorzien 
van onze actes van aanstelling , naar de woning van 
oenoeinden winkelier de B . begeven , en aldaar zijnde 
en sprekende. bij zijne afwezigheid, tot zijne vrouw 
JOHANNA B . , haar na bekendmaking onzer kwaliteiten, 
naar de reden gevraagd, waarom haar man de vrouwe
lijke dienstbode, welke zij hielden , niet in de personele 
belasting had gedeclareerd, ten antwoord bekwamen 
» dat zij vier eigen , inwonende , minderjarige kinderen 
had en dus vermeende voor die meid geene belasting 
verschuldigd te zijn; waarop wij haar deden opmerkeii , 
dat wij stellig waren onderrigt, zij slechts drie zooda
nige kinderen bij zich inwonende had en hare oudste 
dochter slechts een aangenomen onwettig, door de 
ouders niet volgens de bestaande wetten , erkend en 
dus geen eigen kind was, terwijl toch bij art. 19 lett.* 
der Wet van den 29sten Maart 1853 (Staatsblad no. 4), 
duidelijk gevorderd wordt, dat de vier kinderen , daar 
bedoeld, alien ci'/cii kinderen moeten zijn, om de daar 
bepaalde vrijstelling te kunnen genieten (1), weshalven 

(1) Zoo kan ook proces-verbaal worden opgemaakt, ingeval er 
onder de vier eigene inwonende kinderen ten meerderjarig is , als 
wanneer met weglating van het woord minderjariy, hier boven m 
den 20sten regel voorkomende , de woorden : » stellig waren on
derrigt" kunnen word-n opgevolgd door de natemeldene: 

»dat hare oudstc dochter L O U I S E , geboren den 31sten Maart 
1826, on gelijken d.ig van het loopende jaar 1849, ingevolge art. 
181 van het Burperliik Wetboek, meerderjarig is geworden, en 
daar bij art. 19 lltt. * der Wet van 29sten Maart 1833 (Staatsblad 
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wij aan gedachten C. DE B., die intusschen te huis 
was gekomen , hebben verklaard , dat hij door het niet 
aangeven van de door hem gehouden wordende dienst
meid , in stnjd had gehandeld van art. 24 § 1 en 28 
§ 1 der zoo even beroepene Wet, en volgens art.~39 
derzelve, had beloopen een boete van het vijfdubbel 
der ontdokene belasting in hoofdsom en opcenten. be-
dragende vier en dertig gulden, vijftig cents, onvermin
derd de voldoening van de geslokene belasting zelve 
berekend over een vol jaar, ter som van zes gulden, 
ncgenhg cents, hem voorts uitnoodigende, om tegen
woordig te zijn en te blijven, bij de opmaking van dit 
ons proces-verbaal, ten huize van den eerst onderge
teekende, heden den 3den October om twaalf ure, 
s middags, ten einde voorlezing te hooren en afschrift 
te ontvangen van dat proces-verbaal en hetzelve met 
ons te teekenen , waarop hij geen bepaald antwoord gaf. 

Ter plaatse voornoemd gekomen en de bekeurde niet 
verschenen zijnde, hebben wij ons proces-verbaal, in 
zijne afwezigheid gesloten op den bovengemelden datum, 
ten e'e'n ure des namiddags, zulleude een afschrift van 
hetzelve , binnen 24 uren na den dag der registratie, 
aan den bekeurde worden beteekend, waarvan acte. 

no. A), in verband van art. 10 der Wet van den 24sten April 1843, 
(Staatsblad no. 15), uitdrukkelijk wordt gevorderd, dat de vier 
eigene, inwonende kinderen , om aanspraak op de daar bepaalde 
vrijstelling te maken , minderjarig moeten zijn , zoo hebben wij 
aan gedachten C. de B., enz. 
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S T A T I S T I E K E B I J Z O N D E R H E D E N 

O V E R 1 8 4 9 -

A L G E M E E N E DIENST. 

Bii de natemelden Kon. Besluiten zijn opgeheven. 
1 van den 7den Juiij 1849. no. 47, de post van 

Hoofd-Inspecteur, speciaal belast met de lime-

2° van den 30sten Oct: 1849, no. 66, die van Linie-
Inspecteur voor de Noorderlinie-Iuspectie, j te 

3° van den 16den Nov. 1849, no. 68, de betrek
kingen van Inspecteur en Controleur van de veen
derijen ; zijnde het beheer daarover opgedragen aan 
de gewone Controleurs der accijnsen , ieder voor 
zoo veel zijne Controle betreft. 

DIRECTIE 'S BOSCH. 
Het kantoor der dir. bel. en acc. te Geldrop is, bij 

Kon Besluit van den 9den Mei 1849, no. 118, opge
heven en vereenigd met dat van Reese c. a., op den 
voet van e'e'n kantoor, en bij Besluit van den 22sten 
derzelve maand, no. 17, het kantoor Deurne c. a. met 
het kantoor Allen, insgelijks tot e'e'n kantoor. 

Voorts is, bij Kon. Besl. van den 26sten July 1849, 
no 58, de Linie-Controle te Hilvarenbeek opgeheven 

Wijders zijn , bij Kon. Besl. van den loden July 1849 
(Staatsblad no. 27), de kantoren Maashees en Someren, 
als expeditie-kantoren voor den in- en uitvoer van ac
cijns-goederen en voor den doorvoer ingetrokken. 

DIRECTIE BREDA. 
De afzonderlijk bestaan hebbende kantoren der dir. 

belastingen, en van de in- en uitgaande regten en ac-
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SttMgftS ^ d a * 7 f U ' n ' b i j K ° D r B e s I u i t v a r j d e Q ^den 
kantoor ' V e i ' e e m g d ° p d e n V O e f v a n e ' e ' n 

blaaf „ « ° i Q ^ e S l ^ V a n d e n 2 6 s t e n S^t. 1849, (Stoats-
blad no. 49) is de stad Geertruidenberg, aangewezen 
als losplaats voor steenkolen en kolengruis § b T T n 
voer langs de Schelde en het Kanaal van Neuzen 

DIRECTIE ARNHEM. 
Bij de navolgende Kon. Besluiten, zijn op den voet 

van^ een kantoor , vereenigd : 
1°. dat van Gorsel c. a. met het kantoor Warnsveld. 

(JL. B. van den 48den Junij 1849, no. 72. 
1 • ae te Zutphen bestaan hebbende afzonderlijke kan

toren der directe belastingen, en van de in- en 

^ • a T s / e o R E G T E N

K

E , N / C C I J N S E N - ( K - B - vanden2den Julij 1 » 4 9 , no. 54.) 

DIRECTIE NIJMEGEN. 
Bij de navolgende Kon. Besluiten zijn op den voet van 

een kantoor vereenigd: e a n 

1°. De perceptie der directe belastingen en accijnsen 
te Est en Opijnen, met het kantoor Varik (K B 
van den 22sten Mei 1849, no. 18. 

2 . die van Nedcrhemert, met de ontvangst van Am
merzoden (K. B„ van den 5den Junij 1849, no. 1651 

Wijders zijn bij Kon. Besl. van den 9den Maart 1849 
no. 76, de afzonderlijk bestaan hebbende kantoren van 
a% P P T I P , a S t , n g e " e n , aceijnsen , gevestigd te Ubber-
gen en te Erleeom ingetrokken en de perceptien Beck en 
Ubbergen, op den voet van een kantoor vereenigd. 

DIRECTIE ROTTERDAM. 

iJlu"!i B e f L / ' ^ d e

J " 2 4 s t e « Maart 1849 (Staatsblad 
no J) is de stad Vlaardingen aangewezen als losplaats 
voor alle goederen bij invoer langs de Schelde en het 
Kanaal van Neuzen. 

Bij Kon. Besl. van den laden October 1849, no 64 
zijn de beide, tot hier toe bestaan hebbende afzonder
lijke, kantoren van de dir. belastingen, en van de 
in- en uitg. regten voor Vlaardingen en Vlaardinqer-am-
bacht tot een kantoor vereenigd, terwijl bij dat van 
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den 14den Decb. daaraanvolgende no. 63, het kantoor 
der dir. bel. en accijnsen. te Zevenhuizen c. a. is opge
heven en de gemeenten Zevenhuizen en Moercapelle, ge
voegd bij het kantoor Bleisioijk, met uitzondering van 
de gemeente Berkel, welke is ingedeeld bij de ontvangst 
te Hillegersberg c. a. 

DIRECTIE 'SHAGE. 
Het kantoor der dir. bel. en accijnsen te Wateringen, 

is, bij Kon. Besl. van den 30sten April 1849, no. 9, op
geheven en vereenigd met dat van Rijswijk, op den 
voet van e'e'n kantoor. 

DIRECTIE AMSTERDAM. 
Het Verbindings-Kanaal. tusschen de Muidervaart en 

het Groot Noord-hollandsche Kanaal. is bij Kon. Besl. 
van den Uden Oct. 1849 (Staatsblad no. 55), aangewe
zen als ligtingsplaats voor zeeschepen, met bepaling 
dat deze ligtingsplaats zal behooren tot de Controle en 
het kantoor Zaandam. 

Voorts is eene der Boekhouders-plaatsen ten kantore 
van de in- en uitgaande regten en van den accijns op 
de suiker, te Amsterdam, gesupprimeerd. 

Een der visiteursposten te Zaandam is mede opgeheven. 

DIRECTIE MIDDELBURG. 
Bij Kon. Besluit van den 26sten Junij 1849, no. 58; 

zijn gesupprimeerd, de Controles: 
1°. 's Gravenpolder, welke in die van Bath en Goes, 

is ingedeeld. 
2°. Tholen, vereenigd met die van Zierikzee. 
3". Oostburg (Line-Controle) met de Controle Sluis 

(residentie Oostburg.) 
4° . Axel (binnen dienst en 
5°. Sas van Gent (linie dienst); thans uitmakende de 

Controles Hulst en Sas-van-Gent (voor beide dien
sten). 

Bij Min. Bes. van den 27sten Junij 1842, no. 14, is 
een der Visiteurs-posten te Sas-van-Gent opgeheven. 

DIRECTIE UTBECHT. 
Bij kon. Besluit vau den 26sten December 1849, no. 

46, zijn de kantoren der dir. bel. en acc. te Rhenen en 
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Renswoude, ingetrokken, en vereenigd eerstgenielde 
met het kantoor Veenendaal, en laatstgenoemde met 
dat van Woudenberg. 

DIRECTIE LEEUWARDEN. 
Zijn, bij de na te meldene Kon. Besluiten, op den 

voet van e'en kantoor der dir. bel. en accijnsen, ver
eenigd : 

1°. dat van Roordahuizum met Warqa (K. B. van den 
7den Jan. 1849, no. 47.) 

2°. dat van Birdaard met Giekerk, met bepaling, dat 
de Ontvanger te Oudkerk zal resideren. (Kon. B. 
van den lOden Mei 18*9, no. 256.) 

3°. dat van Lieven vrouwen parochie, met St. Anna 
parochie. (K. B. van den 28sten Sept. 1849, 
no. 43). 

DIRECTIE ZWOLLE. 
Bij Kon. Besl. van den 25sten Jan. 4849 (Staatsblad 

no. 4) is het kantoor Gramsbergen ingetrokken, voor 
zoo veel betreft den invoer te lande van accijns-goe
deren en zachte zeep. 

Voorts is, bij Kon. Besl. van den 5den April 1849, 
(Staatsblad no. 45). het expeditie-kantoor der in- en 
uitgaande regten te Latdorp, met de daaraan verbon-
dene attributen ingetrokken en een nieuw kantoor op
gerigt aan den Laagschen-uitklaringspaal, met een 
hulp-kantoor te Mander, op den weg, tusschen Oot
marssum en Lange (in Hannover); welk kantoor is 
opengesteld voor alien in- en uitvoer van accijns-goe
deren , alsmede voor den invoer van turf en den 
doorvoer van paarden. 

Wijders zijn bij Kon. Besluiten van den 18den Mei 1849 , 
no. 52 en 56, vereenigd: 

1°. dat der dir. bel. en accijnsen te Hengelo, met 
het kantoor voor de stad en ambt Delden. 

2°. dat van de dir. bel. en accijnsen aan den Ham, 
met het kantoor der dir. bel., in- en uitg. regten 
en accijnsen, voor de stad en ambt Ommen. 

Voorts is, bij Kon. Besl. van den 22sten Julij 1849 
(Staatsblad no. 28), het voor den in-en uitvoer aan de 
landzijde opengesteld kantoor Rekken opgeheven en 



0!. 

een nieuw kantoor voor den in- en uitvoer van accijns-
goederen aan de landzijde opgerigt aan de Knalhutte, 
welk kantoor, bij Kon. Besl. van den 24sten Aug. daar-
aanvolgende no. 41, is opgesteld voor den invoer van 
turf en kolen. 

Eindelijk is , bij Kon. Besl. van den 26sten Junij 1849 , 
no. 58, de Linie-Controle te Oldenzaal opgeheven. 

DIRECTIE GRONINGEN. 
Bij Kon. Besluit van den 26sten Junij 1849, no. 58 

is de Linie-Controle Bellingwolde ingetrokken. 
Bij Kon. Besl. van den 24sten December 1849, no. 44, 

is het kantoor van ontvangst der accijnsen te Siddebu-
ren opgeheven, en vereenigd met de ontvangst der 
directe belastingen en accijnsen , te Slochteren. 

DIRECTIE ASSEN. 
Bij Kon. Besluit van den 9den April 1849, no. 11 

is de Linie-Controle Coevorden opgeheven en met die 
voor de binnen-dienst vereenigd. 

DIRECTIE MAASTBICHT. 
Zijn , bij de natemeldene Kon. Besluiten opgeheven, 

de navolgende kantoren. 
1°. der in- en uitgaande regten , te Nieswyler. (K. B. 

van den 26sten Dec. 1848 Staatsblad no. 94). 
2° . het expeditie-kantoor, te Echterbosch, hetwelk 

is verplaatst naar Posterholt (K. B. van den 24steu 
Maart 1849, Staatsblad no. 10). 

3°. der directe belastingen en accijnsen, te Baarlo. 
hetwelk is vereenigd met het kantoor Meijel en 
Helden. (K. B. van den 19den Julij 1849, no. 47.) 

4". der in- en uitgaande regten aan de Flap. (K. B. 
van den 31sten Julij 1849 , Staatsblad no. 29.) 

Voorts zijn . bij Kon. Besl. van den 2Gsten Junij 1849 , 
no. 58, de Linie-Controles te Sitlard, Roermond en 
Thorn, ingetrokken. 

Eindelijk is, bij Kon. Besl. van deu 25sten Maart 
1849, no. 74, de post van Visiteur te Sittard opgeheven 
en de werkzaamheden daarvan opgedragen aan den 
Ontvanger aldaar. 



BIT KRACHT DER WET VAN DEN 9DEN HEI 1846, 
(Staatsblad no. 24). 

ALGEMEENE DIENST. 
G. W. F. Baron van Fridagh, Hoofd-Inspecteur 

voor de Linie-dienst f 1549. 
J . F. M. d'Harvant, L inie-Inspecteur voor de 

Noorder-Linie - 4993. 
CONTROLEUR. 

T. J. d'Harvant, Linie-Controleur , 
te Doetinchem Gelderland. f 1029. 

ONTVANGERS. 
C. G. J . Bekkers, der in- en uitg. 

regten en accijnsen, te Breda. N.-Braband. - 5555. 
J. Smits, van de dir. bei. en ac

cijnsen , te Nunen c. a Idem. - 555. 
D. C. Meynet, van de dir. bel- en 

accijnsen, te Barderwijk. . . . Gelderland. - 1041. 
D. Ritmeester, van de dir. bel., 

in- en uitg. regten en accijnsen, 
te Zutphen. | Gelderland. - 2544 

Jhr. P. P. Quarles van Ufford, 
van de dir. bel. 2. afd., Xe'sBage. Z.-Eolland. - 4000. 

J. J . Patyn, van de in- en uitg. 
regten en accijnsen , te's Bage. Idem. - 4000. 

L. van Sohnsten, van de dir.bel. 
en accijnsen, te Zevenhuizen. Idem. - 345. 

J. W. G. L. van Nouhuys , van de 
dir. bel., in- en uitgaande reg
ten en accijnsen, te Maassluis. Idem. - 4600. 

A. M. H. Heyblok , Idem , te Wier
ingerwaard N.-Holland. - 639. 

I. A. Verdurmen , Idem, te Bulst- Zeeland. • 1402. 
C. van Everdingen, van de in-

en uilg. regten en accijnsen, te 
Zwolle Overvjssel. - 4000. 
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I. I. Smits, van de dir. bel. en 
accijnsen , te Hengelo Overijssel. f 751 

J. A. van Ginck Duycker, Idem, 
te Baarlo Limburg. - 681. 

B O E K H O U D E R S . 
A. H. Burghgraef, op bet accijns-

kantoor , te Amsterdam N.-Holland. - 367. 
METERS EN TAXATEURS VAN DEN TURF. 

H. E . Teenstra, te Heerenveen. . . Friesland. • 580. 
H. L . Stemfort, te Smilde Drenthe. - 442. 

C O M M I E S E N . 
Van de eerste klasse. 

F. X. Janssen , te Borhel N.-Braband. - 422. 
G. L. van Riet, te Chaam Idem - 280. 
W. F . van de Ven, te Arnhem. . Gelderland. - 405. 
H. Berkenl'eld , te Venlo Limburg. - 401. 
F. Durlinger, te Dieren Idem - 269. 
A. Lammers, te Linne Idem - 514. 
P. A. Gulikcrs. te Susteren. . . . Idem - 314. 

Van de tweede klasse. 
F. M. J. Timmermans, te Cuyk. N.-Braband. • 208. 
J. J. Legris, te Bergen. . . . . . . Limburg. - 123. 

Van de derde klasse. 
C. E . Schroder, te Oisterwijk. . . N.-Braband. - 112. 
A. van den Hengst, te Voorthuizen. Gelderland. - 188. 
I. L . Loude , te Kruiningen Zeeland, - 178. 
M. de Looze, te IJzendijke Idem - 151. 

Van de vierde klasse. 
I. A. Syben , te Maastricht Limburg. • 95. 

Commiesen hij de Entrepots. 
J. Fortuyn , te Botterdam Z.-Holland. - 146. 
D. Austerm'dile, te Rotterdam, . . Idem - 262. 

Vevschatters. 
J. J. Vrijsen , te Eersel N.-Braband. - 9. 
J. W. Schiffer, te 's Bosch Idem - 545. 
J. H. Olden, te Oosterbeek Gelderland, - 29. 
J. C. de Lange, te IJsselstein. . . Utrecht. - 71. 

Sloeproeijer. 
B. Prins, te Lobith, . . . . . . . . Gelderland. - 204. 

1850. 5 



P E R S O N E E L . 

Bij Kon. Besluit van tlen 13den Februarij 1849 
no 89, zan vaste regelen daargesteld, bij benoeming 
of bevordering van Ambtenaren voor de dienst der 
directe belastingen , in- en uitgaande regten en accijn
sen , als voJgt: J 

Art. 1. 

De rangregeling der Ambtenaren is vastgesteld als volgf 
lste rang. De Inspecteur-Generaal, , voor de alge'-
2de rang. De Iloofdinspecteurs, { meene dienst. 
3de rang. De Directeurs en de Verificateurs der 

comptabiliteit. 
4de rang. De Entreposeurs bij de entrepots der 

C G I S t C K l U S S G . 

3de rang. De Linie-Inspecteurs, de Inspecteur voor 
de ambulante recherche te water en de Hoofdcontroleurs 

ode rang. De Controleurs der lste , 2de en Sde kJasse, 
de Controleurs van de directe belastingen en het ka
daster (1), en de Controleur-Comraandeur van de am
bulante recherche te water. 

7de rang. De Ontvangers. 
8ste rang. De Surnumerairs. 
9de rang. De Commiesen ter Directie, de Boekhou

ders, Klerken, Magazijnmeesters en Adjunct-magazijn-
meesters bij de entrepots. 

lOde rang. De Visiteurs en Hoofd-Commiesen. 

(1) Volgens Res. van den 20sten Jan. 1848, no. 58, (Vers, 
no. 9) behooren de Controlenrs der directe belastingen en Tan 
het kadaster eigenlijk tot de Administratie der indirecte. belas
tingen. 
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Hde rang. De afzonderlijke Roeijers en Scheepsme-
ters en de Meters en Taxateurs van den turf. 

12de rang. De Commiesen der iste, 2de, ode en 4de 
klasse, benevens de tijdelijke Commiesen en de Schat-
ters van het slagtvee. 

lode rang. DeSchippers, Kwartiermeesters en Sloep
roeijers of Matrozen en Scheepsjongens. 

Art. 2. 
De kantoren der Ontvangers worden verdeeld in 

9 klassen, gegrond op de belooning, van welke de 
doorgaande korting voor het pensioenfonds wordt be
rekend. 
Tot de lste klasse behooren de ontvang-kantoren, aan 

welke eene zoodanige belooning ver
bonden is van / 4000 of meer. 

• » 2de » als boven van/5300 tot beneden /4000. 
» . ode » » -2600 » » -3300. 
„ , ide » » » -2000 » » -2600. 
, » 5de » • » » -1500 » » -2000. 
, , Ode » » » '•» -1100 • » -1500. 
, . 7de • » » - 800 » » -1100. 
» » 8ste » » » - 600 » » - 800. 
» .. 9de » « » » beneden de . . - 600. 

Art. 3. 
Ten aanzien der bevordering van ambtenaren zullen 

voortaan de volgende bepalingen worden in acht ge
nomen. 

Art. 4. 

De Ambtenaren van iederen rang hebben aanspraak 
op bevordering, hetzij tot ambten van gelijken , hetzij 
lot die van den eerstopvolgenden hoogeren rang, met 
bepaling nogtaus : 

a. Dat, wat de ontvang-kantoren betreft, de bepa
ling van het volgend artikel alleen tot regel zal 
verstrekken ; 

b. Dat de bevoegdheid tot aanzoek om plaatsing als 
Direeteur of Verificateur der comptabiliteit, mede 
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wordt toegekend aan de Ambtenaren , behoorende 
tot den vijfden rang en aan de Controlenrs der 
eerste klasse; 

«. Dat naar de betrekking van Entreposeurs bij de 
entrepots van de Isle klasse mede zullen kunnen 
dingen de Controleurs der lste klasse en de Ont
vangers van de vijf hoogste klassen ; 

d. Dat de Ontvangers , die verlangen als Controleur 
te worden benoemd, het bewijs. zullen moeten 
leveren , hierna, bij art. 6 litt. b, in fine, ver
meld ; 

e. Dat, bij bevordering in gelijken of hoogeren rang 
tot ambten , welke in klassen verdeeld zijn , geene 
klasse kan worden overschreden ; 

f . Dat de Visiteurs, bij de ambulante recherche te 
water dienende of gediend hebbende, bij voorkeur 
zullen kunnen aanspraak maken op de betrekking 
van Controleur-commandeur bij die dienst; 

g. Dat, behalve de Hoofd-commiesen , alleen de Com
miesen der lste klasse aanspraak kunnen maken 
op plaatsing als Visiteur, mits , voor zoo veel 
de dienst van de ambulante recherche te water 
betreft, zij ongehuwd zijn ; 

h. Dat niemand ter bevordering in aanmerking kan 
komen, die niet minstens twee jaar ten genoege 
der Administratie de betrekking heeft waargeno
men , welke hy bekleedt. 

Art. 5. 

De Ambtenaren , behoorende tot de vijf eerste rangen , 
kunnen mededingen tot de benoeming als Ontvanger 
van kantoren van alle klassen. Die, behoorende tot 
de zesde en zevende rangen, daarentegen , alleenlijk 
tot de benoeming als Ontvanger van een kantoor , be
hoorende tot de klasse, in welks geldelijke ruimte de 
belooning gerangschikt kan worden, naar welke zij 
wegens de door hen bekleed wordende betrekking aan 
het pensioen-fonds bijdragen, of tot e'e'ne klasse hooger, 
mits zij gedurende minstens twee jaren in hunne be
trekking, cn wat de Controleurs betreft, minstens drie 
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jaren in de klasse, tot welke zij behooren, ten genoege 
der Administratie zijn werkzaam geweest; behoudende 
de Administratie zich echter voor, eene uitzondenng 
op dien regel, gedurende de vier eerstvolgende jaren, te 
maken, doch alleen ten behoeve van de verdienstelijke 
Ambtenaren , welke sedert acht jaren tijds geene lots-
verbetering hebben mogen ondervinden. 

Op gelijke wijs en onder dezelfde voorwaarden kun
nen de Ambtenaren van den 9den , dOden en ddden 
rang, alsmede de Commiesen der dste en 2de klasse, 
mededingen tot de benoeming als Ontvanger , doch in 
geen geval van een kantoor, hooger dan de7de klasse, 
en wat de Commiesen der Sde en 4de klasse betreft, 
tot geene andere ontvangsten dan die der 8ste of Ode 
klasse. 

Art. 6. 

De Surnumerairen bij de Administratie der directe be
lastingen , in- en uitgaande regten en accijnsen , die 
minstens gedurende drie jaar, als zoodanig , ten genoege 
der Administratie zijn werkzaam geweest, en den ou
derdom van 23 jaren hebben bereikt, hebben aanspraak 
op plaatsing, hetzij als Controleur der 3de klasse, 
hetzij als Ontvanger van een kantoor, behoorende tot 
de 7de klasse, onder bepaling nogtans: 

a. Dat zij bewijzen , in hunnen diensttijd als Sur
numerair minstens gedurende een jaar op een of 
meer ontvangers-kantorcn met genoegzamen "y'ver 
werkzaam te zijn geweest en de noodige kundig-
heden verkregen te hebben, om een kantoor der 
directe belastingen en accijnsen te kunnen waar-
nenien ; 

/>. Dat dienonvermindcrd de Surnumerairen , die eene 
plaatsing als Controleur verlaugen, bewijzen , 
niet alleen dat zij minstens e'en jaar bij eenen 
Controleur zijn werkzaam geweest en genoegzame 
kunde in het beheer eener controle hebben ver-
worven , om eene zoodanige betrekking met ver
trouwen aan hen te kannen opdragen , maar ook 
dat zij mede het bewijs overleggen, van eene gron-
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digc en wetenschappelijke kennis te bezitten van 
de roei- en scheepsmeetkunde en in meer dan eene 
taai ervaren zijn. 

Art. 7. 

Ten einde de Surnumerairen in de gelegenheid zouden 
zijn, aan het gevorderde bij de onderdeelen a en 6 van 
het voorgaande artikel te voldoen, zullen zij voortaan 
met meer uitsluitend in de bureaux der Directien be-
hoeven werkzaam te zijn , maar zullen de Directeurs 
gehouden wezen, hen in de gelegenheid te stellen zich 
de noodige kundigheden te kunnen verschaffen. Tot 
dat einde zullen de Directeurs opvolgelijk eu met in-
achtneming om de oudst-benoemden het eerst te kiezen 
ten minste de helft van het getal Surnumerairen bij 
hunne Directie geplaatst, toevoegen aan door hen'aan 
te wijzen Ontvangers of Controleurs , bij wie zij zullen 
werkzaam zijn, en die gehouden zullen wezen, de Sur
numerairen toe te laten en te werk te stellen, zonder 
dat echter daardoor die Surnumerairen zullen zijn uitge
sloten van de interimaire waarneming van vacante be
trekkingen naar de bepaalde volgorde. 

Ten aanzien der thans in dienst zijnde Surnumerairen 
zullen de gemelde bewijzen echter niet dan na verloop 
van twee jaren voor hen, die eene ontvangst, en van 
dne jaren voor dezulken, die eene controle verlan»en 
gevorderd worden. ° 

Art. 8. 

Onverminderd al de bovenstaande bepalingen bliift 
kunde en geschiktheid voor de verlangde betrekkin'* 4 
paard met een onberispelijk burgerlijk gedrag, een eerste 
vereischte. De beoordeeling daarvan is aan den Ko
ning voorbehouden, of voor zoo veel de betrekkin»en 
betreft, waarvan de titularissen, krachtens 's Konin»s 
niagtiging, door den Minister van Financien worden 
benoemd, aan dezen Minister, doch waar deze vereisch
ten bestaan, zal aan hoogeren rang boven lageren 
aan meerderen diensttijd in den rang en de klasse bo
ven minderen, aan elken diensttijd in den rang en de 
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klasse boven alien diensttijd in lageren rang of klasse 
eu bij gelijken diensttijd aan gehuwden en weduwenaren 
met kinderen boven ongehuwden, steeds de voorkeur 
gegeven worden. 

Art. 9. 
In den regel worden alle betrekkingen uit den onmid

dellijk opvolgenden lageren rang of klasse aangevuld, 
behoudens de exceptionele bepalingen, in art. 4 en 5 
voorkomende; echter kunnen personen, niet tot de 
Administratie behoorende, tot Ontvangers benoemd 
worden, doch niet anders dan voor kantoren van de 
laagste klasse, met uitzondering alleen, eerstens van 
de Ambtenaren , werkzaam aan het Departement van 
Financien , en ten andere, voor het geval, dat een 
Ambtenaar. die , vroeger in eene andere burgerlijke of 
in eene militaire betrekking geplaatst, niet op eigen 
verzoek, maar ten gevolge van suppressie zijner be
trekking of door bekomen wonden of andere oorzaken 
van hooger magt, zijne vroegere betrekking heeft moe
ten verlaten; in welk geval de zoodanige bij vacature 
dadelijk zal kunnen worden voorgedragen voor een kan
toor , aan hetwelk eene belooning is verbonden, gelijk 
staande aan het zuiver inkomen, door hem in zijne ver
laten betrekking genoten of voor 's hands voor een 
openstaand kantoor, tot lagere klasse behoorende. 

Art. 10. 
Voortaan zal niemand tot eenige betrekking bij de 

Administratie der directe belastingen, in- en uitgaande 
regten en accijnsen kunnen worden benoemd, die niet 
den vollen ouderdom van 23 jaren zal hebben bereikt. 
Voor de betrekking van Surnumerair kunnen alleen in 
aanmerking komen personen, die den ouderdom van 
18 jaren bereikt hebben, mits zij bewijzen, behalve 
in de moedertaal, ten minste nog in eene andere taai 
en genoegzaam in het lezen, schrijven en rekenen er-
varen te zijn. 



W A C H T G E L D E N , 

Tot bilhjke voorziening in het lot van zoodanige 
Ambtenaren, als, ten gevolge van reeds genomene en 
nog te nemen maatregelen van bestuur tot bezuini<nn<> 
door vereenvoudiging bij de onderscheidene vakken 
van Administratie, buiten betrekking zijn geraakt of 
zullen geraken en geen aanspraak hebben op pensioen 
zijn bij Kon. Besluit van den 2den Julij 1849, no. 55 ,' 
de navolgende bepalingen gemaakt, te weten : 

4°. Aan de Ambtenaren, die ten gevolge van maat
regelen van bestuur buiten betrekking zijn geraakt of 
geraken , zal, voor zoo verre zij geene aanspraak heb
ben op pensioen, wachtgeld worden verleend. 

2°. De Hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur zullen daartoe aan den Koning, ieder voor 
zoo veel zijn Departement betreft, de noodige voor-
stellen doen en daarbij in acht nemen de regelen, 
hierna vermeld. 

3°. Het bedrag van het wachtgeld wordt berekend 
voor Ambtenaren, die, op den dag waarop het ontslag 
ingaat, den ouderdom van veertig jaren hebben bereikt" 
aaar den maatstaf, in de eerste Afdeeling der Wet van 
den 9den Mei 4840 (Staatsblad no. 24), voor de bere
kening van pensioenen aangenomen, met dien ver-
staande, dat het wachtgeld ten minste bedraagt de helft 
van het traktement, dat door hen op het tijdstip van 
het ontslag wordt genoten. 

Voor zoo verre het te verleenen wachtgeld de helft 
van dat traktement zou moeten te boven gaan, zullen 
de sub. no. 2 bedoelde voorstellen den Koning niet 
mogen worden aangeboden, dan nadat de staten van 
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dienst van de daarbij betrokkene Ambtenaren bij liet 
Departement van Financien zijn onderzocht. 

Aan Ambtenaren, die op den dag, waarop hun ont
slag ingaat, den ouderdom van veertig jaren nog niet 
hebben bereikt, mag wachtgeld worden toegestaan, 
voor den tijd van vijf jaren, en het bedrag daarvan 
"esteld op twee derde gedeelten van het traktement 
dat door hen op het tijdstip van het ontslag wordt 
genoten* 
° Het wachtgeld mag, onverschillig tot welke der beide 
kategorie'n de Ambtenaren behooren nimmer de som 
van / 3000, 'sjaars te boven gaan. 

Artt. 6, 18 en 20 der Wet van den 9den Mei 1846 
(Staatsblad no. 24), zijn op de Ambtenaren van beide 
kategoricn toepasselijk , voor zoo verre zij zulks mog-
ten verkiezen , en de voorwaarden , by die Wet gesteld , 
vervullen. 

4°. Ambtenaren op wachtgeld gesteld, die mogten 
weigeren fnnctien te aanvaarden, waarvan de daaraan 
verbondene belooning gelijk staat met, of overtrelt 
het bedrag van hun wachtgeld, verliezen dadelijk alle 
verdere aanspraak op genot van dat wachtgeld. 

In zoodanig geval zal tot de intrekking daarvan aan 
den Koning onmiddellijk de noodige voordragt moeten 
worden gedaan. 



A R R O N D I S S E M E N T S - D I R E C T I E N . 

Bi| Koninklijk Besluit van den Uden Junii 1849 

J 2 U I S ' K - \ ^ H " i n * v a n d a t i n d a t 0 22 November 
184a, no. bo 1), het beheer der directe belastingen 
in- en uitgaande regten en accijnsen, in plaats van°aan 
vier en twinlig aan slechts vijftien (2) Arrondissements 

l ^ : ^ 0 ™ * ' i i e r ^ 1 -s Ptr ebjk n t-; 
Utrecht. 
Middelburg. 
Leeuwarden. 
Zwolle. 
Groningen. 
Assen, 
Maastricht. 

'$ Hertogenbosch. 
Breda. 
Arnhem. 
Nijmegen. 
's Gravenhage. 
Botterdam. 
Amsterdam. 
Hoorn. 

Voorts is, met bet rekking tot de opgehevene Directien, 
by bovenyermekl Koninklijk Besluit van den 14 Junij 
te vvetenS: 8 e S t ' l l a t d e z e l v e z u l l « > worden vereenigdJ. 

met 's Hertogenbosch. 
met Arnhem. 
met Botterdam. (3) 
met Hoorn. (4) 
met Leeuwarden. 
met Maastricht. 

1 
2°. 
5°. 
4". 
S°. 
6°. 

Eindhoven, 
Zutphen, 
Dordrecht, 
Alkmaar, 
Sneek, 
Roermond, 

IU Ja !"»»fl>jB van 1844, hlaoV ~ 

atttfrs asrst: Jraasr at 
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11 I T - E N D O O R V O E R . 
F E 1 T K H J K E K E S I S T E N T 1 B . 

Twee verschillende straffen, fcwHKM te gelijk worden uit-
eesproken, ingeval van het verhinderen der werkzaam
heden, welke Rijks-Ambtenaren krachtens dc We! ver-
riglen'. en van wederspannigheid (rebellie.) 

In den avond van den 12den Julij 1847, zijn twee 
Commiesen van 's Rijks belastingen in de gemeente 
Tubbergen , feitelijk en geweldadig aangevallen en aan 
dezelve wederstand geboden , terwijl zij in hunne be
trekking werkzaam waren ter uitvoering der wetten , 
op de invordering van 's Rijks belastingen, door na-
melijk te verhinderen de 48 stuks koebeesten , welke zij 
hadden aangehaald, naar het kantoor van den Rijks-
Ontvanger op te brengen ; welke daad is gepleegd door 
eene vereeniging van zeven personen . zoodanig dat 
wel alle die personen wederstand hebben geboden, 
doch slechts e'e'n derzelve zich aan feitelijken en ge-
welddadigen aanval jegens die Commiesen heeft schul-
dig gemaakt, door cen dier beambten met de hand op 
de horst te stooten. 

Nadat de Arrondissements-Regtbank te Almelo, bij 
Vonnis van den Cden Januarij 1848, de bekeurden had 
schuldig verklaard aan het verhinderen van werkzaam
heden, welke Rijks Ambtenaren, krachtens de Wet 
verrigten en deswege veroordeeld tot de straffen, be
paald0 bij art. 524, in verband met art. 225 der alge
meene Wet van den 26sten Aug. 1822 (Staatsblad, no. 58). 
is bij Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Over-
ijssel, niet alleen dit Vonnis bevestigd, maar alle de 
beklaagden , bij toepassing van de art. 209 en 211 van 
het Wetboek van Strafregt, en van de artikelen 247, 
248 525 en 524 der algemeene Wet van den 26stcn Au
gustus 1822 (Staatsblad no. 58), schuldig verklaard aan 



HO 

de hun ten laste gelegde feiten, en de eerste der be
keurden welke een der Commiesen on de borst heeft 
ges ooten) veroordeeld tot zeven maanden en de zes 
andere ieder tot zes maanden gevangenisstraf, me 
lerwijzing solidair in de kosten van den processe 

Tegen dit Arrest hebben zich de bekeurden in cas-
satte voorzien, op grond, van verkeerde toepassing: 

1 - Van het bcginsel van strafregt, hetwelk niet ge-
doog , dat iemand wegens hetzelfde feit tweemaal kan 
worden te regt gesteld en veroordeeld. 
j • J 3 " , d e , a r t t - 1 - 206 en 207 van het Wetboek 
van Strafvordering (I), omdat hier de beklaagden 
schuldig zijn verklaard aan twee onderscheidene mis-
dryven en in strijd met het beginsel aangenomen bij 
het tweede lid van art. 207 daarop twee verschillende 
straiten zijn toegepnst; en 

Q» 3°f V a , n J e a r t , " 2 0 9 e n 2 , 1 v a n h e t Wetboek van 
•Strafregt (2), omdat niet alle de beklaagden zich feite-

(1) Deze artikelen luiden aldus: » Niemand map tot straf ver 

iJSt^STSS worde-dan ^ «*• 
„ * H ° ' H o f "1. naar aanleiding van de akte van besohuldigins 

Meken I "™", , U U h e ' o n d e " o e k °P de teregUitting, i °ge? 
"Heken beraadslagen over het bewezene of niet bewezene der 
"daadzaken over derzelver qualifieatie , over het bewe.r-no de 
lltriT den.h™hM^° " » de daadzaken, en 1 atstehik 
» over de toepassing der straf, bij de Wet bepaald. J 

»de Jt^r n , e- f

r l . H O f I 6 " b r ] L u | d i s d e schuldig oordeelt zal het 
> de straf u.tspreken, door de Wet op het misdrijf gesteld, zelfs 

h f .pval dat uit het onderzoek op de teregtzitfing/eblek n 
' Z t e T e , h t l d i 8 d n ; i f *l b e ™ ^ h e i d v L eerfen* minde-

- van nefre . b e l , , 0 0 r d e J den besehuldigde voorts in de kosten 
» ,Ph„M r e s t , 8 f e d ' n S vwoordeelen. Indien de besehuldigde wordt 

nhuldg verklaard aan onderscheidene misdnjven , zal alleen de 
! r t t a « £ £ l 7 a " S t l m , 8 d r l J f b e d re igd tegen hem worden u t g e s p r o U I n d e c h d i e s t r a f b e s ( a a t i n e n k e I e e e r l o 

» verklaring zal daarbij gevoegd worden die van gevangenis welke 
» hij u.t anderen hoofde mogt hebben beloopen 

»De bepaling van het tweede lid is niet toepasselijk op geld-
» boeten en verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen. 

(2) Ueze artikelen zijn van don volgenden inhoud : Alio aantas-
»t,ng allegeweldadigoen feitelijke wederstand , jegens de bedie-
»dende beambten (oflicters vnnisterieh) ; de veld- of bosoh wach-
» ters, den gewapenden arm , degenen die over de invordering der 
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Ink en gewelddadig tegen de Commiesen hebben ver
zet, maar dat zulks alleen door e'e'n hunner is ge
schied, en dat dus de zes overigen aan het in deze 
gequalificeerd misdrijf van rebellie, niet kunnen worden 
schuldig verklaard. 

Bij Arrest van den 2den Mei 4848, heeft de Hooge 
Raad der Nederlanden alle deze gronden en dus ook 
het beroep in cassatie verworpen, en de bekeurden 
solidair in de kosten in cassatie gevallen verwezen, 
uithoofde: f 

4°. dat wel, naar algemeene beginselen van het strai-
re»t , niemand wegens hetzelfde bedrijf tweemalen kan 
worden vervolgd en gestraft, maar dat zulks met weg-
neemt, dat door denzelfden persoon te gehjkertijd meer 
clan eene misdaad kan gcpleegd worden, door de over-
treding van onderscheidene Wetten of wettelijke voor
schriften en dat zulks door ee'ne handelmg of daad kan 
plaats hebben. — dat alzoo het verhinderen van werk
zaamheden: welke 'sR'yks-Ambtenaren krachtens de Wet 
verrigten , ter zake waarvan de bekeurden door de Regt
bank te Almelo zijn veroordeeld , zeer wel heeft kunnen 
gepaard gaan niet alleen met frauduleusen invoer en 
met het bezigen van bedreigentle uitdrukkmgen jegens 
genoemde Ambtenaren , maar ook met weerspannigheid 
(rebellie), aan welk laatste misdrijf de bekeurden by het 
aangevallen Arrest van het Hof van Overijssel zijn schul-
di» verklaard; dat deze zamenloop van misdryven is 
voorzien bij de bovenberoepen algemeene Wet, daarbij 

» .chatting™ cn opbrengsten gesteld zijn , dcrzelrer deurwaarders, 
depenen , die over de inkomende en uitgaand* regten (douancs ol 
tollen) gesteld zijn, degenendie eene geregtelijke bewaring voeren 
(uqJstrei); de ambtenaren of agenten der regeringspolitio of 
rertspolioie , wanneer zij ter uitvoering der Wetten, der beveUn, 
of'bevclschrilten van het openbaar gezag, of der rsgtolykc beva-
len of Vonnissen handelen , wordt naar de omstandigneden , mis
daad of wanbedrijf van wedcrspannigheid verklaard. 

Zoode wederspannigheid gepleegd is door eene gewap-n.Ie ver-
eeni?inr of zamenrotting van drin of meer, tot twintig personen 
ten hoogte, zal de straf in bet tuchthuis bestaan, zoo er geen 
Keweervoeren bij plaats gehad heeft, zal de straf in een;: gevan-
genzetting van ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaren 
bestaan. 
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art. o24 is voorgeschreven : . dat het verhinderen van 
• werkzaamheden, welke de Ambtenaren!krachtens de 
» Wet verrigten, met geldboete zal gestraft' worden on-
» verminderd de voorziening tegen feitelijkheden of b'elee-
»digingen, welke blijkens het voorafgaande art 3<»3 
»overeenkomstig de algemeene Wetten op het strafregt 
• behooren te worden vervolgd en gestraft": terwijl 
uit de art. 247 en 248 van meergemelde algemeene Wet 
blijkt, dat ingeval uit de belastingswetten (als waarvan 
hier sprake is) twee verschillende actien voortspruiten 
van welke de eene door het openbaar Ministerie en de 
andere door of namens de Administratie der belastin
gen, worden vervolgd, beide actien gelijktijdi" be
hooren te worden geinstrueerd en daarop bij een en 
hetzelve Vonnis regt gesproken; welke bepaling echter 
met toepasselijk is op misdrijven, bij het Wetboek van 
Strafvordering strafbaar gesteld, welke (zoo als hier 
heeft plaats gehad) door het Openbaar Ministerie alleen 
voor de Ho ven en Regt ban ken worden vervolgd ; 

2°. dat in deze alzoo de rede niet is van eene dub
bele qualificatie van hetzelfde feit, maar van twee mis
drijven, welke door dezelfde personen, bij dezelfde gele
genheid zijn begaan , doch waarop, ingevolge de° be
staande wetgeving, bij twee onderscheidene Vonnissen 
uitspraak heeft moeten gedaan worden; en 

3°. dat het beweeren namelijk — dat de daad van 
rebellie een afzonderlijk feit van den dader zou zijn 
geweest, buiten weten en zonder eenige de minste mede
werking van de zes overigen, die zich tot dat einde 
volstrekt niet met hem zouden hebben vereenigd, — 
hier niet te pas kan komen , uithoofde het ten stelli'°ste 
is uitgemaakt dat de feitefijke en gewefdadige aanval 
en wederstand, die, volgens art. 209 van het Wetboek 
van Strafregt rebellie daarstelt, is gepleegd door eene 
ongewapende vereeniging van zeven personen. en dat 
zij alien aan gemelde vereeniging een werkzaam deel 
hebben genomen en mitsdien als hoofddaders gestraft 
zijnde, een onderzoek omtrent het meerdere of miindere 
aandeel dat elk hunner aan het gepleegde gehad heeft 
niet meer kan te pas komen. 



A C C I J N S E N - G E M A A L , 

De in art. 58 der Wet voorkomende uitbreiding der 
artikelen 25 tot en met 29, betreft niet alleen den 
molenaar, maar ook de bewoners der in de nabij-
heid van den molen staande huizen. 

Ten huize van zekere weduwe 15., wonende te It, wieus 
woning gelegen is binnen den afstand van 50 ellen 
nabij eenen korenmolen, is door 's Rijks-Ambtenaren 
aanwezig bevonden eene hoeveelheid van 74 ponden 
tarwe meel, terwijl tot dekking van dat meel mets 
anders is kunnen worden vertoond, dan een biljet veel 
ouder zijnde dan zes dagen, en hoewel gemelde weduwe 
bij Vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Rotter-
dam van den 4Cden Jan. 1847, deswege is vrijgesproken, is 
dit Vonnis echter bij Arrest van het Provinciaal Geregts-
hof in Zuid-Holland, regt doende in appel, in dato 19den 
October daaraan volgende, te niet gedaan; tegen welk 
Arrest de bekeurde zich in cassatie heeft voorzien, op 
grond dat de in art. 58 der Wet op het gemaal van den 
29sten Maart 1833 (Staatsblad no. 5) voorkomende uit
breiding der artikelen 25 tot en met 29 dier Wet, 
alleen zou betreffen , de molenaars en niet de bewoners 
der daarbij bedoelde huizen, en dat in alien gevalle 
de bijzondere bepaling van art. 26, derde zinsnede 
(volgens welke tot dekking van het in de bij art. 25 
vermelde gebouwen of plaatsen gevonden meel geen 
accijns- of consentbiljet van kracht zal zijn, ouder 
dan 6 dagen, na den dag der afgifte van het biljet). 
blijkens de daarbij komende uitzondering niet zou kun-
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nen zyn toepasselyk op bewoners der huizen, bedoeld 
by art 58 der Wet, maar alleen op de molenaars 

De Hooge Raad der Nederlanden heeft tegen dit be-
weren in gebragt: 

1°. dat art. 58 de vermelde bepalingen toepasselijk 
maakt op alle zoodanige huizen, als, hoe zeer niet be-
woond door eenen molenaar of eenen molenaarsknecht 
zyn gelegen binnen den bepaalden afstand van eenen 
molen, en dat derhalve reeds uit dien hoofde die uit
breiding zich uitstrekt tot anderen, behalve den mo-
enaar en deszelfs knechts; dat voorts de bepaling van 

hetzelfde artikel, dat namelijk de bewoners der daarbij 
bedoelde huizen kenneiijk en in verband met de han-
delingen des molenaars, aanleiding zullen moeten heb
ben gegeven tot het vermoeden van dezelve te doen 
dienen tot berging van specie aan de belasting onttrok-
ken , medebrengt, niet slechts dat dit onderzoek alleen 
onder zekere voorwaarde is veroorloofd, maar tevens 
dat het ook de bewoners der onderzochte huizen aan-
gaat, en eindelijk, dat de bij hetzelfde artikel vervatte 
verbeurdverklanng van het door geen deugdelijk biljet 
gedekte, meel boven de hoeveelheid van tien ponden 
uit den aard der zaak betreft den eigenaar van het 
meel, wie hy dan ook moge zyn, zoo-wel derhalve den 
bewoner der huizen, waar het meel is gevonden als 
den molenaar. 

2°. dat, meer in het bijzonder wat aangaat de bewe-
nng dat in alien gevalle de in art. 26, derde zin-
snede vervatte uitzondering alleen de molenaars zoude 
betreffen, bij art. 58, onder de daarbij aangewezene 
voorwaarde, met alleen de daarbij omschrevene huizen 
worden gelijk gesteld, met de molens en verdere ge
bouwen, opgenoemd bij art. 25, maar dat daarbij al 
de bepalingen , aangaande het onderzoek en peiling der 
beambten, vervat in de artikelen 25 tot en met 29 
voor zoo ver betreft het gemalen graan, in het algemeen 
en zonder eenige beperking op die huizen zijn toepas-
se yk verklaard; en dat diensvolgens onder deugdelijke 
biljetten, vermeld bij art. 58, worden verstaan de 
zoodanige als zijn omschreven bij art. 26; dat, hoewel 
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de in de laatstgenoemd artikel voorkomeude uitzonde-
ring op den regel, dat de biljetten niet ouder mogen 
zijn dan (i dagen , uit haren aard alleen op den inole-
naar is toepasselijk , daaruit echter nog niet volgt, dat 
die regel zelf ook tot de molenaars zou moeten worden 
beperkt, en dat eindelijk, hoewel de bewoners der aan 
eenen molen belendende huizen , ten gevolge dier wets-
bepaling te gelijker tijd slechts eene kleine hoeveelheid 
meel op den duur zullen kunnen voorhanden hebben , 
deze beperking echter, ter verzekering van de invorde
ring der belasting op het gemaal door de Wet noodig 
geacht, allezins op de Wet berust, en alzoo behoort 
te worden gehandhaafd. 

Op alle deze gronden en beschouwingen heeft de 
Hooge Raad bij Arrest van den 25sten Jan. 1848 , de 
voorziening in cassatie verworpen en de bekeurde in 
de kosten daarvan ver wezen. 

t i 'Hl l lMI 



A C C I M S E S - B I S N E E A S D S C I l GEDISTELEERD. 

Een schipper, die gedisteleerd vervoert, is aan-
sprakelijk, niet alleen voor de hoeveelheid, 
maar ook voor de gehalle van den door hem 
vervoerden drank. 

Zekere A., schuitenvoeder te Oude Pekel, A., varende 
vau daar op Groningen en vice versa, had met zijne 
schuit te Groningen aangevoerd 456 kannen binnen-
landsch gedisteleerd in twee okshoofden, gemerkt M P M 
afgezonden uit het pakhuis van B , te Oude Pekel A ' 
en bestemd voor C. te Sauwert. Bij deze fusten was 
gevoegd een gelei-biljet, afgegeven door den Ontvan-er 
te Oude Pekel A , onder n°. 265, voor 456 kannen 
bmnenlandsch gedisteleerd a 967D, terwijl dit gedis
teleerd te Groningen aangekomen, bij visitatie is be
vonden dat het eene fust eene gehalte had van 87 en 
het andere van 86 per cent, in stede van 96 percent 

De bekeuring, welke te dier zake op grond van art' 
2 der Wet van den 2den Jan. 1832 (Staatsblad no 4) is 
ingesteld, is bij Vonnis van de Arrondissements-Rect-
bank te Groningen van den 14den Januarij 1846 ver-
metigd en de bekeurde van alle regtsvorderin^ ontsla
gen, on grond onder anderen, dat de schipper niet 
aansprakelijk kan worden geacht voor den inhoud der 
fusten welke hem ter vervoer zijn toevertrouwd 
welk Vonnis bij Arrest van het Provinciaal Geregtshof 
te Groningen van den 15 Febr. 1847, is bekragtigd(1). 

(I) Men vindt dit Arrest in hetItegtsgeleerdBijblad, verzameld 
« . uitgegeven door de Hoogteeraren Mr. C. A. D B S T E X en Br 
J . v « H A H , deel 9, bl. 369. r -
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De Administratie heeft zich tegen dit Arrest in cassa
tie voorzien , met dat gevolg dat de Hooge Raad, bij 
Arrest van den 19den Julij 1847 , het gemelde Vonnis 
heeft vernietigd en op nieuw regtdoende ten pnncipale, 
de bekeurde veroordeeld tot betaling: voor eerst eener 
geldboete van / 25.00, en ten andere van den tiendub-
belen accijns van het gedisteleerd of van deszelfs waarde , 
en eindelijk in de kosten van het regtsgeding, die in 
cassatie gevallen daaronder begrepen, en , ingeval hij 
buiten staat mogte zyn tot voldoening der geldboete, 
waarin hij is verwezen, tot gevangenis-straf voor den 
tijd van zes dagen — en zulks op de navolgende 

g r l » d e d a t , volgens art. 2 der hier boven beroepen Wet, 
eeen" vervoer van gedisteleerd beneden de hoeyee held 
van ee'ne kan ongedekt met biljet mag plaats hebben , 
dat zoodanig biljet, ingevolge de artikelen 57 en 60 
derzelve Wet, moet inhouden, onder anderen , de hoe
veelheid, soort en juiste sterkte van het_ gedisteleerd , 
en dat wanneer in e'en of meer dan een opzigt het 
biljetniet geheel overeenkomt met bet vervoerd wordende 
gedisteleerd, dit laatste moet geacht worden ongedekt 

e2Z o l' i nd'at, vermits in deze, het gedisteleerd van de 
fusten eene sterkte had van 87 en 86 per cent, en met 
van 96 per cent, zoo als in het dokument, dat het 
"edisteleerd begeleidde, vermeld stond, dit laatste met 
behoorlijk en alzoo niet gedekt was; en 

5 dat, volgens de accijns-wetten in het algemeen, 
maar bijzonder naar straks gemeld art. 2, die verant-
woorde'lijkheid op nieinand anders kan rusten dan op 
hem die vervoert, aan wien het staat om, alvorens 
zich met den vervoer te belasten , zich te verzekeren , 
dat het biljet juist uitdrukt de hoeveelheid en de sterkte 
van het gedisteleerd (1). 

(1) Vergelijkt de contentieuse xaak voorkomende op bladi. 80 
van het Jaarboekje voor 1845. 



A C C M f f S E V - G E H A A L . 

Rogge met moul gemengd wordt beschouwd le 
zijn belast graan. 

d«l? dv? e H ° l e " , V a A z f k e r e A - moutmolenaarte Schie
dam, was door de Ambtenaren der accijnsen gevonden 
eene o v e r t v a n m p o n ( ] e n ^ g ? n ^ « 

p t ) i ponden roggemeel met mout vermengd, zijnde 
T Z F feit bij proces-vVbaal ge? 

.onstateerd en de bekeurde is deswege bij Arrest van 
he Provmciaal Geregtshof in Zuid-Holland van den 
30sten Maart 1847, regtdoeride in appel, veroordeeld 
jn eene b o e l c v a n f 3 W f i Q z i j „ d e / ^ 00 W pond d e ? 
bevonden overmaat en in de kosten van den processe 
en die op de bekeuring gevallen, en. in geval van on-
vermogen tot bet voldoen der boete, in eerie gevangenis 
van drie maanden, en zulks op grond van art. 28 der 

bbld °no Z) ^ Va" de" 2 9 S t 6 n M a a r t 1 8 3 3 ( S t a a t s -
De bekeurde heeft zich tegen het gemelde Arrest 

in cassaiie voorzien , ccnsdeels, op grond dat het graan 
d e is> ^ zUnde vrijgesteld van den 

accijns, met kon worden geraugschikt onder het belaste 
maar onder het onbclasle graan ; en anderdeels, op grond 
dat het bedoelde graan, als zijnde slechts gedekt door 
een consent-biljet, en met door een accijns-biljet, wat de 
verpl.gtingen der molenaars betreft, in alien gevalle 
Ms onbelast graan moet worden aangemerkt 

De Hooge Raad der Nederlanden heeft bij Arrest van 
den 2f,sten Aug. 1847 dit beroep in cassatie verworpen 
op de navolgende gronden : F 

• l ° ' j d a t , d e d'lidelijkebewoordingen van art'. 4, eerste 
zmsnede der Wet op het gemaal, geen twijfel omtrent 



419 

des wetsgevers bedoeling overlaten , wat door belast 
en wat door onbelast graan verstaan moet worden , en 
wel met uitdrukkel'y'ke bepaling, dat onder de benaming 
van het belaste, ook het bij art. 5 van den accijns 
vrijgestelde wordt begrepen ; 

2°. dat na deze duidel'y'ke daarstelling van des wet-
gevers voorschrif't, het ontegenzeggelijk vast staat, dat 
het graan , waaromtrent ten deze de bekeuring heett 
plaats gehad, zijnde rogge met mout vermengd, hoezeer , 
volgens art. 5 der Wet op het gemaal, van den accijns 
vrijgesteld, tot het belaste en geenszins tot het onbe-
laste graan moet worden gerangschikt, en 

3°. dat. met betrekking tot des bekeurdens bewe-
ren, dat ten opzigte des molenaars, het slechts met 
een consent-biljet en niet met een accijns-biljet gedekte 
°raan , in alien gevalle als onbelast graan, zoude moe
ten worden aangemerkt, het meergcmelde art. 4 der 
Wet op het gemaal duidelijk bepaalt, dat de gestelde 
omschrijving van het belaste graan niet alleen van toe
passing wordt verklaard, bij het doen der aangifte, 
waarvan in dat en in de volgende artikelen dier afdee
ling wordt gehandeld, maar ook deze omschrijving 
wordt verklaard evenzeer van toepassing te zyn op al 
het belaste en onbelaste graan, waarvan in deze Wet 
wordt gesproken, en zij dus ook evenzeer van toepas
sing is daar waar het de verpligting des molenaars, 
zoo°wel als die des aangevers geldt; terwijl nog bo
vendien in de vierde zinsnede van dat zelfde artikel, 
bij bevinding van overmaat, wat de verpligting des 
molenaars betreft, bepaaldelijk wordt verwezen naar 
art. 28 der meergemelde Wet, welke juist het artikel 
is, dat in de onderwerpelijke zaak is toegepast. 

In een geheel gelijksoortig geval, ter zake eener be
keuring gedaan op dezelfde gronden als hier boven 
zijn uit een gezet, is door den Hoogen Raad, den 
21sten Maart 1848, een Arrest in denzelfden geest uit-
gesproken. 



4 C CIIISI Hi IP, 

Heimelijke fabrikaadje van zeep. — Formaliteiten 
in acht te nemen bij de huisvisitalien. 

A . Weduwe B koopvrouw te Maastricht, is, bij 
Vonnis van de Arrondissements-Regtbank aldaar van 
den lOden Julij 1846, door een A°rrest van het Pro 
vinciaal Geregtshof in Limburg van den 2isten Septem
ber daaraan volgende, bevestigd, schuldig verklaard 
van Zich in December 1845 te hebben opgehouden met 
het bereiden of z.eden van zeep op eene verbodene 
wijze en zonder daarvan de bij de Wet voorgeschrevene 
aangifte te hebben gedaan en, met toepassing van art 
38 der Wet van den 4den Mei 1832 (Staatsblad nc.13) 
veroordeeld in eene geldboete van / 400:00, en in«e' 
val van onvermogen tot eene gevangenzitting van 
dne maanden, met verbeurd verklaring der zeen en 
van de gereedschappen en werktuigen, welke in het 
pand alwaar de heimelijke fabrikaadje is ontdekt en 
in andere met hetzelve gemeenschap hebbende panden 
tot voorzegd einde voorhanden zijn bevonden met 
verwijzing in de kosten van den processe 

De bekeurde heeft zich tegen bovengemeld Arrest 
m cassatie voorzien , op de navolgende gronden • 

1 . dat het proces verbaal der gehoudene huisvisi-
tatie in de panden der bekeurde, niet is onderteekend 
door den publieken ambtenaar, die daarbij is tegenwoordi" 
geweest en ten wiens overstaan dat proces-verbaal door 
sRyks-Ambtenaren-bekeurders is opgemaakt zoo als 

zij yermeent dat bij art. 40 van het Wetboek van 
Strafvordering, geeischt wordt en 

2° dat niet naar behooren ten processe is gebleken 
van de verleende autorisatie des Kantonregters zonder 
welke volgens art. 200 en 201 der algemeene Wet van 
den 26sten Augustus 1822, (Staatsblad no 58) <>eene 
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visitatie in de huizen, erven en panden van particu
lieren vermag plaats te hebben. 

De Hoo-e Raad der Nederlanden heeft echter, by Ar
rest van d°en l'Jdeu January 1847, dit beroep in cassa
tie verworpen en de bekeurde veroordeeld inde daarop 
8 e ^ ; l l e ^ t t t e i u g e r o P e p

8 e r n ° t t . 40 van bet Wetboek van 
strafvordering (1), voorkomende in de Afdeeling van 
ontdekking op heeler daad in deszelfs tweede zinsnede 
waarop door de bekeurde wordt gedoeld bepaalde yk 
handelt over het nasporen en in bewarende handstellen 
van weggenomene goederenwaaroyer in d.t regtsge-
ding seen verschil hoe ook genaamd bestaat, aangezien 
hier leniglijk de rede is van eene bekeuring, wegens 
overtredingJ eener belastingswet en van eene te dier 
S e n h e i d bewerkstelligde huisvisitatie omtrent welke 
ffS aider de in acht te nemen formal.te.ten by de 
specialc wetten op de belastingen zyn voorgeschre-

^ . T a t uit het door de Regtbank te Maastricht ge
slagen Vonnis , hier voren aangehaald . door den Regter 
alsnbewezen is aangenomen : dat de noodige autonsatie 
door den Kantonregter op den Comm.ssar.s van pol.tie 
was verstrekt en dat de Regter bet bewys dier daad-
zaak heeft geput uit het proces-verbaal van bekeuring 
wn .rin dezelve uitdrnkkelijk is geconstateerd, en dat 
a l z o o J ! 7 e voorscln iftei, van art. 200 der beroepene 
algemeene Wet volkomen is voldaan. 

t\\ Dit artikel luidt aldu. : « e tot aanhouding bevoegdo ambte-
(1) im ariikei •« k h d d T e rleenen door 

naren zullen i.eh Mdhm doordengenen di.de.ielA 
d?\h,"!Zu w e ^ z t d f d ™ niet zullen uJgen onttrekken. 

door hem te wien, over.taan het opgemaakt is. 

http://di.de.ielA


I N - . U I T - E N D O O R V O E R . 

S X L nn 1 8 f l , s , e n grondnoten^olie. welkelangs 
uei grenskantoor Sas van-Gent z n ingevoerd n l d a ™ 
ingekiaarden daarvan de inkomende regteTontVaten 
en bedrage van / 53.19 aan hoofdsom ? opcente' J 

gel-en egesgelden, berekend a een percent van dt 
waarde der goederen. percent van de 

De zorg voor de expeditie dezer koopwaar. was door 
de ontbieders opgedragen geweest aan N. N., Cgadoor 
te A. welke zich van deze commissie heeft gekweteT 
doch deswege aan zijne lastgevers in rekening gebra°t 
voor inkomende regten , opcenten , zegelre" t l e , e s e n 
expeditie eene som van /127,98, hoewel h ^ door over 
gelegde wett,ge bewijsstukken , voldoende i seMeken 
dat daarvoor te Sas-van-Gent niet meer was betaald ' 
dan de eerstberoepene som van / 53 19 ' 

Voor dit feit is de genoemde kargadoor, voor het 
Kantongeregt te A. in regten betrokken door gemelde 
winkeliers ten einde zich te hooren verwiizen tot de 
temggave der aan zijne lnstgevers te veel in rekening 

ter om op die som te laten korten hetgeen de "edaaede 
voor expeditie mogt toekomen. S

 &euaagde 
Deze laatste heeft tot zijne verdediging aangevoerd • 
1". dat met hij, maar zekere F. L . te Gent aan

gifte der goederen bezorgd , de inkomende regten be-
taald en ze aan hem op dezelfde wijze als hii bere
kend had zoo als uit eene rekening van genoemde 
K L. ten processe overgelegd, blijkt. waaruit vol
gens degedaagde, zou volgen^dat niet hij, maar F L 
yoor het te yeel door dezen berekende, moest wor-' 
den aangesproken en zulks te meer, daar Te e schers 
wel wisten dat de gedaagde iemand in Belgie noodig 
had, om de goederen inteklaren en dat hij daartoe 
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de Heer F. L. zoude employeren, hetgeen echter door 
de eischers is ontkend; 

2°. dat deze laatsten niet waren benadeeld door de 
betaling der / 127,98, omdat zij zelven de goederen als 
eetbare olie (aan een inkomend regt van / 1,00 per 
vat onderworpen), hadden opgegeven, en de Admini
stratie ze als zoodanig beschouwde en belastte, zoo 
dat de Heer F. L . hij de aangifte der olie, als smeer-
olie wel eenig voordeel had gehad, doch de eischers 
daarbij niet waren benadeeld. 

Deze middelen van verdediging zijn echter niet op-
gegaan , maar dc gedaagde kargadoor N. N., bij Vonnis 
van den Kantonregter te A., in dalo 4den Mei 1849, 
zelfs bij lijfdvvang nitvoerbaar, veroordeeld om aan de 
eischers, tegen behoorlijkc kwitantie uit te betalen de 
som van / 74,19, die zij den gedaagde te veel ter zake 
voorschreven in rekeniug hebben gebragt, tevens aan 
de eischers acte verleenende van bun gedaan aanbod 
om den gedaagde te laten korten hetgeen hem voor 
expeditie op die som mogt toekomen en zulks op de 
navolgende gronden: 

1°. dat de eischers te regt deze actie hebben ingesteld 
tegen den gedaagde, aan wien zij den last tot vervoer 
en inklaring der olie gegeven , en de te veel berekende 
f 74.79 betaald hebben, waartoe zij te eerder geregtigd 
zijn, omdat de gedaagde moest instaan voor de tus-
schen-expediteurs , door hem gebruikt, en 

2°. dat het er niets'toe doet of de goederen, naar 
de bedoeling der eischers, anders hadden moeten wor
den aangegeven of daarvoor naar den aard der olie in 
de daad hoogere inkomende regten hadden moeten wor
den betaald , daar het vast staat dat dit niet is geschied, 
en het onzeker is of het Rijk nu nog voor de te min 
ontvangene regten kan of zal opkomen , het geen althans 
tot heden niet is geschiedt; volgende uit dit alles dat 
aan de eischers door den gedaagde 74,79 meer aan in
komende regten zijn berekend, dan daar voor werkelijk 
is betaald , de eischers allezins geregtigd zijn het te 
veel betaalde terug te vorderen. 
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E N A N D E R E O P N I J Y E l f H E l D E N L A N D B O C W TOEGEPASTB ® 
W E T E N S C H A P P E N ; N A ^ U C B K I D I D E ; S C H E I K D N D E ; D I E R - « ? § 
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D E R D E J A A R G A N G , 
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Van de beide eerste Jaargangen, zrjn mede no« eeniPe 
exemplaren voorhanden. 




