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V A N itET 

V I J F D E D E E L . 

ALGEMEENE ZAKEN. 

Jaarg. biz, 
Naamlijst der kantoren van Ontvangst, met 

aanwijzing der klasse, waartoe z'rj behoo
ren enz 1833. 25. 

Veranderingen en verbeteringen in de Naam
lijst der kantoren van ontvangst, in 1853 
voorgevallen 1834. 23, 

Idem, in 1834 voorgevallen 1855. 33. 
Idem, in 1835 » . . . . . 185(5. 59. 



TI I N H O U D . 

Naamlijst der kantoren van Ontvangst, met 
aanwijzing der klasse, waartoe zij behooren 
enz.; bijgewerkt tot 50 November 1856. . . 

Statistieke bijzonderheden betreffende het per
soneel der ambtenaren. 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Statistieke Staten van de opbrengst der mid
delen en van den handel en scheepvaart in 
Nederland 

Idem 
Idem. . 
Idem. . : 

Beknopt verslag der beraadslagingen in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal over de 
begrootingswetten, voor zoo veel betreft de 
directe belastingen , regten en accijnsen. . . 

Idem 
Idem 

Verzameling van eenige belangrijke arres
ten van den Hoogen Raad, voorkomende in 
de verzamelingen van wijlen J . VAN DEN HO-
NERT JHZ 

Vereeniging van bestaande voorschriften om
trent de ambtscorrespondentie over den post, 
ingevolge de jongste Wetgeving 

1857. 1. 

1855. 152. 
1854. 47. 
1855. 73. 
1856. 89. 
1857. 81. 

1853. 109. 
1855. 71. 
1856. 73. 
1857. 186. 

1855. 41. 
1856. 19. 
1857. 113. 

1837. 89. 

1856. I. 

DIRECTE BELASTINGEN. 

Regtsgeleerd advies, omtrent de beteeke
ning van een proces verbaal van bekeuring, 



I N H O U D . VII 

wegens eene overtreding op den bden of 6den 
grondslag der Personele belasting 1833. 403. 

ACCIJNSEN. 

Handleiding voor de surveillance der sto-
kerijen van harde zeep 4833. 4. 

Kort overzigt, inzonderheid voor de ambte
naren van de actieve dienst, met betrekking 
tot de surveillance op het geslagt 4834. 4. 

lets, over hetgeen is in acht te nemen om 
naauwkeurig te wegen enz 1857. 406J 

CONTENTIEUSE ZAKEN. 

Mededeeling van belangrijke vonnissen en 
arresten , omtrent de toepassing enz. van ver
schillende Wetten en Wets-artikelen. . . . 4853. 437. 

Idem 4834. 64. 
Idem 4855. 87. 
Idem 1856. 404. 
Idem 1857. 89. 

COMPTABILITEIT. 

Vereeniging van bestaande voorschriften be
trekkelijk het stellen van borgtogt, door re
kenpligtige ambtenaren 4855. 1. 
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V O O R R E D E . 

o-SS«-o 

Dat eene zeer ernslige ongesteldheid des Heeren DE P O T T E R 
te Hulst, Z. Ed. noopte om zich tot mij te wenden, met de 
vraag of ik ditmaal het werk der redactie van het Jaarboekje 
voor hem wilde op mij nemen, is reeds aan vele der inteeke-
naars bekend; alien hebben \tit eene aankondiging van de uitge-
vers J . N O O R D U Y N EN Z O O N kunnen vernemen, dat ik, nu 
die geachte verzamelaar is overleden, ook in het vervolg met de 
redactie zou belast blijven. Maar daartoe heb ik meer noodig 
dan mijne eigene goede wil; ik behoef de welwillendheid der 
Heeren Provinciale-Directeurs en verdere Hoofd-ambtenaren, van 
wien ik bereids dit jaar de medewerking moest iuroepen, en 
aan wien ik het mij een aangename pligt reken, reeds thans 
mijnen ongeveinsden dank voor de verleende hulp te betuigen; — 
ik behoef daarvoor de bereidwilligheid van mijne Collega's, 
waaronder er zoo velen zijn, met wie ik op den aangenaamsten 
voet verkeerd heb en nog verkeer, en wier heldere inzigten ik 
zoozeer op prijs heb leeren stellen, dat ik onbeschroomd om 
bijdragen durf vragen, om dit Jaarboekje, meer nog dan vroe-



VI V O O R R E D E . 

ger, een orgaan voor en door ambtenaren te doen ivorden; 
ook van de overige ambtenaren, van welken rang zij mogeii 
zijn, vraag ik zoodanige bijdragen, mededeelingen uit hunne 
ervaring geput, en des noods vragen, welke in een volgenden 

jaargang zouden kunnen beanlwoord worden; — maar aller-
meest heb ik behoefte aan toegevendheid, vooral bij de beoordee-
ling van dezen eersten arbeid, die mij geheel vreemd was, in 
een betrekkelijk zeer kort tijdsbeslek moest worden verrigt, en 
teaartoe genoegzaam niets was voorbereid door de plotselinge, 
doodelijke ziekte van den overledene. 

Ik gafzoo veel mogelijk wat de Heer D E P O T T E R beloofde, 

als: eene nieuwe naamlijst der kantoren van ontvangst, met 

aanwijzing der klasse toaarloe zij behooren enz.; de naamlijst 

der commiesen, rigtte ik zoo veel zulks mij mogelijk werd ge

maakt, naar ancienniteil van dienst in, — een drietal Heeren 

Directeurs, meende zwarigheid te moeten maken in zoodanige 

regeling, en hunne bezwaren eerbiedigende, heb ik gemeend in 

de overige directien het voornemen van den Heer DE P O T T E R 

te volgen, en plaatste dan tusschen twee haakjes de woorden 

„„naar ancienniteit"" boven der commiesen naamlijst; het om-

standig verslag van de discussien, welke in de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal werden gevoerd over de wetten, toelke be

trekking hebben tot onze Administratie, maakte ik ook gereed en 

gaf zoo veel de ruimte zulks toeliet de woorden der sprekers 

enz. terug; eindelijk geef ik eene mededeeling van de vraagpun-

ten , beslist bij belangrijke arresten, eenige gewiglige statistieke 

mededeelingen en de gewone opgaven omtrent het personeel, welke 

ook in vroegere jaargangen waren opgenomen; in e'en woord, 

ik trachlte dezen 2bsten jaargang, een geheel met de vorige 

jaargangen te doen vormen. De stukken, welke der vorige re

dactie waren toegezegd, werden niet ingezonden, altiians zij kwa-

men niet tot mij, doch met genoegen tverd een aan mij toege

zonden stuk over „juiste weging" in het Mengelwerk opgenomen. 



V O O R R E D E . T i l 

Thans gaan wij eene nieuwe serie openen, en ofschoon er 
vooralsnog geen voornemen bestaat andere belangrijke wijzigingen 
daar te stellen, dan dat, zoo als boven is gezegd, op eene on-
behrompene medewerking wordt aangedrongen, en daartoe gaarne 
een groot gedeelte der plaats zal worden afgestaan, welke het 
misschien al te omstandig verslag der discussien in de Tweede 
Kamer thans inneemt, — zoo is het toch waar, dat desgevor-
derd de handen vrijer zijn, indien mogt worden besloten, om 
de uitgave eenigzins te wijzigen; bijv. zal men in het vervolg al 
wat op het statistiek van het personeel of der kantoren betrelc 
king heeft, bij het eerste gedeelte kunnen plaatsen, wijl dit, na 
verloop van jaren geen belang meer inboezemt. 

Dat ik reeds dadelijk getracht heb eene meer juiste circum-
scriptie der Controles, met vermelding tevens der stationementen 
van de commiesen, te leveren, zullen velen met genoegen zien; 
het maakte letterlijk eene geheele omwerlcing van de naamlijst 
noodzakelijk, maar de welwillend verstrekte opgaven van de 
verschillende Directien, maakten mij dien arbeid tot een genoe-
gelijken. 

Nogmaals roep ik eene toegevende beoordeeling in, ook xoe-
gens het niet in lijds verschijnen van dit Jaarboekje, hetgeen 
echter niet aan de redactie, maar veeleer aan anderen, spoed 
vereischenden arbeid bij den drukker is toe te schrijven; — nog* 
maals vraag ik mijne amblgenooten om eene doeltreffende mede
werking ; — nogmaals beveel ik mij aan, in de duurzame wel-
willendheid der hoogere ambtenaren welke mij opgaven verstrek-
ten; eindigende met de verzekering dat de redactie zal trachten, 
steeds die toegevende beoordeeling, die doeltreffende medeicerking 
en die duurzame welivillendheid, waardig le zijn. 

A M S T E R D A M , 
Januarij 1857. J . K U Y P E R , H z . 



C O R R E S P O N D E N T I E . 

J . F . M . te W. en P . L . te T . , uw verzoek kan niet 

worden ingewilligd, en zal wel duurzaam onder de vrome 

wenschen dienen te worden gerangschikt. 

D. R. te H., E . E . T . D . te 's H., uwe mededeelingen 

zijn in dank aangenomen en zoo veel mogelijk in aanmer

king genomen. 

Stukken ter plaatsing bestemd, kan men , liefst zoo tij-

dig mogelijk, inzenden per Boekliandel of op iedere andere 

wijze onder convert der redactie bij de Uitgevers J . N O O K -

DUYN en Z O O N te Gorinchem, of aan den Controleur 

J . K U Y P E R Hz. ; G . 316, te Amsterdam. 



J A N U A R IJ. F E B R U A R IJ. 

1. D. 
2. V. 
3. Z. 
4. Z . 
5. M. 
6. D. 
7. W. 
8. D. 
9. V. 

10. Z. 
11. Z. 
12. M. 
13. D. 
14. W. 
15. D. 
16. V. 
17. Z. 
18. Z. 
19. M. 
20. D. 
21. W. 
22. D. 
23. V. 
24. Z. 
25. Z. 
26. M. 
27. D. 
28. W. 
29. D. 
30. V. 
31. Z. 

NlEUWJAARSDAG. 

DRIE KOMNGEN. 

E . K 

V.M 

Koppermaandag. 

H. Antonius. 

H. Canutus. 
H. Fabius en Seb. 
H. Agnes. 

H. Timolheus. 
H. Paulus bekeering. 
H. Polycarpus. 
II. Joao. 

H. Franciscus. 

L . K . 

N.M, 

1. Z. 
2. M. 
3. D. 
4. W. 
5. D. 
6. V. 
7. Z. 
8. Z. 
9. M. 

10. D. 
U . W . 
12. D. 
13. V. 
14. Z. 
15. Z. 
16. M. 
17. D. 
18. W. 
19. D. 
20. V. 
21. Z. 
22. Z. 
23. M. 
24. D. 
25. W. 
26. D. 
27. V. 
28. Z. 

H. Ignatius. 
MARIA LICHTMIS. 

H. Agatha. 
H. Dorothea. 

SEPTCACESIMA. 

H. Apollonia. 

H. Eulalia. 

H. Valenlius. 
SEXAGESMA. 

H. Juliana. 

H. Simeon. 
H. Conradus. 

Quinq. H. Pelr. st. 

VASTENAVOND. 

A s C H D A G . 

H. Petrus. 

E . K . 

V.M. 

L . K . 

N.M. 

H. M. Anna Paulowna, Groolvorslin van Rusland , Koningin We
duwe der Nederlanden. Geh. 19 Januarij 1795. 

H. K . H . Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Prinses van Pruissen, 
Gemalin van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Geb. 1 Feb. 1808. 

Z. M. Willem III, Koning der Nederlanden. Geb. 19 Februarij 1817. 
Z. K. H. Wittem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, Oom des 

Konings. Geb. 28 Februarij 1797. 



M A A K T . 

1.2. 
2. M. 
3. D. 
4. W. 
5. D. 
6. V. 
7. Z. 
8. 2. 
9. M. 

10. D. 
11. W. 
12. D. 
13. V. 
14. Z. 
1!5. 2. 
1G. M. 
17. D. 
18. W. 
19. D. 
20. V. 
21. Z. 
22.2. 
23. M. 
34 D. 
2S.W. 
26.1). 
27. V. 
28. Z. 
29.2. 
30. M. 
31. D. 

QUADRAGESIMA. 

QDATERTEMPER. 

E . K 

QDATERTEMPER. 

H. Thomas. QUATERTEMPER. 
REMINISC. 

Isr. Purimfcest. 

H. Gregorius. 

OCULI. 

Amsterd. Mirakel. 

Lenle begint. 
H. Beaedictus. 
LAETARE. 

MARIA BOODSCIUP. 

Judica. 

V.M, 

L.K 

N.M 

A P R I L . 

1. W. 
2. D. 
3. V. 
4. Z. 
5.2. 
6. M. 
7. D. 
8. W. 
9. D. 

10. V. 
11. Z. 
12.2. 
13. M. 
14. D. 
15. W. 
16. D. 
17. V. 
18. Z. 
19.2. 
20. M. 
21. D. 
22. W. 
23. O. 
24. V. 
2i>. Z. 
26.2. 
27. M. 
28. D. 
29. VV. 
30. D. 

E . K . 

PALMZONDAG. 

Witte Dond. Isr.Paasf. V.M. 
Goede Vrijd. Isr.Paasf. 

PASCHEN. 

2de PAASCHDAG. 

Isr. Paaschfeest. 
Isr. Paaschfeest. 

L . K . 

QDASIMODO. 

N.M. 
11. Markus. 
MISERICORDIA. 

H. Catharina. 

H. K. H. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster des Konings. 
Geb. 8 April 1824. Gemalin van Z. K. II. den Erf-Grool-Herlou; van 
Saxen • I Veim ar-Eistn a eh. 



M E I . J O N IJ. 

1. V. H. Phil, eo Jac. E . K . 
2. Z. 
3. 7J. H. Kruisvinding. 
4. M. 
3. D . 

6. W . 

7. D . 

8. V. H. Michael. 
9. Z. V .M. 

10. Z. CANTATE. 

11. M. 
12. D . 

13. W . 

14. D . 

IB . V . 

16. Z. 
17. Z. VOCEH. L.K 

18. M. H . DRIEVULDIGBEID. 

19. D . 

20. W . 
21. D . HEUELYAARISDAG. 

22. V . 

23. Z. M M 
24. Z. EIAUDI. 

25. M. 
26. D . 

27. W . 

28. D . 

29. V . Isr. Pinksterfeest. 
30. Z. hr. Pinksterfeest. E . K 
31. Z. PINKSTEREN. 

1. M. 
2. D. 
3. W. 
4. D . 

«. V. 
6. Z. 
7. 2 . 

8. M. 
9. D . 

10. W. 
11. D . 

12. V. 
13. Z. 
14. Z. 
15. M. 
16. D . 

17. W. 
18. D. 
19. V. 
20. Z. 
21. Z. 
22. M. 
23. D. 
24. W. 
25. D. 
26. V. 
27. Z. 
28. Z, 
29. M 
30. D 

2de PlNKSTERDAG. 

QDATERTEMPER Vaslendag. 

QDATERTEMPER. 

QUATERTEMPER. 

H. Driev. 

H. Sacrament. 
H. Odulphus. 
H. Antonio. 
H. Lucas. 

V.M. 

L . K . 

Zom.6eg.Dank- en Bidd.N.M. 

H . JOANNES DEN DOOPIR. 

H. PETRDS en PAULUS. E . K . 

H. Paulus gedenkdag. 

H. K. H. Wilhelmina Maria Sophia Charlotta Marianne, Prinses 
der Nederlanden, Tanle des Konings, Geboren 9 Mei 1810. 

H. K. II. Ametie Marie da Gloria Attgttste, Gemalin van Z. K. H. 
Prins Hendrik der Nederlanden, Geboren 20 Mei 1830. 

Z. K. H. Willem Frederik Hendrik, Broeder des Konings. Ge
boren 13 Junij 1820. 

H. M. Sophia Frederika Mathilda, geb. Prinses van Wurtemberg, 
Gemalm van Z. M. Koning Willem 111. Geboren 17 Junij 1818. 

http://Zom.6eg.Dank-


J U L IJ. A U G U S T U S . 

1. W. 
2. D. 
3. V. 
4. Z. 
5. Z. 
6. M. 
7. D. 
8. W. 
9. D. 

10. V. 
11. Z. 
12. 2. 
13. M. 
14. D. 
15. W. 
16. D. 
17. V. 
18. Z. 
19. Z. 
20. M. 
21. D. 
22. W. 
23. D. 
24. V. 
23. Z. 
26. Z. 
27. M. 
28. D. 
29. W. 
30. D. 
31. V. 

Maria Visit. 

V.M 

H . Bonaventura. 
Apost. scheidiog. 

Hondsd. beginnen. 
H. Margaretha. 

H. Maria Magdalena. 

L.K 

N.M, 

H . JACOBUS APOST. 

H . Anna. 

E.K 
H Martha. 
Verwoesting des Tempels. 
H . Ignatius. 

1. Z. 
2.2. 
3. M . 

4. D. 
8.W. 
6. D. 
7. V. 
8. Z. 
9.2. 

10. M . 

11. D. 
12. W. 
13. D. 
14. V. 
15. Z. 
16.2. 
17. M . 

18. D. 
19. W. 
20. D. 
21. V. 
22. Z. 
23.2. 
24. M . 

25. D. 
26. W. 
27. D. 
28. V. 
29. Z. 
30. 2. 
31. M . 

H . Augustinus. 
H . Joann. onthoofd. 

V.M. 

L.K. 

H . Petrus handen. 

Steph. vinding. 
H . Domioicus. 

Transf. Christ!. 

H. Laurentius. 

MARIA HEMELVAART. 

Hartjesdag. 

Hondsd. eindigen. N.M. 
H. Bernardus. 

H. BARTHOLOMEW. 

H. Ludovicus. 

E.K. 

H. K. H. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria, tweede 
Dochter van Z. K. H. Prins Frederik. Geboren 5 Julij 1841. 

H. K. H. Wilhelmina Frederika Atexandrina Anna Louisa, Doch
ter van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, Gemalin van den 
Kroonprins van Zweden. Geboren 5 Augustus 1828. 

Z. K. H. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, tweede Zoon 
des Konings. Geboren 25 Augustus 1831. 



S E P T E M B E R . O C T O B E R . 

1. D. 
2. W . 

3. D. 
4. V . 

8. Z. 
6 . 2 . 

7. M. 
8. D . 

9. W . 

10. D. 
11. V . 

12. Z. 
1 3 . 2 . 

14. M. 
15. D . 

16. W . 

17. D . 

18. V . 

19. Z. 
2 0 . 2 . 

21. M. 
22. D . 

23. W . 

24. D. 
25. V . 

26. Z. 
2 7 . 2 . 

28. M. 
29. I). 

30. W . 

V.M. 

MARIA GEBOORTE. 

L.K. 
H. Nicol. v. Tol. 

f VERHEFFING. 

QDATERTEMPER. 

H. Lambertus. 
QDATERTEMPER. N .M, 

QUATERTEMPEL. Isr. K. jaar. 
Isr. N. jaar. 
H . MATTHEUS. 

Herfst begint. 

E.K 

Groote Verzoendag. 
H. MlCHAfeL. 
H. Hierooymus. 

Leyden onlzel.L. feest.V.M. 
Loofhuttenfeest. 

Loofhuttenfeest. 
Vreugde der wet. 

1. D. H. Bavo. 
2. V . 
3 . Z. 
4 . 2 . 

5. M. 
6. D. 
7. W . 
8. D. Alkmaar onlzel. 
9. V . 

10. Z. 
1 1 . 2 . 

12. M . 

13. D. 
14. W . 
15. D. 
16. V . 

17. Z. 
1 8 . 2 . 

19. M. 
20. D. 
21. W . 

22. D. 
23. V . 

24. Z. 
2 5 . 2 . 

26. M. 
27. D. 
28. W . H . SIMON en JUDAS 

29. D. 
30. V . 
31. Z. 

L.K. 

N.M. 

E.K. 

Z. K. H. Wittem Nicolaas Alexander Frederik Hendrik Karel, 
Prins van Oranje, oudsle Zoon des Konings. Geboren 4 Septem
ber 1840. 



N O V E M B E R . 

ALLERHEILIGEN. 

Allerzielen. 
1.2. 
2. M. 
3. D. 
4. W . 

5. D. 
6. V. 
7. Z . H . WlLLEBRORDUS. 

s . z . 
». M. 

10. D. 
11. W . H . Martin. 
12. D. 
13. V. 
14. Z . 

15. Z. 
16. M. 
17. D. 
18. W . 

19. D. 
20. V. 
21. Z . MARIA PRESENT. 

22. Z. 
23. M. 
24. D. 
28.W. 

26. D. 
27. V. 
28. Z . 

29. Z. 
30. M. 

H . Catharina. 
H . Caeciiia. 

I. ADVENT. 

II. ANDREAS. 

V.M 

L . K 

N.M 

E . K . 

D E C E M B E R . 

1. D. 
2. W. 
3. D. 
4. V. 
5. Z . 

6. Z. 
7. M. 
8. D. 
9. W. 

10. D. 
11. V. 
12. Z . 

13.2. 
14. M. 
15. 1). 
16. W. 
17. D. 
18. V. 
19. Z . 

20.2. 
21. M. 
22. D. 
23. W. 
24. 1). 
25. V. 
26. Z . 

27.2. 
28. M. 
29. D. 
30. W. 
31. 0. 

V.M. 
Vaslen. 
H . Franciscus Xav. 
H . Barbara. 

H . Nicolaas. 2. ADVENT. 

MARIA ONTVANGEKIS. L.K. 

3. ADVENT. 

QUATERTEMPER. N.M. 

QUATERTEMPER. 

QUATERTEMPER. H . Euseb. 
4. ADVENT. 

H . THOMAS. Winter begint. 

E.K. 
ISTE KERSDAG. 

2un KERSDAG. H . Sleph. 
H . JOHANNES EVANGELIST. 

II. Onnooz. Kinderen. 
II. Thom. Cantelb. 

V.M. 
H . Silvester. 

* 
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A M B T E N A R E N 

D E R 

D I R E C T E BELASTINGEN , IN- E N UITGAANDE 
B E G T E N EN ACCIJNSEN. 





-/9r. A . Vro l ik (@) , Kommandeur van de orde van de 
Eikenkroon, van de lste Masse der Guelphen orde van 
Hannover, Grootkruis vaii de orde van de IJzeren 
Kroon van Oostenrijk, Ridder Grootkruis der orde 
van den Heiligen Mauritius en Lazarus van Sardinia 
en Ridder van de Zweedsche orde van de Foolstar. 

Mr. I . Boeye ( ® K . ) , Kommandeur van de Russische 
Wladimirorde, van de orde van de IJzeren Kroon 
van Oostenrijk, der lste klasse van cle Guelphen orde 
van Hannover, Kommandeur met de ster van de orde 
van den Rooden Adelaar van Pruissen en van die 
van Constantinus van de beide Sicilien. 

D . van Hoy tenia (@), Officier van de orde van den 
Heiligen Mauritius en Lazarus van Sardinie. 

J . P . Ciriaci (@) , voor de directe belastingen. 
Mr. A. TJyttenhooven, Ridder van de Guelphen orde 

van Hannover, voor de in- en uitgaande regten. 
Mr. C. H . Immerzeel, voor de accijnsen. 
H . J . Meulemans, voor het personeel. 
T. G . Versfelt , voor de comptabiliteit. 

§ ^ w f V r f | | o m m t « m Bij {jet § § t m s f m « . 
voor het vak der directe belastingen, in- en uitgaande 

regten en accijnsen. 
H . J . W . Visser ( # E . K.) |F .A.Engelber t v. Bevervoorde. 
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P . H . B . Motke. 

A . P . Smit. 
J . Ephraim. 
J . de Jong. 
H . T . Mensinga 
Mr. P . C . J . van Ghert. 
Mr. J . L . de Bruyn Kops. 
H . P . de Peypers. 
F . van Haaften. 

D . W . Roobol. 
M . Bowier A z . 
J . Carabain. 
J . L . Heubel. 
J . Oltmans. 
E . W . de Rooy. 
P . F . Waldeck. 
S. H . Hertzvekl. 

F . M . Ente van Gils (met 
rang van Controleur). 

G . A.N.Faber vanRiemsdijk. 
P . H . E . L . Jonxis. 

J . C . Mondt. 
J . G . Liernur. 
A . H . van Andel. 
W . K . F . Zwierzina J r . 

A M B T E N A R E N 
TOOR DE ALGEMEENE DIENST BIJ HET VAK DER DIRECTE BELAS-

TTCGEN, IN- EN UITGAANDE REGTEN EN ACCIJNSEN. 

W . de Rooy, Ridder van de Leopoldsorde van Belgie. 
J . A . C . van der Spijk Huskus. 

fll&vi'svttirs, 
Br G L . Houel , voor de Wiskundige zaken, Exami-

nator ran 's Rijks-Roeijers en Inspecteur, belast met 
het toezigt op de scheepsmetingen en metingen en roei-
jingen in het algemeen, voor het vak der directe be
lastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen. 

Dr. G . H . Mul le r , voor de Scheikundige zaken. 
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VOOR D E PROVINCIEN 

Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland. 

Jhr. A . Mart ini van Geffen ( jS ) , te 'sBosch. 
J. A . W . Hustinx, eerste Klerk. 
A . J . C. van T u i j l l , \ 
A . Tilenius Kruythoff, f J£lerken 
L . Vermeulen, j r n* 
H . J . Leeuwe, ) 

Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. 

Mr. J . M . Callenfels (1), te 'sHage. 
J. H . Mullemeister, Adjunct- Commies. 
H . van den Hoonardt, eerste Klerk. 
H . W . Everts , 
E . A . van Zeggelen, Klerken. 

Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe. 

C . C . van Vloten , te Arnhem. 
J . H . Hompe, eerste Klerk. 
J . Boumeester, 
C. P . Wesselingh, Klerken. 

\&tui van be {l^cfjdbmartuqien, 

J . van L i e r , te Antwerpen. 

(1) Ook voor de Scheldevaartregten. 



QLmbul&nU iUdtcrdic te WL&tev+ 
A A N D E Z E E Z I J D E (1). 

E E R S T E A F D E E L I N G . 

J . L . Crap Hellingman E . K . ) , te Helder. 

R E C H E R C H E V A A R T U I G E N . 

VOOR D E ZUIDERZEE. 

No. 1. 

C. W . Niesen, Visiteur. 
J . Fasol, Schipper en buitengewoon Commies. 
R. Wagenmaker, Sloeproeijer. 

No. 2. 
A . van Geusau, Visiteur. 
P . Fasol , Schipper en buitengewoon Commies. 
S. Wagenmaker, Sloeproeijer. 

VOOR D E W A D D E N . 

H . Scheen, j tevens voor de in- en uitklaringen 
J . G . Blois van [ te Oostmahorn, aan boord van het 

Treslong, I recherche-vaartuig No. 6. 
J . Teerling, Schipper. 
T. Visser, Sloeproeijer, met rang van Kwartiermeester. 
S. W . Luit jes , Sloeproeijer. 

(1) De organisatie van deze dienst is in haar geheel opgenomen 
onder de rubriek Personeel, hi. 76 van het Jaarboekje van 1846. 



No. 3. (Vriesche wadden.) 

H . J . Cremer, Commies der 2de klasse. 
T. K . Heytema, Schipper en buitengewoon Commies. 
T. J . de Haan, Sloeproeijer, met rang van Kxoartier-

meester. 

No. 4. (Uithuizerwadden [Groningen].) 

A . J . Verhoeff, Commies der Ide klasse. 
TJ. J . de J o n g , Schipper en buitengewoon Commies. 
J . de Vries , Sloeproeijer. 

No. 5. (Z)e Eem) 

J . H . Marcus, Visiteur (tijdelijk). 
K . Kamper , Schipper, buitengewoon Commies-toaker. 
J . Bregman, Sloeproeijer. 

VOOR D E N H E L D E R , V L I E L A N D , TER-SCHELLING 

EN A M E L A N D . 

De met de dienst der klaringen aldaar belaste 
ambtenaren. 

T W E E D E A F D E E L I N G . 

J . G . van Ravesteijn, te Rotterdam. 
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R E C H E R C H E V A A R T U I G E N . 

Wo. 1. 

E . G . K . Strengnaerts, Visiteur. 
T. de Waard , Schipper. 
P . Seip, Sloeproeijer. 
F . Schweighart, l 
M . van der P loeg , j M a t ™ * ™ -

No. 2. 
H . Wichers, Visiteur. 
C. Dronkers, Schipper. 
P . Vr ie l ink , Sloeproeijer. 
D . B a l , 
C. de Ruyter, Matrozen. 

No. 3. 
J . Nijhuis, fungerend Visiteur. 
B . Goudswaard, Schipper. 
J . Barendrecht, Matroos. 

No. 4. 
J . F . C. Boude, Visiteur.' 
J. Comijs, Schipper. 
C. van Hoepen, Matroos. 

No. 5. 

W . K . A . Neurdenburg, Visiteur. 
M . van Dixhoorn, Schipper. 
C. Fabriek, Sloeproeijer. 
J . Andr^e, 
C. Adamse, Matrozen. 



N A A M L I J S T 

DER 

IK D E O N D E R S C H E I D E N E 

P R O V I N C I E N D E S R I J K S . 



1 V O T A , 

De Ontvangers, bij welke geene bijzondere aanwijzing in de 
Naamlijst voorkomt, zijn Ontvangers van de directe belastingen 
en accijnsen. 

De henaming van het kantoor is met doorgespatiede let
ters gedrukt, hetwelk ook de residentie van den Ontvanger is, 
voor zoo ver die niet speciaal is aangewezen. 



J . J . van Maas van Portengen (%). 
J . H . Hecking , Commies ter Directie. 

L . van Tengnagell de Raad , van de 2de k l . , te 
8 Hertogenbosch. 

C. van der Schoot, van de 3de k l . , te Boxtel. 
A . J . Pollet , van de 2de k l . , te Tilburg. 
P . H . Maertens, van de 2de kl . , te Grave. 
P . H . de Bergh, van de 2de k l . , te Heusden. 
A. 1. Boellaard, van de 3de k l . , te Eindhoven. 
IJ. J. Sa la , van de 3de k l . , te Helmond. 
Jhr.E. C . L van Nispen, van de 3de kl . , te Oirschot. 
VV. C. van Rhi jn , van de 2de k l . , te Someren. 
P . E . Janssens, van de 3de k l . , te Boxmeer. 
A. J . L . Beudt , van de 3de kl . , te Breda. 
J . A . Nuyts, van de 2de k l . , te Rijsbergen (residentie 

Ginneken.') 

I d L W o r V e ' V a n d e 2 d e k L > t e B e r 9 e n °P ^om. 
™' M . Scholten van Aschat , van de 2de k l . 

te Rozendaal. 
H . Byleveld, van de 3de kl. , te Zevenbergen. 

O N T V A N G E R S . 

Controle 'sBosch. 
L . Kiv i t s (1), V O o r de dir. bel., te 'sBosch. 
A. Voerman, voor de regten en accijnsen, te 'sBosch. 

Jstationement van Commiesen, te 'sBosch. 

(I) Vroeger Controleur te 'sBosch. 
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Controle Boxtel. 
F . G . Bogers, voor Boxtel, Eseh en Liempde. 
Jhr. F . J . J . van Bijckevorsel van Kessel , voor 

St. Michielsgestel en den Dungen. 
E . G . de Hartitzsch, voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. 
F . J . C. van Weel , voor Berlicum, Heeswijk en Dinther. 
J7tr-.Gr. J . M . Bowier, voor Rosmalen, Nulandm Geffen. 
A . van Winke l , voor Uden, Mill en Zeeland. 
W . C. G . van Eelde, voor Engelen, Empel en Bokhoven. 

Stationementen te Boxtel, Vught, Rosmalen, Uden, 
St. Michielsgestel en Mitt. 

Controle Tilbury. 
F . A . J . Koppelaar (1), voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Tilburg en Goirle. 
A . Eliassen, voor de regten te Goirle (grenskantoor). 
J .M.Verhe i jen , voor Waalwijk, Baardwijk en Besoijen. 
H . Geerligs, voor Waspik en 's Gravemoer. 
J . F . Mansfelt, voor Sprang, Capelle en Vrijhoeven-

Capelle (residentie Capelle). 
J . W . van Moock, voor Raamsdonk. 
F . J . B . Monforts, voor Loon op Zand en Udenhout. 
Jhr. P . J . G . Mar t in i , voor Oisterwijk, Berkel en 

Haar en. 
P . C. L . Swaan, voor Dongen. 

Stationementen te Tilburg, Oisterwijk, Waalwijk, 
Raamsdonk, Waspik, Loon op Zand, Goirle en Rovert. 

Controle Heusden. 
J . C. F . de Vries , voor Heusden, Herpt, Bern en 

Oudheusden. 

( j ) Voorheen Controleur te Zevenbergen. 

http://J7tr-.Gr
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J . A . Scbiffer , voor Giessen , Andel, Rijswijk en 
Woudrichem. 

D . L . Heinsius, voor Wijk en Veen. 
G . D . P . S. Hubar, voor Eethen, Meeuioen en Drongelen. 
J . A . Hoof t , voor Dussen. 
H . Ritmeester, voor Werkendam en de Werken. 
E . C. H . Phaff ($5 4. kl.), voor Almkerk en Emmikhoven. 
H . G . J . H . Vermeulen, voor Vlijmen en Hedikhuizen. 
M . D . van Mierop, voor Drunen en Nieuwkuik. 

Stationementen te Heusden, Woudrichem, Dussen, 
Nieuwkuik en Werkendam. 

Controle Grave. 
A . A . A . Stuten, voor de dir. bel., regten en accijn

sen , te Grave en Velp. 
G . Sterk Jr. , voor Oss, Heesch, Berchem en Nistelrode. 
D . van Sonsveld Br ink , voor Ravenstein, Huisseling, 

Deursen en Dieden. 
J . A . Bijpperda, voor Megen en Oijen. 
A . C . Schuijling, voor L i t h , Lithoijen en Maren. 
Jhr. C . M . Gerard de Miellet van Coehoorn, voor 

Reek, Herpen en Schaijk. 
Stationementen te Grave, Lith, Ravenstein en Oss. 

Controle Boxmeer. 
Jhr. T . E . J . H . van Grotenhuis tot Ontstein, voor de 

dir. bel., regten en accijnsen, te Boxmeer, Sam-
beek en Oploo. 

C. J . F . A . van Gestel, voor de dir. bel., regten en 
accijnsen, te Maashees en Vierlingsbeek. 

W. L . A . Col lard , voor de dir. bel., regten en accijn
sen, te Cuyk, Beers, Linden, Gassel en Escharen. 

J . A . Kessels, voor Beugen, Oefelt, Haps en Wanrooy. 
Stationementen te Boxmeer, Oefelt, Katwijk, Cuyk, 

Maashees en Vierlingsbeek. 



Controle Eindhoven. 
F . van Lelijveld van Cingelshouck, voor de dir. bel., 

regten en accijnsen, te Eindhoven, Stratum en 
Strijp. 

W . de B i e , voor Eersel, Duizel, Sleensel, Luiks
gestel, Bergeijk, Borkel, Sehafl en Westerhoven 
(2 kantoren). 

H . J . Somers, voor Gestel, Baarthem, Aalst. Waalre, 
Veldhoven, Oerle en Zeelst (2 kantoren). 

J . H . C. Kremer , voor Woensel, Son en Breugel. 
C. J . F . Hermsen , voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, voor Reusel en Bladel. 
W . Schoonhen, voor de regten aan de Bergeyk-

sche barriere (grenskantoor). 
Stationementen te Eindhoven, Eersel, Veldhoven, 

Bladel, Reusel, Bergeyk, Tjuyksgestel en Bergeyk-
sche barriere. 

Controle Helmond. 
P . Verschooff, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Helmond. 
C. W . J . van Veldhoven van Waal re , voor Aarle-

Rixtel, Beek, Donk, Lieshout en Stiphout. 
M . F . J . de Eerens, voor Gemert, Bakel en Milheze. 
P . Schutjes, voor Nuenen, Mierlo en Tongelrl 
W . E . N . Muskeijn, voor Erp en Boekel. 

Stationementen te Helmond, Gemert en Nuenen. 

Controle Someren. 

B . L . H . Borret, voor de dir. bel., regten en accijn
sen, te Someren en Lierop. 

P . T . Bogaard, voor Heeze, Leende, Zesgehuchten, 
Valkenswaard, Dommelen en Geldrop. 
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J . A . Wasserman, voor As ten, Vlierden, Deurne 
en Liessel. 

V . J . F . van Steenacker, voor de dir. bel., regten en 
accijnsen, te Budel, Maarheeze en Soerendonk. 

Stationementen te Someren, Leende, Valkenswaard, 
Budel, Maarheeze, Asten, Deurne, Heijtrak en 
Geldrop. 

Controle Oirschot. 
S. P . W . J . van Gogh , voor Oirschot en Best. 
A . P . van Beusekom, voor HiIvarenbeek, Diessen 

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

Lagemierde en Oostel-, Westel- en Middelbeers. 
F . W . Thorbecke, voor St. 0cdenrode en Schijndel. 
W . Hopmans van Warmond, voor Veghel. 

Stationementen te Oirschot, Hoogeloon, St. Oeden
rode, Veghel, Diessen, Hilvarenbeek, Esbeek en 
Ijagemierde. 

Controle Breda. 
J . F . A . Bierhaus, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Breda, 
Mr. C . H . W . J . Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, 

voor Oosterhout. 
J . B . de Plonnies, voor Prinsenhage. 
P . J . M o l , voor Gilze, Rijen en Chaam. 
H . C. van Doorn, voor Terheyde n. 

Stationementen te Breda, Gilze, Prinsenhage, 
Oosterhout en Terheyden. 

Controle Rijsbergen. 
W . Pastoors ( ® ) , voor Groot-Zundert, Rijsber

gen en Wernliout. 
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, voor de regten te Wernhout 
(grenskantoor). 

C. de Brauw, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Ginneken en Teteringen. 

H . F . J . Ots, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Baarle-Nassau, Alphen en Riel (grensk.). 

H . J . M . E . Bekkers, voor de regten te G alder en 
(grenskantoor). 

Stationementen te Rijsbergen, Zundert, Ginneken, 
Baarle-Nassau, Wernhout, Anker, Ulvenhout, Gal
deren, Ulecoten, Alphen, Riel, Alphen-Oisterwijk, 
Chaam, Chaamdijk en Klappenberg. 

Controle Bergen—op—Zoom. 
G . M . de Plonnies, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Bergen-op-Zoom. 
J . A . Bouwhuijzen, voor Steenbergen. 
C. M . van Mattemburgh, voor Halsteren en Nieuw-

vosmeer. 
H . Scholtens, voor Dinteloord. 

Stationementen te Bergen-op-Zoom en Steenbergen. 

Controle Rosendaal. 
T. J . S. Eerens, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Rosendaal en Nispen. 
C. J . Voeten, voor Rucphen en Hoeven. 
J . G . de Bosson, voor Wouw. 
Jhr. J . van Beresteijn, voor de dir. be!., regten en 

accijnsen, te Putte, Ossendrecht, Woensdrecht en 
Huibergen (grenskantoor). 

B S. F . Ernst, voor de regten te Nispen (grensk.). 
Stationementen te Rosendaal, Nispen, Wouw, 

Rucphen, Heerle, Sprundel, Langendijk, Ossendrecht, 
Huibergen, Putte, Heimolen en Hoogerheide. 
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Controle Zevenbergen. 
J . O. van Dugteren, voor Zev enbergen. 
J . Stapels, voor Oudenbosch en Qastel 
J . M . vanderMee, voor Etten en Leur (residentie Leur). 
J . A . Brand , voor Willemstad en Fijnaart. 
A . E . van Dullemen, voor Geertruidenberg, 

Made en Drimmelen. 
P . A . de Klerck Jz. , voor Stand-daar-buiten 

en Klundert. 
D . Baron van Slingelandt, voor Hooge- en Lage-

Zw aluwe. 
Stationementen te Zevenbergen, Leur, Oudenbosch, 

Willemstad, Geertruidenberg, Zwaluwe en Moerdijk. 

vtxmmxmm tn k f3|tr<(ffc» 
J . C . E . Sala. 
J . J . P . Evers. 
W . C. G . Abbema. 
C . J . Kremer. 
W . J . H . van Hien. 

Jhr. T . S. H . H . Bowier. 
W . C . Smits. 
B . G. Vincent, Geagreeerde 

Klerk ter Directie. 

Ilfjmfettrs, 
J . H . F . Joost, te 'sBosch. 
D . van Perls , te Tilburg (fungerend). 
B . van Leeuwenstein, te Grave (id.). 
A . C . H u c k , te Breda (id.). 
J . H . Bosschart, te Bergen op Zoom. 
G. L . Leonhardi, te Wernhout. 
J . Jacobs, 1 
G . C . K . Leonhardi, > te Rosendaal. 
G. A . Wethmar, J 
F . F . K i l i a n , te Helmond (fungerend). 
A . van W e l y , te Eindhoven (id.). 

A 
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ommusen. 
Hoofd- Commiesen. 

A. de Lange, te 'sBosch. 
L. Wolvers, te Hilvarenbeek. 
.1. Egbers, te Luiksgestel. 
P. van de Werff. te Wouw. 

L. van den Wddenberg, te Ko. 
zendaal. 

H. van den Dolder, le Alphen. 
J. Wetselaar, te Rijsbergen. 
C. H. Witzel, te Hogerheide. 

H. van Heeswijk. 
B. van Leeuwenstein. 
.1. Hannik. 
G. van Wijk. 
H. A. Janssen. 
W. H. van Ommeren. 
F. A. H. van Deursen. 
C. A. Bosman. 
I. de Graaff. 
P. van Ginkel. 
W. Wilbers. 
J. C. Kiotz. 
W . H. H. Vink. 
G. J. Engelse. 
J. H. H. Zipp. 

Van de eerste klasse. 
D. van Perls. 
H. Wissink. 
F. F. Kilian. 
R. J. H. Rock. 
C. van Soest. 
J. F. C. Baesjou. 
H. W. Stolzenberg. 
C. R. Sleringa. 
H. van der Sijde. 
T. J. van de Wiel. 
C. Croes. 
H. A. Wollan. 
G. van Galen. 
F. T. Cerutti. 
L. P. van Orten. 

K. C. D. van BuureD. 
J. Ravesteyn. 
F. van den Burg. 
H. C. Huck. 
P. Wolvers. 
J. J. Veermao. 
L. B. van Ballaert. 
J. M. Bles. 
S. Vosters (° 4. kl.). 
L. J. F. Clement. 
G. N. van Achterberg. 
C. Kempeneers. 
J. d'lvory. 
H. F. B. Brouwers. 

Von de tweede klasse. 
J. H. Deems. 
N. I. C. Leget. 
D. de Graaff. 
C. H. Bus. 
J. van Heynsbergen. 
C. Pollers. 
W. F . Middelkoop. 
W. F. Meyl. 
G. Hehl. 
J . F. Baerveldt. 
J. P. Gemen. 
A. A. van Steenbergen. 
B. J. van Stapele. 
J. W. Wenniger. 
H. Muller. 
J. Verstraelen. 
R. A. W. Kieffer. 
E . A. Helterschey. 
J. van Woensel. 

W. Groolhuis. 
M. Hofman. 
P. Courtens. 
N. van der Schalk. 
J. C. Pfeiffer. 
0. Middelkoop. 
J. H. Slute. 
C. F. L. Gram. 
J. E. Saalbach. 
J. N. M. van Dingstee. 
H. J. Peper. 
A. C. Pesant. 
W. H. Waleson. 
G. F. Jaquet. 
A. van Wely Dz. 
A. J. A. Nissen. 
G. J. Immink. 
A. Sauter. 
J. A. Aepeker. 

J. Godschalk. 
M. van Eggermond. 
L. Rietdijk. 
L. J. Klobus. 
J. C. Wolvers. 
N. C. A. Ampt. 
H. Walder. 
J. de Roy. 
I. H. Marechal. 
J. van de Wiel. 
J. A. Roy. 
P. Hentzen. 
J. H. Heijerman. 
G. F. Knebel. 
C. W. G. Helterschey. 
M. C. Scheers. 
H. Palmers. 
E. Frenkel ( ° 4 . k U 
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C. J. W. Croes. 
D. Porrey. 
J . P. Kappel. 
A. N. van der School 
W. van Ooijen. 
P. J. d'Haenens. 
P. J. Booms. 
J. F. van der Sanden 
C. van Damme. 
W. C. Drjk. 
E. J . D. Breyl. 
J. Ploem. 
.1. IJpes. 
J . W. van Hooreo. 
P. L, van den Dolder. 
G. Labryo. 
A. Valkiers. 
F. C. Hartman. 
T. M. Meuffels. 
W. F. Thyssens. 
J . A. van Reeken. 
A. F. Brugmans. 
A. H. Chatelin. 
H. P. van Soens. 
G. Lemmers. 
A. van Rookbuizen. 
J . W. Wierlz. 
P. Crielaard. 
A. van Meene. 
C . Walder. 
I. H. Houbreghs. 
D. van der Mei deD. 
P. van Raveslyn. 
G. B. Pas. 
C. Schunlerman. 
J . van der MeydeD. 
C. vao Dis. 
G. A. van Bynen. 
M. Kooy. 
A. Ammann. 
A. A. J . van der Pluym. 
L. Ooslerlee. 
P. C. Heinsius. 
W. Beneens. 
M. M. A. Neomagus. 
F. Fondsteen. 

Van de derde klasse. 
H. A. Wolvers. 
J . H. Jockin. 
W. A. van de Wiel. 
D. Kraan. 
J. van Eggermond. 
A. Wilhelm. 
A. J . Rieldijk. 
L. J. F. Gram. 
C. G. Beekman. 
P. J. van Og. 
J. Fijlen. 
F. F. H. Waleson. 
C.B. van Helden Tucker. 
C. E. Schneider. 
A. van Hal. 
J.F.J. P. van der Borght. 
H. Scheermakers. 
P. Visser. 
P. Lems. 
M. P. J. F. Groshans. 
E. G. F. Gram. 
H. Toby. 
W. van Deursen. 
C. J. A. van Esseveld. 
P. J. Brink. 
J. H. Waalwijk. 
P. Kroes. 
L. van Langen. 
P. Elsing. 
A. Deijnen. 
B. Morgenstern. 
E. W. Wolvers. 
F. W. Donnath. 
M. Kamerman. 
G. J.M. van Nieuwkuijk. 
A. J. Beaumont. 
K. W. van Lier. 
T. Paro. 
J. Sanderson. 
J. G. Morren. 
H. G. Wilmer. 
J. P. E.K. Hanewinckel, 
R. T. Mange. 
G. J. van Aals. 
G. van Osch. 
P. A. Theben. 

H. C. A. v. d. Pluym. 
P. Morgenstern. 
H. Olden. 
A. van der Hoeven. 
A. Dingemans. 
M. Godschalk. 
C. G. Steiger. 
F. Smils. 
B. Burner. 
M. Vellhuizen. 
J. Blaupol. 
F. van Meenen. 
J. T. Rutten. 
J. Dunselman. 
W. Bosmans. 
A. A. Bresson. 
J. P. Noman. 
A. P. Colly. 
A. Driedonks. 
J. B. Revier. 
C. de Jongh. 
B. S. Sachsony. 
L. Bakker. 
W. L . Hermans. 
P. C. Zeylmans van 

Emmichoven. 
J. Held. 
A. v. d. Muyzenbergh. 
P. A. Barthel. 
P. Rassers. 
J. M. Helmas. 
D. M. Blommers. 
W. A. Everts. 
G. Jansen. 
J. B. Fit. 
J. Weys. 
A. Toonen. 
H. Kappen. 
W. Henning. 
B. Rutten. 
P. Webbers. 
J. P. Serruis. 
G. T. Voigt. 
W. Slangen. 
H. Blommers. 
H. Chaltelin. 
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J. C. Weijermans. 
H. van den Burg. 
J. B. Brandts. 
J. E. Roomer. 
G. J. Anten. 

H. G. van Poppel. 
H. Moors. 
P. Wagemakers. 
J. R. F. Straatman. 
G. J. Chabot. 

A. C. Christ. 
V. A. C. Jarnazette. 
A. C. D. Bothe. 
K. Looijens. 

Van de vierde klasse. 
J. Erkens. 
J. C. Sluylers. 
J. Gaberel. 
H. Pijnenbnrg. 
H. J. Schellens. 
A. Kersemakers. 
A. Nuiten. 
P. van der Kuylen. 
A. Stambergen. 
J. Lunette. 
G. J. M. van Slingelandt. 
G. P. H. Weymar. 
F. M. Bosschart. 
A. van den Heuvel. 
L. A. Muller. 
I. Fooy. 
P. Elsing. 
J. J. Malijnosky. 
H. C. Kuipers. 
F . A. H. Vaesen. 
G. P. van der Schoot. 
J. A. Ouwerkerk. 
W. van Lelyveldl van 

Cingelshouck. 
C. W. F. Donath. 
C. C. Straatman. 
A. van den Wildenberg. 
W. A. N. Eymaal. 
L. A. H. Gram. 
H. Vink. 
W. F. Rovers. 

J. A. Hubers. 
J. D. van der Borght. 
P. J. Buse. 
J. Kuppens. 
H. W. Lem. 
E. H. van Mild. 
E. W. van Kraanen. 
J. C. Romang. 
A. D. van der Borght. 
H. B. van der Kellen, 
J. Hoekman. 
L. van Riel. 
J. M. Moors. 
P. van Vugt. 
B. J. Grevers. 
C. L. Hanewinckel, 
C. Smit. 
J. M. Bouwens. 
C. M. van Poppel. 
N. F. B. van Ruth. 
J. F. Klop. 
R. van Dam. 
B. C. F. Rijnders. 
J. F. Kerstens. 
W. Stork. 
J. J . van Pol. 
P. A. Niedeck. 
D. W. Poppink. 
L. A. Verbuecken. 
C. Croes. 
C. L. Quaellic. 

B . J . Booms, Commies der 3de klasse, te 'sBosch. 
C . Potters, Idem der 2de klasse, te Grave. 
P . van Santen, voor Zevenbergen en Bergen op Zoom. 

C. B. W. Zielkens. 
L. H. Colson Aberson. 
J. V. P. Appels. 
J. C. Meybaum. 
C. Schut. 
H. J. Keulsdom. 
J. W. Borren. 
A. A. Hollert. 
G. Strasde. 
I. Q. van der Ven. 
J. Struik. 
L. van den Burg. 
M. E . Nozeman. 
A. A. Leith. 
P. Bakx. 
D. C. Hetterschy. 
C. Passier. 
J. van Breugel. 
A. Bogaerts. 
J. M. Roolant. 
J. van Lith. 
K. W. Brandt. 
P. N. Smits. 
J. C. D. Euler. 
L. J. Weyermans. 
A. W. van Poppel. 
i. H. Heijntjes. 
A. Slokkers. 
W. C. Vogels. 
P. J. Cornelissen. 

L. 
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Van de tweede klasse. 
P . J . Booms, te 's Bosch. 
P . J . van O g , te Heusden. 

Van de derde klasse. 
A. de Lange, 
A . C . Pesant, 
D . Porre i j , 
B . J . van Stapele, 
F . F . H . Waleson , 
W . A . van der W i e l , )• te 's Bosch. 
J . Hannik, 
P . C . Heinsius, 
J . Foy ten , 
C . W . J . Croes, 
G . M . J . van Nieuwkuyk, / 
M . P . J . F . Groshans, te Vught, 
J . F . C. Baesjou, te Tilburg. 
H . Toby , j 
J . Sanderson, > te Eindhoven. 
A. van Wely Dz. , j 
J . H . Jock in , te Woudrichem. 
J . E . Saalbach, te Loon-op-Zand. 
G . van W i j k , te Nieuwkuyk. 
J . Wetselaar, 1 . 7 

H . J . Keulsdom, j t e RlJsher9™-
W . van Ooijen, te Heusden. 
C. Potters, 
B . van Leeuwensteyn, 
W . C. D i j k , te Mill. 
J . P loem, te Prinsenhage. 
P . J . d'Haenens; te Oefelt 
A. van H a l , te Waalwijk. 

te Grave. 
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A . van Rookhuizen, te Geldrop. 
W . A . Waleson, te Dussen. 

C. B . van Helden Tucker , > te Helmond. 
C. L . F . Gram, 
M . K o o y , te Chaam. 
P . Visser, te Boxmeer. 
A . Wi lhe lm, te Ravestein. 
J . F . van der Sanden, ) 

J . van Eggermond, te Eindhoven. 
K . R . Steringa, te Hoogeloon. 
A . A . J . van der P l u y m , te Someren. 
J. H . Stute, te Grave. 
N . J . C. Leget , te Boxtel. 
M . M . A . Neomagus, te Oss. 
J . Verstraeten, te Cuijk. 

J . P . Kappel , te Rosmalen. 
J . Egbers, te Luyksgestel. 
H . A . Wolvers, te Raamsdonk. 
C. C. Straatman, te Leur. 
G. P . van der Schoot, te Geldrop. 
L . A . Mul ler , te Bergeiksche harriere. 
J. Hoekman, te Putte. 
E . H . van M i l d , te Eersel. 
P . C. Zeylmans van Emmichoven, te Zwaluwe. 
J. G. Morren , te Gilze. 
G. F . Knebel , te Wouw. 
G. N . van Achterberg, j 

F . F . K i l i a n , 

H . C. H u c k , 
K . C. D . van Buuren, 

D . de Graaf, 
J . Q. van de V e n , te Veghel. 

L . van der B u r g , V te 
C . van Soest, J 
D . M . Blommers, te Zundert. 

Zoom. 
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A . van der Hoeven, ) 
C. J . van Aals t , [ te Rosendaal. 
P . J . Buse , J 
J . M . Roeland, te Klappenberg. 
J . L e R o y , te Oudenbosch. 
G. van Galen, te Oosterhout. 
J . Blaupot, te Terheyden. 
J . A . R o y , te Anker. 
B . Bomer , te Galder. 
J . B . Noman, te Alphen. 
G. J . Chabot, ) _ 
D . C . Hetterschey, j t e R u l 

J . B . P i t , te Vierlingsbeek. 
A . A . Hollert , te Steenbergen. 
L . Bakker , te Langendijk. 
A . Driedonks, te Maashees. 

ear martlets 
der directe belastingen. 

J. van Ree, le 'sBosck, voor het kanl. 's liosch 

"'gafei Ken'"ul"ht 1 6 B ° X / e 1 , V°°r ^ l ' a n , • B ° X M ' M i c t l i d s -

A. Oaamen, le Tilburg, voor tie kant. e n Oisterwiik 

pik V»hpra„T V 0 ° r • R t t a m d o a k ^ Wae-
F ' e n ° i > ™ . ' C £ c / / 4 f , i ' T O o r d e k a n l -

B K ! V ° ° r d e k a n ' -
^'Rmuteii' " ff/,aUe' T ° ° r d 6 k a n ' ' G r a v e ' H e r P m i R e e k e a 

^Megen™ R i e ( s c h o , e D ' l e v o o r d e k a n ' - Oss, Lith, Heesch. en 

"•tplotBeugln ? 8 R * k a n ' -
L i B £ ? rf&.voor d e k a n l -
J. Meurs, te voor de kant. Eersel, Luykgestel en Reusel. 
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J. G. Roup, le Helmond, voor tie kant. Helmond, Gemert, Erp, 
AarleRixlel en Nuenen. 

H. Brandenburg, te Oirschot, voor de kant. Hoogeloon, HUoaren-
beek en Oirschot. , „ • 

G. van Steenes, te FegAf/, voor de kanl. SI. Oedenrode en Veghel. 
A. W. van der Ploeg, it Someren, voor de kanl. Someren, Asten, 

Budel en Heeze. n . 
A. J. van Driesten, te ifrerffl, voor de kanl. Breda, Oosterhout 

en Terheyden. , 
, le Baarle-Nassau, voor de kant. Baarle-Nassau, 

Ginneken en Zundert. , 
W. L. Holswilders, te'sPrinsenhage, voor de kant. t#«ze en srem-

11 fl Q iT C 
A. de Groot, te Bergen-op-Zoom, voor de kant. Bergen-op-Zoom, 

Halsteren, Steenbergen en Dinteloord. 
F . Stumpff, le Roozendaal, voor de kant. Rozendaal, Wouw, 

Rucphen en /Vte . , , 
S. A. Sprock, te Zwaluwe, voor de kant. Zevenbergen, Zwaluwe 

en Geertruidenberg. 
P. A. de Groen, te Oudenbosch, voor de kant. Oudenbosch, Ellen, 

Klundert en Willemstad. 

nlr<fos«nrs, 
A . Voerman, te 's TJosc/i. 
F . A . J . Koppelaar, te Tilburg. 
A . A . A . Stuten, te G W e . 
J/w. T . E . J . H . van Grotenhuis tot Ontstein, te 

Boxmeer. 
F . van Lelyveld van Cingelshouck, te Eindhoven. 
P . Verschooff, te Helmond. 
J . M . Verheyen, te Waalwijk. 
J . A . F . Bierhaus, te Breda. 
Mr. C . H . W . J . Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, 

te Oosterhout. 
G . M . de Plonnies, te Bergen op Zoom. 
F . J . S. Eerens, te Rozendaal. 
J . Stapels, te Oudenbosch. 



i w f e u r . 

J . H . de Banitz ( ® ) . 

C. M . A . Exalto d'Almaras, Commies ter Directie. 

onhoUnrs. 
F . C . Dufour, van de 3de kl . , Controle Arnhem (stad). 
Jhr. C . A . von Weiler , van de 3de kl. , Controle 

Arnhem (buiten gemeenten). 
W . H . van Diest, van de 2de k l . , te Apeldoorn. 
C . A . M . Baron du Tour , van de 3de k l , te Harderwijk. 
J. van Assum, van de 3de kl . , te Lobith. 
M . Prakken, van de 3de k l . , te Zutphen. 
J . W . E . Tilanus Baerts, van de 2de kl . , te Doetinchem. 
A . J . E . A . de Ceva, van de 3de k l . , te Groenlo. 
Jhr. L . Stern, van de 2de k l . , te Nijmegen. 
P . A . F . J . Sassen, van de 2de k l . , te Tiel. 
P . C. K o o i j , van de 3de kl . , te Ubbergen (resid. Beek). 
F . A . des Tombe, van de 2de kl . , te Zalt-Boemel. 
Jhr. N . J . Martini van Geffen, van de 3de k l . , te Elst 

(residentie Lent). 
H . M . H . van Wessem, van de 3de kl . , te Druten 

(residentie Wijchen). 
O N T V A N G E R S . 

Controle Arnhem (stad). 
C. A . Beverly, van de dir. bel., te Arnhem. 
Mr. H . A . Toe Water ( ® ) (1), van de in- en aitg. 

regt. en acc. te Arnhem. 
Stationement te Arnhem. 

(1) Vroeger Hoofd-Inspecteur ia Gelderland. 
•2 
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Controle Arnhem (buiten gemeenten). 

A . Wilbrenninck, voor Brummen en Hall. 
L . A . E . Schuller, voor Renkum, Doorwerth en 

Oosterbeek. 
H . T . Voet , voor Ve I p , Rheden en Rosendaal. 
H . Bruins Jr. , voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Dieren. 
Mr. E . Beek, voor Ede, Lunteren, Otterloo en Ben-

nekom. 
P . A . Rendorp, voor Scherpenzeel. 
A . van de Werken , voor Veenendaal (Geldersch-). 
H . Queysen, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te W ag ening en. 
Stationementen te Brummen, Wageningen, Lun

teren, Velp en Dieren. 

Controle Apeldoorn. 
H . C. Verbeek, voor Apeldoorn, Beekbergen en 

Loenen. 
II. Dijckmeester, voor Barneveld. 
J . G . Coenen, voor Epe, Vaassen, Heerde en Veessen. 
W . Dibbetz, voor Voorst en Nijbroek (residentie 

Terwolde), 2 kantoren. 
Mr. A. F . Baron Sloet van Swanenburg, voor Twello 

en Wilp. 
W . H . D . Broers, voor Voorthuysen en Garderen. 

Stationementen te Apeldoorn, Barneveld, Epe, 
Heerde en Twello. 

Controle Harderwijk. 
W . C. Heufke Kantelaar, voor de dir. bel , regten en 

accijnsen, te Harderwijk. 
J . G . A . Sonnevelt, voor Elburg en Doornspijk. 
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H . Veldhuizen, voor Ermelo, Putten en Nunspeet. 
Jhr. H . G . Bouwens van Horssen, vooi* Hcittern en 

Oldebroek. 
Jhr. H . Mol lerus , voor Nijkerk en Hoevelaken. 

Stationementen te Harderwijk, Elburg, Ermelo, 
Hattem en Nijkerk. 

Controle Lobith, 
N . van Duyl (1) , voor de i n - en uitg. regten, accijn

sen en scheepvaartregten, te Lobith (grenskant.). 
J . F . Soer, voor Lier wen, Aerdt en Lobith. 
W . de Vroome, voor de regten en accijnsen, te Bab

berik (grenskantoor). 
J . W . P . K o c h , voor Duiven, Groessen en Loo. 
J . H . van de K a m p , voor Pannerden. 
F . F . C. Steinmetz, voor Westervoort. 
W . G . Pastoors, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Zevenaar en Oud-Zevenaar. 
Stationementen te Lobith, Millingen, Pannerden, 

Babberik, Zevenaar en Westervoort. 
Controle Zutphen. 

B . Niemantsverdriet (@) (2), voor de dir. bel , regten 
en accijnsen, te Zutphen. 

P . F . de Bruyn Tengbergen, voor Hengelo. 
W . de Visser, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Lochem, Laren en Verwolde. 
B . H . de Chevallerau, voor Steenderen. 
J. van Velthuysen, voor Vorden. 
J . P . L . A . Geselschap (98 4. k l . ) , voor Warns

veld, Gorssel, Almen en Dorth. 
Stationementen te Zutphen, Lochem, Vorden en 

Warnsveld. 

(1) Vroeger Controleur te Dordrecht. 
(2) Vroeger Arrondissements-Directcur te Zutphen. 
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Controle Doetinchem. 
•Jhr. P . A . van Haeften, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen van Stad en Ambt Doetinchem, Zed-
dam en Zelhem. 

J . A . Stuten (1), voor de dir. bel., regten en accijn
sen van Doesborgh, Hummelo en Keppel. 

J . C . L . van de Graaff, voor Angerlo, Bahr en 
Lathum. 

D . H . W . Laeyendecker, voor Didam. 
P . J . Grobbee, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Dinxperlo (grenskantoor). 
M . H . van Hengelaar, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Gendringen en Netterden (grensk.). 
Jhr. S. R. van Spengler, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Terborg, Wisch en Etten. 
A . K . H . Metelerkamp, voor Varsseveld. 
C. Beerstecher, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Wehl. 
Stationementen te Doetinchem, Doesborgh, Wehl, 

Didam, Zeddam, Terborg, Ulft, Dinxperlo, Gen-
dringen, Netterden , 's Heerenberg en Beek.. 

Controle Groenlo. 
J . P . Richelme, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Groenlo, Beltrum en Lichtenvoorde. 
C. A . Penning, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Aalten en Bredevoort. 
J . Breuking, voor Borculo, Neede en Geesteren. 
G . R. A . J . van Hasselt, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Eibergen en Rekken (grenskantoor). 
G . de la Fontaine Verwey, voor de regten, te Hol

terhoek (grenskantoor.) 

(1) Vooraeen Controleur te Doesborgh. 
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Mr. A . J . van Deinse, voor de regten, te Kief hutle 
(grenskantoor). 

J . H . C. Copius Peerenboom, voor de regten, te 
Kotten (grenskantoor). 

G . J . Soetekou, voor de regten, te Oldenkotte (id.). 
H . B . H . Malingre, voor Ruurlo. 
J. W . C. Becking, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Winterswijk. 
Stationementen te Groenlo, Aalten, Bredevoort, 

Kiefliutte, Borculo, Neede, Eibergen , Holterhoek, 
Rekken, Oldenkotte, Lichtenvoorde, Winterswijk, Kot
ten, Meddelo, Ratum en Woold. 

Controle IVijmegen. 
A . Mellink (1), voor de dir. bel., te Nijmeg en. 
A . van Baab van Canstein (2), voor de regten en 

accijnsen, te Nijmegen. 
J . W . Mel l ink , voor Hatert en Neerbosch (kant. He e s). 

Stationementen te Nijmegen en St. Anne {Hees). 
Controle Druten. 

A . Engelenburg, voor Druten, Afferden, Puifiijk 
en Horssen. 

J . Moerkercken van der Meulen , voor App eltern, 
Maasbommel, Alphen en Batenburg. 

J . W . Holtius, voor B euning en, Weurt, Ewijk en 
Winssen. 

G . F . Schadd, voor Leeuwen. 
F . M . J . van Ghert, voor Wamel en Dreumel. 
F . H . de K o n i n g , voor Wijchen, Niftrik, Balgoy, 

Bergharen en Hernen. 
Stationementen te Druten, Beuningen, Wamel, 

Maasbommel en Wijchen. 

(1) Vroeger Controleur te Nijmegen. 
(2) Bevorens Controleur te Winterswijk. 
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Controle Ubbergen. 
J . B . van den Heuvel Bijnders (1), voor de dir. bel., 

regten en accijnsen, te Beek (grenskantoor) en de 
gemeenten Ubbergen, Ooij en Leuth. 

A . G . 3. Hamming, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Groesbeek (geriefkantoor). 

Jhr. TV. H . Teding van Berkhout, voor Heumen, 
Over- en Neder-Asselt. 

H . G . Hendriks, voor de dir. be!., regten en accijn
sen, te Milling en (grenskantoor). 

Stationementen te Beek, Ubbergen, Erleeom, Ke-
kerdom, Millingen, Groesbeek en Heumen. 

Controle Tiel. 
D . T. Notten, voor de dir. bel., in- en uitg. regten 

en accijnsen en scheepvaartregten, te Tiel. 
P . M . Hanegraaff, voor Beest. 
G. 3. Naber, voor Beusichem. 
3. A . van V l i e t , voor Buren. 
G. Emaus de Micaul t , voor Culenborg. 
TV. B . . Baron van Heeckeren van Brandsenburg, 

voor Deil en Gellicum. 
TV. F . G . L . van Tengnagell de Raad, voor Gel

dermalsen en Buurmalsen. 
B . T . van Ommeren, voor Ingen. 
P . A . Renardel de la Valette, voor Lienden en 

Ommeren. 
3. P . Kessler, voor Maurik, Eck en Wiel. 
3. Stam Jz., voor Ophemert en Varik. 
3. 3. Clarion, voor Wadenoijen, Drumpt, de Ave-

zathen en Zoelen. 
Stationementen te Tiel, Beest, Ingen, Buren en 

Culenborg. 

(\) Vroeger Controleur te Elst. 
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Controle Zalt-Bommel. 
D . M . Cats , voor Zalt-Bommel, Kerkwijk en 

Gameren. 
W . M . D . van W e l y , voor Ammerzoden, Hedel 

en Nederhemert. 
H . C . van der Feen, voor Brakel, Zuilichem, Pou

deroijen en Aalst. 
J . Hoeflake, voor Briel. 
P . E . H . Leendertz, voor Heerewaarden. 
C . N . de Ridder, voor Herwijnen en Vuren. 
A. de Gaay, voor Hurwenen en Rossum. 

, voor Waardenburg, Est en 
Opijnen en Haaften. 

Stationementen te Zalt-Bommel, Hedel, Zuilichem, 
Waardenburg en Herwijnen. 

Controle Elst. 
O. Baron van Dedem, voor Elst en Elden. 
M . J . de M a n , voor Bemmel, Ressen en Lent. 
J. D . Dijckmeester, voor Dodewaard, Hien, Kes

teren, Opheusden, Lede en Oudewaard. 
J . L . van Tets, voor Gent, Angeren en Doornenburg. 
G . van der Teen, voor Heteren, Driel en Randwijk. 
F . G . van Delden, voor Huissen. 
H . Borchelt , voor Valburg, Slijk-Ewijk, Herveld, 

Zetten en Hemmen. 
H . F . van de P o l l , voor Uzendoorn, Echteld en 

Ochten. 
Stationementen te Heteren, Bemmel, Lent, Gent, 

Huissen, Valburg en Dodewaard. 

H . J . An t ink , ten kantore der in - en uitg. regten 
en accijnsen, te Nijmegen. 
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l ^ f a a f e r f i j l u § § n f o r t n c ) < « 

belast met de ontvangst van Rijks-accijnsen. 
P . van Zadelhoff, voor het geslagt, te Arnhem. 
J . V . Riveaux, voor het geslagt, te Nijmegen. 

•ittrnnmeftttrett tit oe 
P . W . J . H . Tengbergen. 
J . J . van Raab van Canstein. 
J . W . van der Noordaa. 
J . P . Mullemeister. 

Wtttctie. 
van Spengler. Jhr. A . L 

W. Baets. 
W . E . Baron van T i l l 
Jhr. C. W . Stern. 

W . C . Ovink, 
W . P . van V u g t , ( 
A . van Leen t , ( 
G . de Haan , ' 
J . B . A . Bloem, 
G . W . Eps Reerink, 
L . P . M . von Noe l , 
H . G . R. Dietz , 
R . G . Huge , 
A . de Reus, 
J . Buisman, j 
J . H . L . Offerhaus. I 
W . Gisolf, te Beek. 

^tstfettrs, 

te Arnhem. 

te Zevenaar. 

te Lobith. 

te Nijmegen. 

W. van Krimpen. 
P. Dangremond. 
R. J. Gongriip. 
H. Vink. 

;ommtfscn. 
(Naar ancienniteit.) 

Van de eerste klasse. 
J. M. Mattern. 
P. J. van Haaps 
J. L. Voerman. 
H. W. Ovink. 

M. A. Beek. 
H. van der Sande. 
F. Geers. 
H, Geers. 
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H. N. Schregardus. 
J. A. Scholten. 
H. C. Schmitz. 
J . van Ralen. 
R. van Eck. 
B. Gartsen. 
H. van Valkenburg. 
J. H. Mugge. 
B. Breers. 
J. Nusink. 

J. van Genderen. 
C. F. de Haan. 
P. Gieles. 
N. Mafcorps (*» 4. kl.). 
J. C. Pfanstiehl. 
D. Verver. 
W. van der Heyden. 
F. C. Farrageau de 

St. Amand. 
J. N. Brester. 

W. A. Baumer. 
E. J. C. van Londen, 
A. Klaassen. 
J. W. Koffers. 
H. Klein Wesselink-
P. G. Carpentier. 
L. A. van der Brugh. 
D . Proper. 
A. Gijsbers. 

Van de tweede klasse. 
Jhr. W. G. V. van Such-

telen. 
N. D. Kraals. 
0. de Haas. 
B. Wamelink. 
J. H. Gruetink. 
H. Lijn. 
K. S. van Beynum. 
C. Ophof. 
R. Goedvrind. 
C. W. H. F. Baron van 

Bandemer. 
M. Boonzaier. 
W. Jansen. 
F. J. Braakman. 

A. Ysveld. 
A. J. Ligtenberg. 
G. J. Post (° 4. kl.). 
T. J. J. E . Janssen. 
J. Klee. 
G. Thijssen. 
A. Noordman. 
J. Caron. 
D. Averink. 
J. E. Hoff. 
W. Weenink. 
W. Verwey. 
J. J. F. Lewiszoong. 
J. A. Popping. 
A. Huydink. 

Van de derde klasse. 

G. J. Jentink. 
A. van Baak. 
W. F. O. van Ingen. 
J. Zuidgeest. 
K. Welling. 
F. A. Frerichs. 
W. Schadd. 
P. J. H. Steinbach. 
H. G. Gimberg. 
J. van Meeckeren. 
J. J. Valkenaar. 
J. J. H. Vrijheid. 
G. H. A. de Boeve. 
E. A. J. Holwarda. 
J. G. van Dragt. 

L. Teeuwissen. 
D. Helmink. 
P. Lodewijk. 
H. Hilbrink. 
A. van der Hoeven. 
A. J. Velders. 
M. J. Neijman. 
J. ten Oever. 
J. Kesling Pzn. 
B. Opdien. 
S. Verburgb. 
C. den Hartog. 
R. Holtus. 
H. J. WijneD. 
C. C. Exalto d'Almaras. 
B. J. A. Hummelink. 
J. J. T. Poederbach. 
G. van Uum. 

C. Ernste. 
C. Eskes. 
F. L. Lein. 
T. Bremer. 
M. G. Demmink. 
C. A. de la Fontaine 

Verwey. 
P. C. de Fontenille. 
H. A. Koppen. 
J. P. Scheffel. 
N. Schoemaker. 
G. F. van der Spek. 
C. Reuzelaars. 
A. Smit. 
J. P. Verlouw. 
R. H. Bakker. 
J. Strikkers. 
A. Bitters. 

E. Bredenhorst. 
J. R. R. Keyser. 
H. H. Schomaker. 
H. van Zalingen. 
J. WensiDg. 
J. L. Sips. 
J. Brand. 
W. Everts. 
W. F. Buylenhuis. 
J. van Ellekom. 
C. van Henten. 
B. Hilverdink. 
W. Jonker. 
J. van Kaiken. 
A. Wichman. 
S. G. J. Monhemius. 
J. J. Gunther Mohr. 
W. Klein. 
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Y. D. Buisman. 
D. van Wely. 
J. G. Erensperger. 
A. Wielders. 
H. N. Dekker. 
D. A. Schroder. 
W. de Broekert. 
H. J. Viel. 
W. Bronwasscr. 
E . Wamelink. 
A. L. Cadenau. 
G. K. Jansen. 
W. J. Fasot. 
C. den Boer. 
G. H. Kligge. 
P. M. C. Scheers. 
D. Uyltenbogaart. 
J. D. Wichman. 
J. Buijen. 
F. van Wely. 
W. J. F. P. Laming. 
M. Savelkoels. 
F. R. Heener. 
F. M. van der Mee. 
G. C. de Backere. 
A. J. Dijkman. 

C. Weslerveld. 
J. J. Lenssen. 
C. T. van der Horsl. 
H. Tangelder. 
N. J. C. van Eeden 

Nierhoff. 
D. van Krimpen. 
C. P. Valkenhoff. 
P. A. Barnouw. 
J. Bouwens. 
J. Alblas. 
G. C. Setteur. 
A. Tellier. 
J. J. Wickel. 
G. Hulsenbos. 
N. R. J. van der Slool. 
C. J. K. van Deventer. 
B. R. Vos. 
W. J. Botlema. 
IL J. C. Aveling. 
C. Recude. 
J. J. Raucamp. 
A. P. Renardel de La-

valette. 
J. van Krimpen. 
W. Buisman. 

Van de vierde klasse. 

C. J. J. Morin. 
J. L. Mulder. 
H. Alzema. 
8. Coulier. 
E. Berendsen. 
B. A. de Glindt. 
P. A. Kop. 
J. A. Bevort. 
H. J. J. Knaap. 
L. Donkersloot. 
P. Henderson. 
J. D. Hoog. 
H. van Bentem. 
VV. A. Verbuys. 
E. de Vries. 
L. W. Huisman. 
W. Offerhaus. 
E. Janssen. 
P. C. Steenmeijer. 
G. van den Anker. 
J. C. Gallee. 
E. H. Koning. 
K. Dercksen. 
F. J. Bossy. 
H. C. A. van Halleren. 

D. J. Groot. 
G. J. Oude Wevelcate. 
H . P. Blom. 
J. Jaarsma. 
A. C. van den Abeelen. 
C. Walder. 
H. A. Wolters. 
A. Wassink. 
J. de Willem van den 

Heuvel. 
B. Andriessen. 
J. P. Enserinck. 
J. W. Croes. 
P. J. Gruson. 
J. W. Backer. 
W. G. Noy. 
K. Immens. 
M. A. Tijsmans. 
H. Dulsenberg. 

A. van Poppel. 
N. Schadd. 
W. Sijbel. 
F. J. Wardenberg. 
Knijif. 
de Graaff. 

. C. Werlingshoff. 
F. de Weille. 
J. Offerhaus. 
C. van der Poel. 
H. van Zee. 
C. B. de Blecourt. 
Dorsers. 

W. Vaassen. 
Fievez. 
Ignatius. 
F. Scheers. 
R. Sehreuder. 
H. Verhaere. 

J. Goedheer. 
E. P. H. de Gruijter. 
T. Engelkes. 
J. C. Muller. 
J. G. Vlogman. 
M. van de Poel. 
J. G. Vlogeweg. 
G. J. Koetzier. 
E. G. II. Vizjevene. 
R. E. Aalders. 
J. Fooy. 
G. de Haan. 
M. Setteur. 
B. Abbenhuijs. 
J. Bosman. 
C. J. ISuser. 
C. N. Duijvewaardt. 
J. Kuypers. 
A. Povee. 



M. A. T. Hoveyn. 
J.C.M.TraversMeinsma. 
W. E. Charisius. 
W. Herman. 
H. de Rooy. 
G. S. de Jong. 
F. Neijenhuis. 
W. A. R. de Jong. 
P. J. L. de Lang. 
D. Teeuwen. 
H. J. van Garslen. 

J. F. Knijman Jorissen, 
B. L. Bekker. 
C. van Santen. 
J. Jongste. 
J. R. Zorn. 
M. J. M. Jorissen. 
H. H. Bosscher. 
P. W. A. Blij. 
R. P. Werlingshoff. 
A. van der Kruk. 
J. P. E. Smils. 

H. C. van den Abeelen. 
W. H. de Rooy. 
J. van den Heuvel. 
C.J. Bloys van Treslong. 
J. C. Donker. 
J. N. Bouchelte. 
J. C. U. van Krimpen. 
J. F. Reykertz. 
J. de Haas. 
H. Zelders. 
K. Kuypers. 

1 

W . F . van V u g t , Visi teur, te Arnhem. 
J . Wensing, Commies der 3de kl . , te Zutphen. 
F . van W e l i j , Commies der 3de kl . , te Nijmegen. 
H . C . Schmitz, Commies der lste kl . , te Tiel, voor 

Tiel en Zalt-Bommel. 

^yommiesett-^^oetjfrs. \iabm'dUett>c sen-
Van de tweede klasse. 

J . van «Kalken, te Borculo. 
H . C. A . van Halteren, te Arnhem. 
C. W . H . F . Baron von Bandemer, te Bemmel. 

Van de derde klasse. 
W . F . van V u g t , 
W . C . Ovink , 
R . van E c k , 
E . G . R . Vizjevene j 
G . C . Gimberg, te Aalten. 
S. G . J . Monhemius, 
A . Povee , 
J . Wensing, J „ , 
J . H . van Zee, j t e Z u t P h e n ' 
A . Y s v e l d , te Doesborgh. 

te Arnhem^ 

te Groesbeek. 
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W. A . Verbuis, j 
J . B . Brester, j ' 
W . Schadd, 
C. N . Duijvewaardt, 

te Harderwijk. 

te Dieren. 

AV. K l e i n , te Wageningen. 
J . W . Backer, te Eibergen. 
G . J . Soetekou (Ontvanger), te Oldenkotte. 

H . J . Offerhaus, te Varsseveld. 
W . J . F . P . Lansing, ) 

N . Schoemaker, te Druten. 
T. J . J . E . Jansen, te Zalt-Bommel. 
R. J . Gronggrijp, te Culenborg. 
W . Buisman, te Buren. 
H . van Zalingen, ) , r 

L . H . Huisman, te Bemmel. 
E . Bredenhorst, te Huissen. 
J . W . de K l e i n , te Geldermalsen. 
J . Jaarsma, te St. Anne. 
J . D . H o o g , te Millingen. 
H . C. Schmitz, te Tiel. 
P . J . L . de L a n g , te Beek. 
G . de Graaff, te Valburg. 
M . J . M . Jorissen, te Doetinchem. 

T. Engelkes, 
P . M . C. Scheers, te Barneveld. 

C. Eskes, 
J . A . van Poppel, 
F . van W e l y , 

J . G . Eerensperger, 

der directe belastingen. 
A. van Vierhoulen, le Arnhem, voor het kanloor aldaar. 
L. A. van Oijen , le Arnhem, voor de kant. Renkum, Veenen-
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daal, Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Velp, Dieren en 
Brummen. 

C. Verschoor, le Apeldoorn, voor de kant. Apeldoorn, Barneveld, 
Twello, Voorst en Voorthuizen. 

J. van der Linden, te Harderwijk, voor de kanl. Harderwijk, Er
melo en Nijkerk. 

J. Mulder, te Epe, voor de kant. Epe, Heerde en Nijbroek. 
J. W. H. Kroooeman, It Elburg, voor de kant. Elburg en Hattem. 
i. L . Meijer, te Zevenaar, voor de kant. Zevenaar, Duiven en 

Westervoort. 
G. Bouwmeester, te Lobilh, voor de kant. Herwen en pannerden. 
J. Brester Ez., le Zutphen, voor de kant. Zutphen en Warnsveld. 
N. S. Blom, te Lochem, voor de kant. Lochem, Vorden, Hengelo 

en Steenderen. 
S. J. E . N. Bresler, te Doetinchem, voor de kant. Doesborgh, An

gerlo , Didam, f feM en Doetinchem. 
O. D. Wanrooy, te Terborg, voor de kant. Terborg, Varsseveld, 

Dinxperlo, Gendringen en 'sHeerenberg. 
G. Palsenborg, le Borculo, voor de kanl. Borculo, Eibergen en 

/teazle;. 
B. W. Schreurs, te Winterswijk, voor de kant. Winterswijk, yla/-

/ere en Groenlo. 
, le Nijmegen, voor de kant. Nijmegen en /fees. 

W. van Haalen, te Ubbergen, voor de kanl. Heumen, Groesbeek, 
Millingen en //ee£. 

F. S. Draisma, le Drulcn, voor de kant. Druten, Leeuwen, Wa
mel , Appeltern, Wychen en Beuningen. 

A. H. van den Heuvel, le Tiel, voor de kant. 'Tiel, Ophemert, 
Wadenoyen, Geldermalsen, Deil en Beest. 

G. B. Louwerse, te Buren, voor de kant. Culenborg, Beusichem, 
Lienden, ingen, Maurik en Buren. 

C. J. Porssel, te Zalt-Bommel, voor de kant. Zalt-Bommel, //«/•• 
wenen, Heerewaarden, Driel, Ammerzoden en Brakel. 

W. van Oosterum, te Waardenburg, voor de kant. Waardenburg 
en Herwijnen. 

H. C. van der Linden, le voor de kant. Cent, Bemmel, Huis
sen , en Valburg. 

B. van Setten, te Opheusden, voor de kant. Heteren, dodewaard 
en Uzendoorn. 



38 

W t t Z t 0, 

Pnfrqjosttirs. 

Mr. H . A . Toe Water ( ® ) , te Arnhem. 
W . C . Heufke Kantelaar, te Harderwijk. 
B . Niemantsverdriet ( ® ) , te Zutphen. 
A . van Eaab van Canstein, te Nijmegen. 

Q. Monshouwer, 
P . Vermaas, 
H . Nicolaas, 
J . Hoffman, 
H . S. van Aals t , 
S. M . Paauw, 
A . van Balen, 
T . Hammer, 
J . Pr ins , 
M . P r i n s , 
H . Verwaaijen 
A . Strijkers, 
J . P l u i m , 
H . Stapel, 

voor de surveillance, op den Ei jn . 
voor Millingen. 

voor de klarings-dienst te Lobith en 
de surveillance op den E i jn . 

te Ubbergen. 

te Erleeom. 

• f u l f i l 



H . A . Verniers van der Loeff (@), residerende te 
Rotterdam. 

W . A . Gackstiitter, Commies ter Directie. 

Il^ontroftt trs. 

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

Voor de directe belastingen. 
A . J . de Leeuw, van de 2de k l . , voor de lste afdeeling. 
W . S. van den Bergh, van de lste kl . , voor de 2de 

afdeeling. 

Voor de actieve dienst. 
J . F . van Harreveldt, van de lste klasse. 
E . B . J . Mo'ise de Chateleux, van de lste klasse. 

Voor de comptabiliteit. 
J. J . C . Pfister, van de lste k l . , belast met de veri

ficatie van het kantoor der accijnsen, te Rotterdam 
en van het kantoor Kralingen. 

W . W . van Rijsoort, van de lste kl . , belast met de 
verificatie van het kantoor der in- en uitg. regten, 
te Rotterdam. 

In het Arrondissement. 
J . Spree, van de 3dc k l . , te Delfshaven. 
C. D . Merens, van de lste kl . , j voor de dir. bel., in - en 
J . R . Boeije, van de 3de k l . , > uitg. regten en accijn-

j sen, te Scldedam. 
W . J . L . Grobbee, van de 3de k l . , te Delft. 
J . Indewey, van de 3de k l . , te Maasslui*. 
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B . van E c k , van de 3de kl . , te Hellevoetsluis (divisie 
Brielle.) 

J . Dufour , van de 3de kl . , te Middelharnis. 
J . W . E . de Groot , van de 3de kL, voor de lste 

afdeeling, te Dordrecht. 
A . Collard, van de 3de kl. , voor de 2de afdeeling, 

te Dordrecht. 
W . P . Vertholen, van de 3de kl . , te 's Gravendeel 

(divisie Oud-Beijerland). 
F . Hoyer , van de 3de k l . , te Gorinchem. 
Jhr. W . van Citters Jr., van de 2de kl . , te Cliarlois 

(divisie Ridderkerk). 
J . F . Pottgieter, van de 3de kl. , voor de lste afdee

ling (directe belastingen), te 'sHage. 
F . E . A . Ba von van Ittersum, van de lste k l . , voor de 

2de afd. (in- en uitg. regten en acc), te 'sHage. 
J . J . van Stapele, van de lste kl. , voor de lste af

deeling (directe belastingen), te Leiden. 
J . J . Olivier, van de lste kl. , voor de 2de afdeeling 

(in- en uitg. regten en acc), te Leiden. 
jhr. G . T. A . Calkoen, van de 3de k l . , te Alphen. 
J . D . Bichon van Ysselmonde, van de 3de kl . , te Gouda. 
D . J . de K r u y f f , van de 2de kl., te Schoonhoven. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Rotterdam, Dir. bel. (iste Afd.). 

G . Mullemeisrer (1), voor de dir. bel., te Rotter
dam (lste afd.). 

Controle Rotterdam, Dir. bel. (2de Afd.). 
S . H . M u n t z , voor de dir. bel., te Rotterdam (2de afd.). 

(1) Vroeger Controleur te Utrecht. 
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Controle Rotterdam, In- en uitgaande reglen. 
H . Grobbee ( ® ) (1), voor de in- en uitg. regten en 

accijnsen, te Rotterdam. 

Controle Rotterdam, Accijnsen. 
G . "Webbers, voor de accijnsen, te Rotterdam. 
J . E y k e n , voor Kralingen en Capelle aan den IJssel. 

Stationement te Kralingen. 

Beide Controles der actieve dienst te Rotterdam. 
Stationement te Rotterdam. 

Controle Delfshaven. 
M . Swaan, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Delfshaven. 
J . M . van der Minne, voor Hillegersberg, Berg-

schenhoek en Berkel. 
C. H . Smit , voor Bleiswijk, Zevenhuizen en Moer-

kapelle. 
J . H . van den Bosch, voor Overschie, Schiebroek 

en Kethel. 
Stationementen te Delfshaven, Overschie en Hil

legersberg. 
Beide Controles te Schiedam. 

Jhr. J . J . Boreel de Mauregnault (2) , voor de dir. 
bel., te Schiedam en Mathenesse. 

J. van der Hucht (3) , voor de in - en uitg. regten en 
accijnsen, te Schiedam, en voor de accijnsen van 
Mathenesse. 

Stationement te Schiedam. 

(1) 

(2) 
(8) 

Bevorens Hoofd-Inspecteur voor de Algemeene Dienst. 
Vroeger Linie-Controleur te Oldenzaal. 
Voorheen Provinciaal-Inspecteur in Zeeland. 
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Controle Delft. 
A . W . F . van der Hegge Spies, voor de dir. bel., te 

D e l f t , Vrijenban en Hof van Delft. 
H . J . Borgerhoff van den Bergh (1) , voor de accijn

sen van D e l f t , Vrijenban en Hof van Delft. 
W . F . L . Baron van Reede van Oudtshoorn, voor 

Pijnacker en Nootdorp. 
Stationement te Delft. 

Controle Maassluis. 
Jhr. J . L . van Panhuys, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht. 
H . Gerlings Jz., voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Maassluis en het eiland Rozenburg (2). 
P . M . Beelaerts, voor Maasland, Schipluiden en de 

Lier (residentie Schipluiden). 
J . J . van den Bosch, voor Monster en 'sGrave

sande (residentie 's Gravesande). 
P . van der Tak , voor Naaldwijk en Wateringen. 

Stationementen te Vlaardingen, Maassluis en 
Naaldwijk. 

Controle Brielle. 
A . H . J . Tissot vanPatot, voor de dir. bel., te Brielle 

en de dir. bel. en accijnsen van Oostvoorne. 
J . Koolbeek Jz., voor de in- en uitg. regten en accijn

sen , te Brielle (3). 
A . van Cappellen Dz., voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Hellevoetsluis en Oudenhoorn. 
D . Rijpstra, voor Nieuwenhoorn , Rockanje en 

Nieuw-Helvoet. 

(1) Bevorens Arrondissements-Directeur te Sas van Gent. 

(2) Ook belast met de klaringen der zeeschepen. 

(3) Ook belast met de klaringen der zeeschepen. 
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H . J . Goetzee, voor Geervliet en Abbenbroek (re
sidentie Abbenbroek). 

C. G . van D a m , voor Zuidland, Spijkenisse en 
Hekelingen. 

A . H . Haentjens, voor Zwartewaal, Vierpolders en 
Heenvliet (kantoor en residentie Nieuw esluis). 

Stationementen te Brielle, Hellevoetsluis, Nieuwe
sluis en Rockanje. 

Controle Middelharnis, 
, voor Middelharnis (ook geriefkan

toor van in- en uitg. regten). 
J . Luijendijk, voor den Bommel en Stad aan 't 

Haringvliet. 
K . van Valkenburg van de K r e k e , voor Dirksland, 

Melissant, Onwaard en Roxenisse. 
J . J . Blankert , voor Goedereede, Ouddorp en Stel

lendam (ook geriefkantoor van in- en uitg. regten. 
Besidentie Ouddorp). 

A . Steinbuch, voor Ooltgensplaat. 
E . C . Plancken, voor Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, 

en Herkingen. 
P . Bouwens, voor Sommelsdijk. 

Stationementen te Middelharnis, Goedereede en 
Oude-Tonge. 

Controle Dordrecht (iste Afd.). 
Jhr. F . W . A . Beelaerts van Blokland (5g< 4. k l . ) , voor 

de dir. bel. van Dordrecht, Dubbeldam, Wiel
drecht en de Mijl. 

P . L ip j e s , voor Alblasserdam, Papendrecht, Oud-
Alblas en Nieuw-Lekkerland. 

F . C. M . Groshans, voor Bleskensgraaf, Mole
naarsgraaf, Brandwijk en Streefkerk. 

Stationement te Alblasserdam. 
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Controle Dordrecht (2ie afd.). 

J . A . van Wijngaarden (1), voor de in- en uitg. reg
ten en accijnsen van D ordrecht, Dubbeldam, 
Wieldrecht en de Mijl. 

W . van Bergen (2), voor Zwijndrecht, Groote-
Lindt, Heer Oudelands-Ambacht en Hendrik Ido-
Ambacht. 

Stationementen te Dordrecht en Zwijndrecht. 

Controle Oud-Beijerland. 
J . J . Nederveen, voor Oud-Beijerland, Nieuw-

Beijerland en Piershil. 
C. van Goudriaan, voor Zuid-Beijerland (ge

naamd de Hidzert) en Goudswaard (genaamd de 
Korendijk). 

R. Stuart Makkers, voor Heinenoord, Mijnsheeren-
land en Westmaas. 

P . C . van den Broek, voor Numansdorp (genaamd 
de Buitensluis) en lUaasiuaal. 

J . P . Korthals, voor 's Gravendeel, Maasdam en 
Puttershoek. 

H . J . Wessels, voor Strijen. 
Stationementen te Oud-Beijerland, Zuid-Beijer

land , Numansdorp en 's Gravendeel. 

Controle Gorinchem. 

J . G . Mol l (3), voor Gorinchem. 
J . G . Neiszen, voor Sliedrecht, Giessendam en 

Wijngaarden. 

(1) Vroeger Controleur te Amsterdam. 
(2) Bevorens Controleur te Sreda. 

(3) Vroeger Controleur te Zuidbroek. Is tevens belast met de ont
vangst der Rhijnvaartrcgten. 
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P . van der T a k , voor Hardinxveld, Schelluinen, 
Giessen-Nieuwkerk, Peursum, Neder-Slingeland, Hoor
naar en Noordeloos. 

W. A . K l u i t , voor Leerdam, Schoonrewoerd, Heu-
kelum, Kedichem en Asperen. 

J. W . G . A . van Nouhuys, voor Vianen, Lexmond, 
Hagestein, Hei- en Boeicop en Everdingen. 

J . G . Niehot, voor Meerkerk, Hoog-Blokland, Ar
kel, Ameide, Niemcland, Leer broek en Tienhoven. 

A. van der Minne , voor Nieuwpoort, Groot-Ammers, 
Ottoland, Langerak, Goudriaan en Laag-Blokland. 

Stationementen te Gorinchem, Giessendam, Leer
dam en Vianen. 

Controle Ridderkerk. 

H . J . Ente , voor Ridder ker k. 
P . C. van der M i n , voor IJsselmonde. 
R. Smi th , voor Barendrecht, Heer-Jansdam, 

Kleine Lindt en Kijfhoek. 
H . Martens, voor Rhoon en Poortugaal. 
A. van Cappellen Wz. , voor Pernis en Hoogvliet. 
W . P . Kouvvenhoven, voor Charlois en Katendrecht. 

Stationementen te Ridderkerk en Pernis. 

Controle 'sGravenhage (iste Afd.). 

H . M . van Elsbroek (1), voor de dir. bel., lste A f d . , 
te 's Gravenhage en Scheveningen. 

R. H . Troost (2) , voor de dir. bel., 2de Afd . , te 
's Gravenhage. 

(1) Voorheen Arrondissements-Inspecteur te Rotterdam. 
(2) Bevorens Controleur te Schiedam. 
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Controle 'sGravenhage (2de Afd.) 

A . J . Verniers van der Loeff (1), voor de in - en 
uitg. regten en accijnsen, te 'sGravenhage en 
Scheveningen. 

W . Wessels (2) (t§§ 4. kl.), voor Stompwij k en Veur. 
J. W . D . Versfelt, voor Wassenaar en Voorschoten 

(residentie Voorschoten). 
Mr. J . Heurnius van Galen, voor Rijswijh. 
A . Balen van A n d e l , voor Voorburg. 
D . van der Poor t , voor Zegwaar d en Zoetermeer 

(residentie Zoetermeer). 
B . Baron Collot d'Escury, voor Loosduinen. 

Stationementen te 's Gravenhage , Scheveningen , 
Wassenaar en Voorburg. 

Controle Leiden (iste Afd.). 
A . J . Tengbergen, voor de dir. bel., te Leiden. 
Jlvr. M . A . P . C. Nahuijs, voor Hazerswoude en 

Benthuizen. 
M . Schaalje, voor Soeterwoude. 
J . F . X . Schiefbaan, voor Lteiderdorp. 
P . A . de Bordes, voor Oudshoorn en Koudekerk. 

Stationement te Koudekerk. 

Controle Leiden (2</e Afd.). 
N . Servatius (@) ( 3 ) , voor de in- en uitg. regten en 

accijnsen, te Leiden. 
H . van der Colf f , voor Oegstgeest en Rhijnsburg. 
G . F . Bar. van Asbeck, voor Noordioijk en Noord-

wijkerhout. 

(1) Vroeger Arrondissements-Directeur te Zwolle. 

(2) Voorheen Controleur te Vianen. 

(3) Vroeger Arrondissements-Directeur te Assen. 
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W . B . van den Bosch, voor Lisse en Hillegom. 
G . Oorthuis, voor de dir. bel., regten en accijnsen der 

beide Kcttwijken en Valkenburg. 
H . J . Clar ion , voor Warmond, Sassenheim en 

Voorhout. 
Stationementen te Leiden, Oegstgeest, Noordwijk 

en Katwijk. 

Controle Alphen. 

J . C . Uitenhage de Mis t , voor Alphen. 
F . J . Koemans, voor Woerden, Waarder, Barwouts-

waarder en Rietveld. 
G . Koe l ink , voor Aarlanderveen en Ter Aar. 
D . J . E . Cremer, voor Bodegraven en Zwammerdam. 
J . A . van Driel Jz., voor Nieuwkoop, Nieuwveen 

en Zevenhoven. 
J . G . J . Riemersma, voor Alkemade. 
F . O. van Dornberg Heiden, voor Woubrugge en 

Rhijnsaterwoude. 
Stationementen te Alphen , Woerden, Aarlander

veen, Ter Aar en Bodegraven. 

Controle Gouda. 

EL Scheltema (1) , voor Gouda en Broek. 
J . A . de Lano i j , voor Boskoop, Reeuwijk, Sluipwijk 

en het Land van Stein. 
F . B l o k , voor Moordrecht, Noord- en Zuid-Wad-

dinxveen en Nieuwerkerk aan de IJssel (3 kantoren, 
residentie Moordrecht). 

D. W. C. Veldhorst, voor Haastrecht en Gouderak. 
Stationementen te Gouda en Boskoop. 

(1) Voorheen Controlenr te Bergum. 
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Controle Schoonhoven. 

E . Jochim, voor Schoonhoven en Vlist. 
C. de Wi lde , voor Ouderkerk aan den IJssel, 

Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek (residentie Krim
pen aan den IJssel). 

H . Verploegh van Hellouw (gg 4. kl.), voor Oude
water, Papecop, Lange-Ruigeweide, Hekendorp en 
Oukoop. 

J . D . de Bloeme, voor Berg-Ambacht, Berken
woude, Ammerstol, Zuidbroek en Stolwijk. 

Stationementen te Schoonhoven , Oudewater en 
Berkenwoude. 

|||f<tatsefijk> ||§n:foan-<j<Ts 

belast met de ontvangst van Rijks-accijnsen. 

D . G . Veltcamp Helbach, voor het geslagt, te Rotterdam. 
M . J . van Koevorden , voor het geslagt, te Belft. 
L . Steur, voor het geslagt, te Maassluis. 
P . Hoogendijk, voor het geslagt, te Vlaardingen. 
M . van der Lugt Melsert, voor het geslagt, te Brielle. 
W . van Aardenne L z . , voor het geslagt, te Dordrecht. 
M . W . C. Melchers, voor het geslagt, te 's Hage. 
J . Gericke, voor het geslagt, te Leiden. 
J. Sonsbeek, voor het geslagt, te Schoonhoven. 

sf^nrttttmeratren 

Jhr. F . A . E . Nahuys. 
H . G . Smits Verburg. 
J . A . Meulemans. 
G . C . G . van Ketel. 

in be f | | | t r<die. 

M . A . P . H . Philipse. 
C. M . Visser. 
P . A . A . Molenaar. v 
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kantore 
regten , 

der in- en 
te Rotter-

W . F . Baron van Reede | ten 
van Oudtshoorn , \ uitg. 

D . M . Gi l t ay , J dam, 
W . H . van Essen, ten kantore der in 

en accijnsen, te Schiedam. 
P . Grave van Hogendorp, ten kantore der in- en uitg 

regten en accijnsen, te Dordrecht. 

en uitg. regten 

T E E O T T E K D A M . 

T. G . Nagel. 
P . Lafontaine. 
J . van der Steen. 
H . van der Brugh. 
F . Niemantsverdriet 
W . S. Vitriarius. 
F . H . Rant. 
J . Houwing. 
J . van den Broek. 
G . de Haan Pz . 
G . B . M a r s , 
C. Staverman, 
C. D . Weirather, te Maassluis. 
H . R . A t s m a , te Vlaardingen. 
J. Koolbeek (tevens Ontvanger), 
C. H . Werkhoven, W H z n . , 
C. Taale, 
C. T . Cramer, 
W . Ermerins, 
H . F . Lambrechts, 

D. van Eldi jk. 
H . W . I. M . Yske. 
J . H . J . Kuhlman. 
H . Aalstius den Appel. 
G . C. de Waard. 
J . Labberte. j 
H . Dekkers. I 
P . Schluter. 
A . Mulder. 
J . W . D . van Hemert. 

te Schiedam. 

te Brielle. 

te Hellevoetsluis. 

3 
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C. J . van Someren K o o y , ) 
A . G . B o d e , > te Dordrecht. 
H . Henken , ) 

* § f | e f e r s <n ^Ipttxafeurs vun &<it ^ p n r f (!)• 

, te Kralingen. 
W . H . B o o n , te Delft. 
K . van Dam , te Stolwijk , voor het lste district. 
C. Stout, te Noorden, bij Nieuwkoop, voor het 2de district. 
J . Kempenaar Cz., te Woubmgge, voor het Sde district. 

ommtesftt. 
(Naar ancienniteit.) 

Hoofd-Commiesen. 

T. Mailer, le Schiedam. I K. Doore, te Dordrecht. 
B. Soek, te Rotterdam. 

(1) Voor wat betreft de administratie van den turf-accijns, zijn de 
na te melden gemeenten van de Prov. Z.-Holland van de Controles, 
waartoe dezelve anders behooren, afgenomen en gevoegd bij de volgende 
Controles , te weten : 

j bij de Controle Delft. Ketel, 
Bleiswijk, 
Berkel. 
Bergschenhoek,! 
Hillegersberg, 
Zevenhuizen, 
Moerkapelle, 
Hazerswoude, 
Benthuizen, 
Soeterwoude, 
Oudshoorn, 
Lisse, 
Nieuwerkerk, "1 hij de Controle 'Rotterdam 
Moordrecht, fkantoor Kralinaen\. 
Stolwijk, 
Berkenwoude 
Bergambacht, 

hij de Controle Rotterdam — kantoor Kralingen. 

bij de Controle Alphen. 

(kantoor Kralingen). 

, | bij de Controle Gouda. 



51 

A. van Bommel. 
N. Duyvenwaardt. 
J. C. Ahrens. 
J. D. Matlbieu. (*4. kl.) 
H. Zandwijk. 
J. C. W. G. Tomeese. 
T. Rijnhart. 
J. Bijl. 
P. C. van Es. 
P. Koole < ° 4 . kl.). 
M. J. Spaanderman. 
S. A. Iburg. 
W. van den Hout. 
P. Zonneveld. 
J. de Graaf. 
J. Hartogh. 

J. A. Resch. 
A. A. Wowys. 
C. A. Kelk. 
A. Verbuys. 
W. van Egmond. 
A. Mook Jz. 
F. J. Sloels. 
W. Hagens. 
M. van Dijk. 
J. B. de Brie. 
A. van Gogh. 
P. Melzelaar. 
G. Mulder. 
A. B. A. van Kelel. 
J. M. Oith. 
G. Vermeulen. 
H. Theys. 

J. fiepp. 
A. van den Andel. 
M. E . Knaap. 
F. Sieberl. 
W. Linders. 
J . C. A. van Kelel. 
P. de Leu. 
H. W. Jelten. 

Van de eerste klasse. 
G. M. van den Oord. 
K. D. Salomons. 
W. H. S. Caspers. 
C. van der Linden Jar. 

nazelte. 
0. de Bruyn. 
J. Jonas. 
M. van der Laan. 
J. F. Buchel. 
J. D. V. Schenk. 
J. C. van der Lee. 
A. Prins. 
T. Snoeke Jz. 
J. Slork. 
VV. de Goede. 
K. A. Beslebroer. 

S. C. van Nispen. 
J. C. van der Meer. 
P. Beels. 
J. A. Soer. 
A. Aldenhoven. 
J. J. van Eysden. 
C. Corver. 
L. M. van Halleren. 
J. G. P. Borleffs. 
H. de Klerk. 
C. A. Vereul. 
J. P. Werner. 
J . W. van Koeverden. 
G. Freni. 
L. J. Olterspoor. 

Van de tweede klasse. 
J. W. van Dobbelen. 
A. S. Briede. 
D. F. M. KrOller. 
E. van der Wiel. 
A. Allhuyzen. 
A. Fluyl. 
H. Wubber. 
M. J. Werner. 
A. van Soens. 
H. Bouman. 
II. Baak. 
T. van der Meer. 
W. van Rijn. 
F. T. J. Hesselberg. 
P. Vermeulen. 
M. van Idsinga. 
A. J. van der Drift. 

Van de derde klasse. 
W. M. Bulges. 
L. G. Roos. 
G. II os. 
J. G. Morel. 
B. de Bruin. 
A. Goudswaard. 
W. F. v. Nieuwenhuyse. 
W. Meijer. 

A. W. Wulffers. 
H. Verhoeff. 
V. A. van Dolder. 
G. A. Kien. 
T. J. Unlerhorst. 
J. T. C. Sluyskens. 
T. B. Savarijn v. Baarle. 
K. de Kleyn. 
P. J. F. Fuchs. 
E. E . F. Dulfer. 
A. Arimont. 
T. van Beonekom. 
E. W. Beth. 

J. F. Erdman. 
J. C. Schenk. 
T. P. J. Maslhof. 
G. van den Heuvel. 

F. J. Hart wig. 
P. Turk. 
J. H. Holtman. 
VV. Borst. 
F. J. Scheffer. 
J. G. R. Zwierzina. 
C. Bakker. 
L. A. de Rocheforl. 
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J. P. Marcus. 
J. Leep. 
A. \V. RouckeDS. 
P. Roos. 
L . Outhoff. 
J. Riebroek. 
W. G. van Eijmeren. 
C. C. Beekman. 
J. Ducrmeijer. 
M. Hatz. 
D. M. vaD Zwichl. 
D. B. von Wiebel. 
D. van Geluk. 
H. von Meijenfeldt. 
P. B. Huizinga. 
C. Samson. 
J. Zaalberg. 
.1. Knip. 
J. A. Durkheim. 
A. A. C. de Veer. 

G. F. Brouwer. 
J. Hermans. 
C. Jonker. 
P. J. Biesta. 
J. C. Volkert Doorschot. 
J. W. Sanders. 
J. P. Korving. 
P. C. Hartman. 
R. van Meerendonk. 
J. Oursbrouck. 
J. Soerewijn. 
P. J. van den Gevel. 
S. de Wildt. 
J. Bijl. 
A. de Pril. 
C. Vergalen. 
J. Fernhout. 
A. Broek. 
B. W. den Broeder. 

H. E. F. Graves. 
W. Teeuwen. 
H. A. C. Pommee, 
W. H. Lambregts. 
A. S. H. Scholh. 
J. M. Rammeraad. 
B. W. Boode. 
C. Teeuwen. 
J. J. Blum. 
L. H. Siebkes. 
J. van Nispen. 
P. P. de Peijpers. 
J. J . Kelk. 
P. Boekhorst. 
J. F. L. Andreae. 
C. A. M. Mattern. 
J. G. Harms. 
J. C. van Haaften. 
J. H. Wasserman, 

Van de vierde klasse. 
H. Daniels. 
G. B. Veltman. 
J. L. V. Eras. 
C. G. Wemmerslager. 
A. Willeman. 
W. van Beilen 
J. Kuipers. 
D. van Nes. 
P. Spierenburg. 
N. Rietdijk. 
D. Ooslboek. 
J. H. van Slraalen. 
C. L. van Baalen. 
J. C. Werner. 
F . J. J. Albers. 
P. de Jager. 
M. M. Dulfer. 
J. H. Wijnen. 
C. de Jager. 
W. F. Noman. 

C. Valkis. 
J. K. Blommendaal. 
J. Monatz. 
P. Verbe»t. 
J. B. F. Grimberg. 
Jhr. P. J. de Beije. 
W. de Goederen. 
P. Vermeulen. 
C. van der Pijl. 
W. F. K. Verhoeff. 
J. A. van Otterloo. 
B. Bergman. 
P. Lieth. 
J. Lotte. 
H. M. Braun. 
A. de Gooijer. 
F. F. Algie. 
A. Soeter. 
T. V. Mauffels. 
C. Petersen. 

A. Fijn van Draat. 
P. Hoornweg. 
C. Peters. 
G. A. van Bommel. 
J. Groeneweg. 
H. W. Zolf. 
A. H. Eras. 
C. A. R. Coster. 
M. Goudswaard. 
J. A. H. Baerken. 
C. D. Israel. 
J. van Houten. 
J. A. Huys. 
H. Bezemer. 
H. A. Garama. 
H. A. Dagevos. 
E. E. T. van Nikkelen 

Kuyper. 
W. Krumperman. 

ptsifeurs-f§ 

T . G . N a g e l , te Rotter-
Jam. 

,crj«e|iimciers, 

A . G . B o d e , 
H . Henken, te Dordrecht. 
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M . J . Spaanderman, Commies der l e kl . , te Rotterdam. 
K . Boudewijn, te Dordrecht. 
T. Rijnhart, Commies der lste k l . , te Rotterdam. 
J . C . van der Meer , Id. der 2de kl . , te Delft. 
H . R . Atsma, te Vlaardingen. 
W . de Goede, Commies der 2de kl . , te Oegstgeest. 
T. van der Meer, Id. der 3de kl. , te Gouda. 
E . E . P . Dulfer , Id. der 2de k l . , te 's ffage. 

J . Oerder, ) 
T . G . Wolters, I p , 
J . H . S tork , \ t e Rotterdam. 
P . J . L . Mesch, ) 
P . Reese, j 
M . W . van Kooten (adjunct), [ te Schiedam. 
J . Molenburg (adjunct), J 
A . J . van Kelckhoven, ) „ , 
A . J . van Seuren, | t l ^ k t e Selaedam. 

Van de tweede klasse. 
E . E . P . Dulfer , te 's ffage. 
W . de Goede, te Oegstgeest. 

Van de derde klasse, te Rotterdam. 
M . J . Spaanderman. 
J . C A . van Ketel . 
A . I. van Seuren. 
G . Vermeulen. 
J . C. W . G . Tomeese. 

A . Witteman. 
T . Rijnhart. 
F . J . Unterhorst. 
C. Corver. 
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K . A . Bestebroer, 1 
G . F r e n i , > te Delfshaven. 
C . Teeuwen , J 
B . W . den Broeder 
C . V a l k i s , 
J . de Graaff , o i- J 
T , , R , > te Schiedam. P . Vermeulen, 
H . Zandwijk, 
W . van Rijn , 
J . C . van der Meer , 1 
J . A . Soer, \ te Delft. 
K . D . Salomons, 
A . W . Wulffers, te Scheveningen. 
W . H . S. Caspers, te Vlaardingen. 
J . F . Buchel , te Vianen. 
H . de Kle rk W z . , \ 
S. A Iburg, I t e D o r d r e c h t 

J . B i j l , I 
P . Beets, ) 
C . van der Linde Jarnazette, J , „ .. , 7 . 
T ,,r ^ i i ^ Zwimdrecht. J . W . van Koeverden, ) y 

J . D . V . Schenk, te Ter-Aar. 
W . van Egmond, te Gorinchem. 
P . Koole, te Oud-Beijerland. 
J . H . Wasserman, te Katwijk. 
J . G . R . Zwierzina, te Middelharnis. 
J . C. Ahrens, ) , ^ ^ 
A . Althuyzen , j J ' 
F . T . J . Hesselberg, 1 , T , 
A . S. Briede, ( t e L e V d e n -
T . van der Meer , ) . / - , , 
T . Snoeke Jz. , j t e G o u d a -
E . W . Beth , te Overschie. 
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D. K r o l l e r , te Koudekerk. 
J . Riebroek, I , m , 
G . M u l d e r , j t e W o e r d e n -

c«nt)rt(tri)«r5 

der directe belastingen. 

J. H. Haasse, -i le Rotterdam., voor hel kanl. Rollerdam, 
J. T. van der Waall, / Isle afdeeling. 
.1. van Qrondeli*, 1 te Rotterdam, voor het kanl. Rotterdam, 2de 
G. W. Korlhals. 1 afdeeling. 
J. Vellman, le Kralingen, voor het kanloor aldaar. 
J. K. Vellhuizen, le hillegersberg, voor de kanl. Hillegersberg cn 

Bleiswijk. 
S. V. Laceulle, le Delfshaven, voor de kant. Delfshaven en Overschie. 
J . P. Prince, te Delft, voor de kant. Delft cn Pijnacker. 
J. van Ipenbuur Az., le Schiedam, voor het kant. Schiedam. 
A. C. Diephuizen, le Maassluis, voor de kant. Maassluis, Monster 

en Naaldwijk. 
F. F. Cretier, le Vlaardingen, voor de kant. Vlaardingen en Maasland. 
I. Leer, te Nieuwenhoorn, voor de kant. Brielle, Hellevoetsluis , 

Nieuwenhoorn , Ooslvoorn , Nieuwesluis, Geervliet en Zuidland. 
A. deKoomen, te Middelharnis, voor de kant. Middelharnis, Oude-

Tonge, Ooltgensplaat, den Bommel, Sommelsdijk, Dirksland 
en Goedereede. 

T. van SOD , I te Dordrecht, voor de kant. Dordrecht 
C. P. van Koevorden, / en Zwijndrecht. 
P. Waperom Fz., te Papendrecht, voor de kant. Alblasserdam en 

Bleskensgraaf. 
P. A. van Fiee Dz., le Charlois, voor de kanl. Charlois, Pernis, 

Rhoon, Rarendrechl, Ridderkerk en IJsselmonde. 
C. van der Horst, (e Gorinchem, voor de kant. Gorinchem, Meer

kerk en Nieuwpoort. 
D. Oudshoorn, te Leerdam, voor de kanl. Vianen en Leerdam. 
D. A. Aenmey, te Sliedrecht, voor de kant. Sliedrecht ta Hardinx

veld. 
P. van Kuijk, le Oud-Beijerland, voor de kanl. Oud-Beijerland, 

Zuid-Beijerland en Numansdorp. 
N. A. Boudewijn, le Strijen, voor de kanl. Strijen en '« Gravendeel. 
S. Velderman, le 'sHage, i 
I. C. S. A. van den Bergh, le 's Hage, , v o o . r , h e . k a n l > * h a S c 

I. L. Meys, te Scheveningen, \ l l e a l u , ) -
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C. F. Mulder, te Hage, "i . . . , „ „ 
J. P. Kohier, te 's Hage, > v o o r h e t k a n , o o r * <2e afd->-
A. Francken, le Rijswijk, voor de kant. Ryswijk, Voorburg en 

Loosduinen. 
H. Spruit, te Stompwijk, voor de kanl. Wassenaar, Stompwijk 

en Zegwaard. 

A. foiderV } l e LeH(ien 1 v o o r het kantoor aldaar. 
B. Kelder, te Koudekerk, voor de knot. Soeterwoude, Leyderdorp, 

Hazerswoude en Oudshoorn. 
J. van derMey, la Lisse, voor de kant. Lisse, Sassenheim, Noord

wijk , Katwijk, Oegstgeest en Warmond. 
C. van Pelt, te Woubrugge, voor de kant. Alphen, Aarlanderveen, 

Alkemade en Woubrugge. 
A. J. van der Stok, te Bodegraven, voor de kant. Nieuwkoop, 

Bodegraven en Woerden. 
F. Harting, te Gouda, voor de kanl. Gouda, Moordrecht, Nieuwer

kerk aan den IJssel, Waddinxveen, Haastrecht en Boskoop. 
F. H. Swam, te Schoonhoven, voor de kant. Schoonhoven, Oude

water , Ouderkerk aan den IJssel en Bergambacht. 

T E ROTTERDAM. 

A . J . Metzlar (1) , Entreposeur. 
J . Plugge, Controleur der lste klasse. 
G . van Hoist, eerste Boekhouder. 
A . H . Verhoeff, tweede Boekhouder. 
W . J . Brender a Brandis, Magazijnmeester. 
W . Heusdens, eerste, ) 
J . H . Y s k e , tweede , I Klerk. 
A . de Molenaar, derde,) 

(1) Vroeger Arrondissements-Inspecteur, te 'sBosch. 
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i^ommtesen. 
C. van Raay, Hoofd-Commies. 

J. Romein. 
P. Hunnego. 
G. C. van der May. 
J. A. Fregele. 
H. Lafailje. 
J. Lockhorst. 
J. C. J. Hediger. 
W. H. A. Geering. 
J. van Raalt. 
T. M. Pronk. 
C. van der Brons. 
J. Geelen. 
P. Schuurkogel. 
C. Monshouwer. 
H. R. Karslel. 
M. Bloezem. 
G. T. v. Ziedzes Des-

plantes. 
A. van Raamsdonk. 
A. Tieleman. 
P. Uilenbroek. 
F. P. Bos. 

J. de Rol. 
I. C. Saris. 
C. Bal. 
A. Dronkers. 
A. de Clerc. 
G. Koppelaar. 
T. H. Borman. 
C. Moerkerk. 
J. Krijgsman. 
J. J. Chef d'Holel. 
J. Dolmaker van Wit 

zenburg. 
W. van Toor. 
L. Moerkerk. 
G. Droog. 
J. C. Jung. 
J. J. A. Scliouten. 
C. van Os. 
P. van der Plaat. 
C. F. Roos. 
S. Verbiesl. 

A. Botermans. 
M. Poppe. 
P. H. van Dinsen. 
L. de Graaff. 
D. Reyneke. 
W. Lutterbach. 
P. G. van Swaag. 
W. F. Sluttenbeim. 
L. Durey. 
M. D. Emmen. 
P. Dijkslra. 
P. van der Plas. 
G. Merlens. 
J. C. Schmetz. 
F. E . A. van de Polder. 
E. G. J. F. Linnemann. 
J. H. Kraft. 
C. van Dijk. 
A. Janknecht. 
N. B. Roels, Pakhuis-

knecht. 

in de overige steden. 
J . van der Hucht , te Schiedam. 
M . Swaan, te Del/shaven. 
Jhr. J . L . van Panhuys, te Vlaardingen. 
H . Gerlings Jz., te Maassluis. 
J . Koolbeek, te Brielle. 
H . J . Borgerhoff van den B e r g , te Delft. 
J . A . van Wijngaarden, te Dordrecht. 
A . J . Verniers van der Loef f , te 's Gravenhage. 
N . G . Servatius (@) , te Ijeiden. 
H . Scheltema, te Gouda. 
E . Jochim, te Schoonhoven. 



T E B R I E L L E . 

C. de Ruyter, Kwartiermeester. 
H . van der Steen, ] 
J . Spuy, J- Sloeproeijers. 
J. Stillebroer, J 

T E HELLEVOETSLUIS . 

C . van Poelje, Kwartiermeester. 
A . van der P i j l , "j 
W . Garden ier, / 

C . p f u i t ' ' [ Sloeproeijers. 
J . Domisse, I 
C. van Baalen, J 

T E ROTTERDAM. 

j ' v S e f m e y d e ' j Sloeproeijers. 

T E DORDRECHT. 

J . Bouwman, Sloeproeijer. 
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Mr. W . J . C . Scholten van Aschat (@), residerende 
te Amsterdam. 

W . F . H . Teupken, Isle Commies ter Directie. 
J . Haverkamp Jr., 2de Commies ter Directie. 

OttfroOurs. 
T E A M S T E R D A M . 

Voor de directe belastingen. 
M . M . A . Hijmans, Hoofd-Controleur. 
J . C. B loem, van de 3de kL, voor het lste •) £ 
M . M . A . Hijmans, voor het 2de / £ 
W. Alewijn Fz . , van de lste kL, voor het 3de V% g 
J . Kuyper Hz . , van de 3de kL, voor het 4de ( 2 S 
J . P . Helmol t , van de 2de kl . , voor het 5de J<3 

Van de in- en uitg. regten en accijnsen. 
G . L . Voerman, van de lste klasse. 
F . H . Kruseman, van de 2de klasse. 
W . J. V e r k u y l , van de 2de klasse. 

Voor de comptabiliteit. 
F . J . Richard de Bertin, van de lste kL, belast met 

de verificatie van het kantoor van in-, uit- en door
voer en den accijns op de suiker. 

J . Akker inga , van de lste kL, belast met de verifica
tie der accijns-kantoren. 

Voorts in de Provincie. 
E . Tielenius Kruythoff , van de lste kL, te Haarlem. 
G . W . van der Gronden, van de 2de kL, te We< .7 >, 
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L . R. Wentholt, van de 2de kl. , te Zaandam. 
J . L . Crap Hellingman ( & E . K . ) , voor de Controle 

Helder (residentie het Nieuwe Diep). 
Baron H . Lewe van Middelstum, van de 2de k l . , voor 

de Controle Ouderkerk aan den Amstel. 
W . P . van Visvl iet , van de 2de kl . , te Hoorn. 
Mr. W . C. Schol, van de lste kl . , te Medemblik. 
J . Goossens, van de 3de kl . , te Purmerend. 
G . A . Ouwens, van de lste kl . , te Alkmaar. 
J. E . Westenberg, van de 3de k l . , te Schagen. 

O N T V A N G E R S . 

Controles Amsterdam, Dir. bel. 

B . T. Elias (1) , voor de dir. bel., lste Arrond., te 
Amsterdam. 

J . Marijt van Dijk (2) , voor de dir. bel , 2de Arrond., 
te Amsterdam. 

C. A . Gobius, voor de dir. bel., 3de Arrond., te Am
sterdam. 

H . Meinesz (3), voor de dir. bel., 4de Arrond., te 
Amsterdam. 

J . P . Klinkhamer (@) (4), voor de dir. bel., 5de 
Arrond., te Amsterdam. 

Controle Amsterdam, In- en uilg. regten. 

Mr. J. C . Byleveld (@), voor de in- en uitg. regten 
en den accijns op den suiker, te Amsterdam. 

(1) Vroeger Hoofd-Controleur te Amsterdam. 
(2) Vroeger Arrondissemenls-Inspecteur te Heerenveen. 
(3) Vroeger Hoofd-Controleur te Rotterdam. 
(4) Bevorens Agent van de Scheldevaart te Antwerpen. 
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Controle Amsterdam, Aceijnsen. 
B . P . Engelbert van Bevervoorde (1), van het eerste 

accijns-kantoor te Amsterdam (de wijn, het bin
nen- en buitenlandsch gedisteleerd). 

J. A . van de Graaf, van het tweede accijns-kantoor 
te Amsterdam (het zoid, dezeep, de brandstoffen, 
de bieren en azijnen. 

Controles Amsterdam, Actieve dienst. 
Een stationement van commiesen te Amsterdam. 

Controle Haarlem. 
Jhr. G . P . C. van Breugel (2) , voor de dir. bel. van 

Haarlem, Schooten, Houtrijk en Polanen, Haar
lemmerliede en Zuid-Schalkwijk.. 

Jhr. J. Sandberg, voor de accijnsen van Haarlem, 
Schooten, Houtrijk en Polanen, Haarlemmerliede en 
Zuid-Schalkwijk. 

W . A . Dolleman , voor Heemstede, Bennebroek, 
Berkenrode en Zandvoort (2 kantoren). 

Air. J. van Swieten, voor Bloemendaal. 
M . Beute, voor Spaarndam en Spaarnwoude. 
P . Verdam, voor Beverwijk, Wijk aan Zee en aan 

Buin en Velzen. 
Stationementen te Haarlem en Beverwijk. 

Controle Weesp. 
Mr. F . P . Bentink, voor Weesp en Weespercarspel. 

, van de dir. bel., regten en accijnsen 
van Muiden. 

M . M . de Crane, voor Naarden en Bussum. 
A . Roelans, voor Blaricum, Laren en Huizen (resi

dentie Laren). 

(1) Voorheen Controleur te Amsterdam. 
(2) Vroeger Controleur van het Kadaster. 
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Jhr. J. W . Janssens, voor Hilversum. 
Jlir. J . Lauta van Aysma , voor 's Graveland, 

Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg. 
Stationementen te Weesp, Muiden en Hilversum. 

Controle Ouder-Amstel. 
S. Bakker , voor Ouder-Amstel en Uithoorn. 
Jhr. A . van Haeften Az . , voor Nieuwer-Amstel. 
M . M . J . van der Meer , voor Sloten. 
A . W . Versfelt, voor Aalsmeer en Leymuiden. 

, voor Diemen en Watergraafsmeer. 
F . W . J . H . Tengbergen, voor Haarlemmermeer. 

Stationementen te Ouder-Amstel, Aalsmeer, Slo
ten en Nieuwer-Amstel (Overtoom). 

Controle Zaandam. 
C. J . Brand (1), voor de dir. be!., regten en accijnsen, 

te Zaandam. 
J . J . Tomson, voor Zaandijk en Koog aan de Zaan. 
G . C. Walraven van Riemsdijk, voor Wormerveer. 
W . D . van Gogh , voor Krommenie en Assendelft. 
JJ. R . van Sandick, voor Westzaan. 
K . van den B e r g , voor Oostzaan. 
J . Buys , voor Wormer, Jisp en Wijdewormer. 

Stationementen te Zaandam, Krommenie en Wor
merveer. 

Controle Alkmaar. 
P . F . C . Druyvestein, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Alkmaar. 
H . H . V . N . Schermerts, voor Heilo, Akersloot en 

Limmen. 
J . F . Schijff, voor Uitgeest, Heemskerk en Castricum. 

(I) Voorheen Controleur te Rotterdam. 
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J . Blaauwboer Az . , voor Bergen, Schoorl, Egmond 
binnen en aan see en Wimmenum. 

J . P . Haksteen, voor Koedijk, Sint Pancras en 
Oudorp. 

J . A . Margadant, voor Schermerhorn, Noord- en 
Zuid-Schermer, Oterleek, Heer Hugowaard en Veen-
huizen. 

Stationement te Alkmaar. 
Controle Schagen. 

J . Huls t , voor /S c A a e n , St. Maarten en Barsingerhorn. 
V . H . Niemantsverdriet, voor de Zijpe, Petten en 

Calandsoog. 
G . Overhoff, voor Wieringerwaard. 
H . do Graaf, voor Oude-Niedorp, Nieuwe-Niedorp 

en Winkel. 
J . van der Sluys, voor Noord- en Zuid-Schar-

to oude, Broek op Langendijk en Oudcarspel. 
P . A . Colombon, voor Warmenhuizen en Haring-

carspel. 
Stationementen te Schagen, Warmenhuizen en Zijpe. 

Controle Helder. 
P . B . Eeeringh (1), voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Helder. 
J. L ip jes , voor de dir. bel., regten en accijnsen, van 

Vlieland 
P . Al tena, voor de dir. bel., regten en accijnsen, van 

Terschelling. 
H . W . Baelde, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

van Texel. 
J . H . Ant fang , voor Wieringen. 

Stationementen te Helder, Vlieland, Texel, Ter
schelling en Wieringen. 

(1) Vroeger Controleur te Botterdam. 
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Controle Medemblik. 
G . D . Thierens, voor de dir. bel., regten en accijn

sen van Medemblik, Wervershoof en Andijk. 
A . H . Crap Hellingman, voor Hoogwoud en Abbekerk. 
B . Viervant, voor Sybecarspel, Midwoud e*h 

Nibbixwoude, Opperdoes en Twisk (2 kantoren). 
R. Fe i th , voor Spanbr o ek, Opmeer, Hensbroek en 

Obdam. 
Stationementen te Medemblik en Spanbroek. 

Controle Hoorn. 
L . Backer Overbeek, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Hoorn. 
J . Idema Greidanus, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Enkhuizen. 
J . Schuitemaker, voor Venhuizen, Wijdenes en 

Schellinkhout. 
A . F . R. E . van Hasselt, voor Grootebroek, Bo

vencarspel en Hoogcarspel. 
J . C. Bast, voor Blokker en Westwoud. 
R. H . van Haersolte, voor Wognum en Zwaag. 
K . F . Boejenk, voor Berkhout en Avenhorn. 
Jhr. F . W . G . von Speicher, voor Oosthuizen, 

Beets en Oudendijk. 
J . Nentjes, voor Urk. 

Stationementen te Hoorn, Enkhuizen, Avenhorn 
en Hoogcarspel. 

Controle Purmerend. 
H . G . Holland, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Purmerend. 
E . Mooyaart, voor de dir. bel., regten en accijnsen , 

van Edam, Middelie, Kioadijk en Warder. 
T. G . P . Arno ld , voor de dir. bel., regten en accijn

sen , van Monnikendam, Katwoude en Marken. 
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J . Prins Jr. , voor Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Schellingwoude, Broek in Waterland en Landsmeer. 

, voor Upendam. 
C. H . Hagen , voor de Rijp en Graft. 
C. Spiers, voor de Beemster. 

Stationementen te Purmerend, Edam, Monniken
dam, Buiksloot en Rijp. 

belast met de ontvangst der Rijks-accijnsen. 

C. M . Engert , voor het geslagt, te Amsterdam. 
E . Ritsema, voor het geslagt, te Haarlem. 
S. van Heynsbergen , voor het geslagt, te Zaandam. 
J . van de Grasstek, voor het geslagt, te Hoorn. 
P . de Boer , voor het geslagt, te Medemblik. 
K . Plemper van Balen, Idem, te Purmerend. 
C. Costerus, Idem, te Edam. 
T. F . Boerlage, Idem, te Monnikendam. 
L . J . Hellingwerff, Idem, te Alkmaar. 

ittrnntneratren in be §^n>t»incte* 

G . P . van Vladeracken, J r . 
R . G . Engelen. 
Z . T . de Jongh van Arkel . 
G . van Heusden. 

Jhr. W . F . Alewijn. 
J . H . A . Modderman. 
B . A . Brinkhuis. 

. . vacant. 

{oe^ottbers. 

( ten kantoi 
doorvoer 
op de suiker, te Amsterdam. 

Jhr. C . G . G . Graafland, 1 ten kantore van in- , uit- en 
C . G . Blasius L e Jay, > doorvoer en van den accijns 

t» J 
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P . 
F . 
J . 
F . 
B . 
F . 
G . 
T . 
A . 
J . 
W 
H . 
A . 
A . 
P . 
E . 
A . 
D . 
J . 
P . 

T E 

A . Dronrijp. 
C. Wethmar. 
J . Donner. 
C. H . W . Bos. 
F . Broekhoff. 
C . Doudart de la Gree 
C . Pieterse. 
G . Tissot. 
W . Jorissen. 

A M S T E R D A M . 

J . A . Grispen. 
J . Spee. 
F . C . H . IJzerman. 
J . F . C . van Maenen. 
F . W . Dumoulin. 
J . A . Vellekamp 
J . van Beerestein, 
J . Bookmaker H z 
G . A . Katoen 

W . van Wijhe. 
Aar ts , 

M . C . A . Moise de Chateleux, 
P . T . Storm L o t z , 
Denys, 
van W e r d , 
Dambrink, 
Musquetier, te Vlieland. 

Hoeknds (waarnemend), j t e T e r s c h ^ 9 
J . Nortier Pz. , te Zaandam. 

•I 3̂ 

aan den Helder. 

tv$ cn ^( txafeurs van i>eit 
J . van D i j k , te Nieuwer-Amstel. 
C. A . Marchelbach, te Kortenhoef. 
J. A . V l u g , te Haarlemmermeer. 
F . A . H . van der Meulen, te Zaandam. 

i^2>ommtes«tt. 
Hoofd-Commies. 

K. 0. B. Meenderinok, te Amsterdam. 
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Fan de eerste klasse. 
D. Angelbeek. 
B. Vermeulen. 
J. C. Stumpff. 
J. Hardes. 
M. J. Jantzen. 
J. Hutte. 
T. Soeters. ( °4 .k l . ; 
J. C. Schramm. 
W. Sickesz. 
A. J . van Seuren. 
F. F. Verhoeff. 

C. Zon Bz. 
A. Scholten. 
M. Nalz. 
C. D de Heus. 
B. Krab Henning Jr. 
H. C. Jekel. 
A. L. Gerritsen. 
J. L. van Leeuwen. 
N. Slothouber. 
W. E . Verseput. 

A. Carlebur. 
W. Haverkamp. 
J. L. Jacobs. 
J. C. Snabilie. 
P. van Vlissingen. 
E. Lowe. 
J. J. de Roos. 
G. Vink. 
J. W. van den Gronden. 
H. L. Ziegenhoocke. 

Fan de tweede klasse. 
J. J. Simons. 
J. A. Block. 
C.W.KrekelKelderman, 
P. Willems. 
J. van Duyl. 
C . J. Tewes. 
J. J. Schrempfft. 
J . B. A. de Bruyn. 
M. J. J. P. Tissot. 
J. Koudys. 
P. Kisl. 

Schaares. 
Bonger. 
M. Meissenheim. 

F. C. van Buuren. 
F. Rolff. 
W. Mertz. 
Cloet. 
D. Allarl. 
F. W. Behr. 
L. Casimier. 

J. G. Eylders. 
J. Lobry. 
H. Hen. 
G. Boolingh. 
L. H. Furnee. 
J. G. Potharst. 
D. C. Piek. 
G. H. Sweers. 
J. J. Das. 
W. Peeters. 

J. Milatz. 
A. van Heyst. 
A. Noordhoorn van der 

Kruyff. 
J. Hartwijk. 
L. Peereboom Voller. 
D. de Wolff. 
H. C. A. van Gogh. 
D. Levy. 
K. Fraay. 
P. A. P. van Groningen. 
W. G. Tamson. 
A. Bor. 
J. F. Jacot. 
J. C. Scheller. 
W. G. van Zuylen. 
P. J. Colenbrander. 

Fan de derde klasse. 
J. F. Israel. 
C. Loevezijn. 
A. Berendsen. 
P. Francbimon. 
T. Sweerts. 
L. F. Nooteboom. 
J. Knoop. 
P. Botesz. 
A. G. van Tusschen-

broek. 
C. H. Leybbrandt. 
L. I. Kassies. 
L. Meijer. 
D. van Gorcum. 
A. van Waalwijk. 
H. Baasdorp. 
H. Bouwer. 

J. W. A. Luca. 
J. Hermans. 
G. van Bel. 
A. C. Weissenbruch. 
J. Oostenrijk. 
M. van der Linden. 
M. Ruster. 
G. M. J. van der Heijden. 
C. Duwel. 
M. I. C. Neering. 
B. II. Schultz. 
J. de Haan. 
J. M. P. J. Verstegen. 
J. de Vries Lentsch. 
D. Slothouber. 
P. Ligter. 
N. I. Ooslerbaan. 
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.1. H. Tinneveld. 
J. Knopperls. 
J. Broens. 
A. R. Z. Joost. 
J. C. Kersteman. 
L. Hoekstra. 

A. H. Sausentlialer. 
C. van der Klaauw. 
J. Tarin. 
J. Meerman. 
F. C. M. Mattern. 
T. van der Schoot. 

G. B. Kersteman. 
C. van der Meer. 
J. Maasman. 
P. Smit. 
Jhr. J. H. A. de Lannoy. 

Van de vierde klasse. 

A. Donker. 
A. van Wageningen. 
C. F . Hajenius. 
L. Leupen. 
M. J. P. Dekking. 
G. E . Croissant. 
B. Roukens. 
A . van Moorsel. 
W. F. Kelbling. 
F. A.H. van der Meulen, 
W. van der Lek. 
I. W. Looijen. 
I. Merck. 
G. de Lange. 
J. van Zevenberg. 
F. A. J. M. Muller. 

i. F. van der Horst. 
J. M. Daalgreen. 
W. Gunning. 
L. Voorregt. 
J. Muiteman. 
J. C. F. Donkersloot. 
J. L. W. Anemaet. 
J. A. Nolte. 
J. F. van Hems. 
H. A. Hoogenberg. 
F. A. van de Pavert. 
J. Belderink. 
H. W. Dilg. 
J. Dekker. 
F. J. Carabain, gen. 

Mourand. 

H. Gerritsen. 
J. de Boer. 
J. J. Stoop. 
G. Verhoeve. 
H. Halio. 
B. Zuiderhoek. 
B. Buddingh. 
A. Blom. 
W. F. Wassink. 
C. G. Dronkers. 
J. A. Neomagus. 
P. Vennik. 
G. F. Leibbrandt. 
J. J. D. van Berkesteyn. 
D. G. Eckhard. 
S. Hallungius. 

De Visiteurs te Amsterdam. 

J . J . Dormer. 
F . J . Dumoulin. 

P . A . Dronrijp. 
F . G . Tissot. 
A . P . T . Storm Lotz , Visiteur, aan de Helder. 
D . Menno, Idem, te Terschelling. 
H . Schaares, Commies der 2de k l . , te Weesp. 
W . Sickesz, Idem der lste kl . , te Haarlem. 
J . M . P . J. Verstegen, Idem, te Zaandam. 
B . A . van Schuylenborgh, te Hoorn. 
E . L o w e , Commies der lste kl. , te Alkmaar. 
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Van de derde klasse, te Amsterdam. 

J. B . A . de Bruyn. 
C . J . Tewes. 
J. T . C. van, Buuren. 
A . Carlebur. 
J. G . Eylders. 
J. W . van der Gronden. 
C . D . de Heus. 
J. L . van Leeuwen. 
D . C. Piek. 
W . C. Verseput. 
A . J. van Seuren. 
J. M . P . J. Verstegen, 
Jhr. J. H . A . de Lannoy, 
H . Baasdorp, 
J. Hutte, 
F . C. M . Mattern, 
D . van Gorcum, 
W . Sickesz, 
D . de W o l f , 
H . Schaares, te Weesp. 
L . J . Kassies, te Texel. 
L . Peereboom Vol ler , te Terschelling. 
J. H . Tinneveld, te Monnikendam. 
E . Lowe , te Alkmaar. 
G . Verhoeve, te Krommenie. 
G . van B e l , te Hilversum. 
H . Gerritsen, te Medemblik. 
G . M . J . van der Heyden, te Hoorn. 
W . Peeters, te Enkhui zen. 

J. A . Neomagus. 
C. Zon Bz . 
B . Krap Henning Jr. 
B . Vermeulen. 
M . Buster. 
A . L . Weissenbruch. 
J. Koudijs. 
A . D . B . Meenderink. 
F . F . Verhoef. 
J. Merck. 
C . H . Leibbrandt. 

te Zaandam. 

te Helder. 

te Haarlem. 
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der directe belastingen^ 

D Smit jz'' 1 t e Amsterdam, voor de ontvangst van het lste Ar-
j rondissement aldaar. 

F . J. van der Maas, 1 
G. Janse, ! te Amsterdam, voor het 2de Arrondissement. 
H. J. Haverkamp , ' 
J. A. C. Straatman, 1 
H. A. Visser, I te Amsterdam, voor het Sde Arrondissement. 
H. Borghorst, ' 
C. Wagenaar, 1 
A. D. Seemann, j (e Amsterdam, voor het 4de Arrondissement. 
B. Zuiderhoek , > 
F. W. Camphuis, ) 
F. Baarslag, | te Amsterdam, voor het 5de Arrondissement. 
J . G. F. Wylep, ) 
P. H. Collot de Zeeuw, "i te Haarlem , voor de kant. Haarlem , 
H. van Dijk, / Heemstede en Zandvoort. 
J. Braun, aan de Zandpoort, voor de kant. Beverwijk, Bloemen

daal en Spaarndam. 
D. van Roojen, te Nieuweramstel, voor de kant. Nieuweramstel, 

Sloten en Haarlemmermeer. 
F. Otto, te Amslelveen, voor de kant. Ouderamstel, Diemen en 

Aalsmeer. 
A. Nederhoed, te Weesp, voor de kant. Weesp, Muiden en's Gra

veland. 
A. Kamphuis, te Naarden, voor de kant. Naarden, Hilversum en 

Blaricum. 
P. Liedmeijer, aan dr Helder, voor het kant. aldaar. 
H. van der Wal. te Texel, voor het kanl. aldaar. 

, le Vlieland, voor hel kant. aldaar. 
L. P. Voller, te Terschelling, vour het kant. aldaar. 
L. Hoekstra, le Wieringen, voor hel kaot. aldaar. 
C. Jager, te Zaandam, voor de kant. Zaandam, Zaandijk, Oost

zaan en Wormerveer. 
S. Grootes, le Westzaan, voor de kant. Krommenie, Westzaan en 

Wormer. 
J. F. Roer, le Hoorn, voor de kanl. Hoorn, Wognum, Berkhout, 

Blokker en Oosthuizen. 
A. Ossen , te Enkhuizen, voor de kant. Enkhuizen, Grootebroek , 

Venhuizen en Urk. 
P. C. Singer, le Medemblik, voor de kant. Medemblik, Hoogwoud, 

Spanbroek, Midwoud en Sijbecarspel. 
H. M. Napjus, le Monnikendam, voor de kant. Monnikendam , 

Edam en Buiksloot. 
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D. Dekker, te Ryp, voor de kant. Purmerend, Rijp, Beemster en 
Upendam. 

C. C. Saalbach , te Alkmaar, voor het kanl. Alkmaar. 
J . A. Hilkhuizen, le Oterleek, voor de kanl. Koedijk en Oterleek. 
C. Doll, te Heilo, voor de kant. Heilo, Uitgeest en Bergen. 
C. Broekhuyzen, te Schagen , voor de kant. Schagen, Wieringer

waard en Nieuwe-Niedorp. 
i. Braun, te Zijpe, voor de kant. Zijpe, Noordscharwoude en 

Warmenhuizen. 

© n t « < )i o t 0, 
T E A M S T E R D A M . 

J . C . de Vriese (@) (1) , Entreposeur. 
A . C . W . Scholten van Aschat, Controleur. 
P . J. J. Verschuur, eerste i „ 
P . TV. Poppelman, « W e j Bo^ouder. 
J. N . de Vos, Magazijnmeester. 
B . Mogge Pous , Adjunct-Magazijnmeester. 
TJ. P . H . Hanegraaff, "j 
J. A . Schol , / 
A . C . Luy t ingh , i Klerken. 
H . J. Rambonnet, I 
H . de Bosson , J 

, in de overige plaatsen. 
Mr. F . F . Bentink, te Weesp. 
Jhr. J . Sandberg, te Haarlem. 
P . B . Eeeringh, aan de Helder. 
G . C . Walraven van Riemsdijk, te Wormerveer. 
F . G . P . A r n o l d , te Monnikendam. 
C. H . Hagen, te Rijp. 
P . F . C . Druyvesteyn, te Alkmaar. 

(1) Vroeger Arrondisscments-Inspecteur, te Arnhem 
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J. Vermeulen , Uoofd'Commies, te Amsterdam. 

H. Kappelhof.(*4.kl.). 
G. M. Meester. 
A. H. Elbers. 
J. Crot. 
G. van Pielersom. 
H. C. Wagenaar. 
L . H. de Koe. 
C. Mulder. 
J. A. Adolfs. 
G. H. Elserman. 
J. van der Viiet. 
A. H. Hanssen. 
A. de Lagb. 
J. Moreu. 

L. L. E . Bols. 
J. van der Voort. 
C. Briel. 
C. J. F. Blom. 
L. Slasse. 

P. Heering. 
F. C. C. Feltman. 
F. W. Richler. 
A. van Angelbeek. 
H. H. Strik. 
W. F. Diesbacb. 
M. van Wachtendonfc. 
H. F. Andriesen. 
L. Boger. 
G. van den Bogaard. 
J. C. Boger. 
D. Weenink. 
J. H. Brand. 

J. van der Velden. 
A. C. Revalk. 
F. M. Paff. 
J. L. Riedel. 
W. J. de Meur. 
J. F. Thieme. 
A. B. van Logchem. 
G. Zandbargen. 
H. van den Heuvel. 
J. F. Finkemeier. 
C. Janse. 
C. Koen , Pakhuis-

knecht. 

Buitengewone Commiesen. 

J. T. V. A. Oudendijk. 
J. Beus. 
C. Vorstelman. 
J. Petersen. 
A. B. Frouin. 

J. L. van der Heyden. 
J. Mooy Pz. 
L. E. Cocheret de la 

Moriniere. 
W. F. H. F. Croll. 

T E A M S T E R D A M . 

G . B . Dijken. 
J. Ages de Groot. 
C . de Jager. 
D . W . Spaanderman. 

F . Bakker. 
J. Meijer. 
J . van Ysseldijk. 

J . Kryne Jz., 
G . D . Hagenaar, 

T E H E L D E R . 

bvitengewone Commiesen. 
roeijers. 

Sloep' 



irecittw, 

H . K u y p e r Gz . 
J . M . Waleson , Commies der directie. 

onfrofntrs. 

W . G . Hoffmann, van de 3de kl . , te Middelburg. 
J . W . Spiess, van de 3de k l . , te Vlissingen. 
J . J . Voermau, van de 3de k l . , te Zierikzee. 
P . van Maldegem, van de 2de kl . , te Tliolen. 

van de 2de k l . , te Goes. 
J . K . Heshusius van de 3de k l , te Bath. 
J . Burgerhoudt, te Oostburg. 
C. van Boven , van de 3de k l , te Sas van Gent. 
F . H . Stubbe, van de 2de k l . , te Hulst. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Middelburg. 
N . van der Hucht, voor de dir. bel., te Middelburg 
Mr. J . G . van Bavestein (1), voor de regten en ac 

cijnsen, te Middelburg. 
Jhr. J . A . H . C. van Doorn, voor Nieuwland, Ar 

nemuiden en Kleverskerke. 
C. Modera , voor St. Laurens, Serooskerke, Grijps 

kerke, Biggekerke, Metis- en Mariekerke 
P. R . van Visvliet , voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Veere, Gapinge, Vrouwepolder en Oost-
capelle. 

A . S. van der Loef f , voor Wissekerke, 

(1) Vroeger Controleur te IJsselstein. 
i 
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S. W . P raag , voor Colijnsplaat, Kortgeen en Cats. 
Stationementen te Middelburg, Veere en Colijns

plaat. 
Controle Vlissingen. 

A . M . Danckaerts, voor de dir. bel., regten en accijn
sen, te Vlissingen. 

J . Hemerijk Tak, voor Oost- en West-Souburg, 
Koukerke en Rithem. 

J . D . Dingmans, voor Westkapelle, Domburg, 
Aagtekerke en Zoutelande. 

Stationementen te Vlissingen en Westkapelle. 
Controle Zierikzee. 

S. H . W . Verdoorn, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Zierikzee. 

D . J . V . Schutter, voor Nieuwerkerk, Ouwerkerk, 
Oosterland en Bruinisse. 

A . Zonnevylle, voor Noordgouwe, Zonnemaire, 
Bommenede, Dreischor, Kerkwerve en Duivendijke 
(residentie Dreischor). 

H . H . van Boeckholt, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Brouwershaven. 

J . M . Kleeuwens, voor Haamstede, Burgh, Noord-
w ell e, Renesse, Serooskerke, Biker zee en Ellemeei 
(residentie Renesse). 

Stationementen te Zierikzee, Brouwershaven en 
Bruinisse. 

Controle Tholen. 
A . J . H . van den Bosch, voor Tholen en Oud-Vos-

semeer. 
P . Vermaat, voor St. Maartensdijk, Scherpenisse 

en Poortvliet. 
H . G. Schroder, voor St. Annaland, Stavenisse en 

St. Philipsland (residentie Stavenisse). 
Stationement te Tholen. 
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Controle Goes. 
H . C. van Deinse, voor Goes en Kattendijke. 
F . Ermerins, voor Wolphaartsdijk, Heinkenszand, 

's Heer Arendskerke , 's Heer Hendrikskinderen en 
's Heerenhoek. 

C. M . de BHnde, voor 's Gravenpolder, 's Heer 
Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. 

J . Kleynhens, voor Ovezande, Ellewoutsdijk, Baar
land, Oudelande, Driewegen en Borsele (residentie 
Driewegen). 

P . Alvarez de Backer, voor Klo etingen, Kapelle 
en Wemeldinge. 

Stationementen te Goes en Ovezande. 

Controle Bath. 
W . F . G . L . Kerpesteyn, voor de dir. bel., regten 

en accijnsen, voor Bath en Rilland, 
C.Dominicus, voor Kruiningen, Waarde, Krab

bendijke, Yerseke en Schore (4 kantoren). 
Stationementen te Bath , Kruiningen en Hansweert. 

Controle Oostburg. 

A . J . Fokker , voor Oostburg , Waterlandkerkje , 
Kadzand en Zuidzande. 

F . van de Plassche, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Sluis, St. Anne ter Muiden en Retran-
chement. 

M . Blonker , voor de dir. bel. en accijnsen, te Aar
denburg en Heile, c'.e dir. bel. te Eede, en de 
dir. bel., regten en accijnsen te St. Kruys, waar
onder het sub-kantoor aan de Brakke (2 kant.). 

L . P . J . Baerveldt, voor de regten en accijnsen, te 
Eede (grenskantoor). 

A . van 't Lindenhout, voor Breskens, Schoondijke, 
Groede en Nieuwvliet. 
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G . L . P . Neeteson, voor IJzendijke, Biervliet en 
Hoofdplaat. 

C. L . de Smet, voor de regten en accijnsen, te Veld
zigt (grenskantoor). 

Stationementen te Oostburg, Breskens, Sluis , 
Eede, St. Kruis, de Brakke (planton), Waterland
kerkje, Hoofdplaat, IJzendijke, Aardenburg en Veld
zigt (planton). 

Controle Sas van Gent. 
B . Putter, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Sas van Gent, Westdorpe en thilippine. 
W. Schuylenburg, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Axel, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe. 
S. J . Hoffman, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Neuzen, Hoek en Zaamslag (1). 
Stationementen te Sas van Gent, Neuzen, Axel, 

Koewacht, Overslag, Zuiddorpe en Philippine. 
Controle Hulst. 

, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Hulst, Graauw en Langendam, de dir. bel. te 
St. Jansteen en Clinge, mitsgaders voor de regten 
en accijnsen, voor dat deel van de Clinge, dat nader 
aan het hulpkantoor van den Hollandschen Kauter ligt. 

J . A . van der Hucht , voor de regten aan de Kapelle
brug (grenskantoor), en de accijnsen van St. Jan 
Steen, en het deel van de Clinge, niet tot het hulp
kantoor aan den Kauter behoorende. 

M . J . Sistermans, voor Hontenisse, Hengstdijk, Os-
senisse, Stoppeldijk en Boschkapelle. 

Stationementen te Hulst, Hontenisse, Graamo, 
Kapellebrug, St. Jan Steen, de Kauter en de Clinge. 

(1) Tevens Agent voor de Scheldevaartregten. 
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gjfaafeeftjfc §||nfv-<ttt<)ers 

belast met de ontvangst van Rijks-accijnsen. 

J . M . de Stoppelaar, voor het geslagt, te Middelburg. 

filttWttwcrftttttt tn U lllirertie. 

G . J . van Kerkwijk. H . C. Koster, geagreeerde 
eerste klerk ter Directie. 

ftstfenrs. 

G . Bosnian, te Middelburg. 
C. Phanstiehl, i . r n . . ci i i 1 te Vlissingen. W. van bchelven, ) " 
T . A . de Carpentier, j 
H . L . von Eichstorff, \ te Bath. 
B . C. van der Meulen, ) 
J . D . de W i t , te Zierikzee. 
W . T . H . Janssen, te Brouwershaven. 
W . Mogge, te Sas van Gent. 
L . P . J . Baerveldt, te Eede (tevens Ontvanger). 
J . A . van der Hucht , te Kapellebrug (Idem). 
C. L . de Smet, te Veldzigt (Idem). 
J . H . Moggenstorm, Commies lste kl . , te Neuzen (fun

gerend). 
J . de Vroome, Commies lste k l . , te Veere (Idem). 
J . Imandt, Commies lste k l . , te Sluis (Idem). 
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J. van Meerendonk. 
G. Muller. 
A. J. Smith. 
P. Hoogervorst. 
W . Dumoulin. 
J. A. Dubois. 
J. F. de Klerck. 

^ommtcsen. 
(Naar ancienniteit). 

Van de eerste klasse. 
J. Korff. J. H. Moggenstorm. 

P. Meyer. 
J. de Krijger. 
I. Tappij Gielen. 
L. den Broeder. 
E. F. W. Verhaagen. 

P. Minnaard. 
J. de Vroome. 
A. Carras. 
W. Imandt. 
J. de Vriese. (°4. kl.) 

L . Pluim. 
J. M. Adriaansen. 
P. M. Visser. 
J. A. van Oppen. 
J. Weijers. 
.1. Besuyen Mz. 
B. Page. 
P. W. de Wijn Wz. 

Van de tweede klasse. 
A. Weslenberg(';,4. kl.) 
P. J. Bouman. 
J. 11. Valk. 
A. P. H. Leenhoff. 
J. Hak. 
J. Smit. 
A. van de Zande. 
C, J. Gevaert. 

J. Muller. 
H. van der Schans. 
A. Lambregtse. 
II. A. Buth. 
F. C . de la Cour. 
P. Besuyen Wz. 
J. M. Ledegang. 

P. 
C . 
,i. 
A. 
M. 
w, 
w. 
.!. 
J. 
D. 
L . 
J. 
M. 
J. 
W, 
P. 
c. 

Aarens. 
Visch. 
de Itaadl. 
Visser. 
de Jong. 

. van Arenthals. 
Haverkorn. 

P. Neeteson. 
P. Jongen. 
van den Berge. 
Sanderse. 
P. G. Kompenhans. 
Hoogesleger. 

van den Berghe. 
. Weisfelt. 
van Vuuren. 
L. van den Eeckhoul. 

Van de derde klasse. 
L. F. Schorer. A. 
B. van der Kaay. W, 
C. Renooy. G. 
J. H. Bolt. J. 
D. H. Schalk. J. 
M. Koolhaas Warnas. A. 
W. M. Hoogkamer. H. 
C. den Harligh. B. 
P. Hartog. C. 
C. Flink. A. 
II. V. de Virieu. A. 
P. Vogel. A. 
W. Leydekkers. J. 
J. Hoskam. J. 
J. J. Werner. J. 
J. W. I. van Vonders J. 

Weslerburger. J. 

Van de vierde klasse. 

van den Brandt. 
Fermie. 

Ellens, 
le Roy. 
P. Riesberg. 
J . van Wezel. 
Pelrie. 
J. W. Busch. 
van Oijen Laurense. 
van den Houle. 
A. Bucker. 
J. Strooband. 
C. Cramer. 
van Maale. 
Coolant. 
Pleyle. 
I). Wijnmalen. 

C. M. van Nijholt. 
H. Eliassen. 
P. G. A. Fagel. 
L. M. D. Rabe. 

J. J. Peelers. 
P. A. Hoffman. 
J. H. Harlhoorn. 
N. J. van Schingen. 

S. J. Huese. 
W. A. de Raadl. 
F. L. Hulsenboom. 
J. M. Becude. 
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L. W. Prinsse. 
A. Dekker. 
N. Leeuwe. 
J. Vorslenboscli. 
N. Warnas. 
G. F. Honk. 
J. H. van Ling. 
J. C. I.anze. 

L. van der Pullen. 
V. van de Velde. 
J. F. Eekelaar. 
T. F. Calame. 
W. A. Niesz. 
M. Hollzer. 
F. G. J. Smils. 

A. van der Veurl. 
K. T. Claassen. 
J. N. A. Ruiten. 
A. Verhage. 
H. J. Mesman. 
K. Simons. 
J. J. Kompenhans. 

J . de Krijger, Commies der lste k l . , te Middelburg. 
G. Bosman, Visiteur, te Middelburg. 
L i . den Broeder, Commies der lste kl. , te Zierikzee. 
W . T . H . Janssen, Visiteur, te Brouwershaven. 
J . de Baadt, Commis der 3de k l . , te Bath. 
P . Verellen, te Sas van Gent. 

Van de derde klasse* 
J . de Kr i jge r , ] 
G. Bosman, > te Middelburg. 
G. El lens, J 
J . H . Moggenstorm, te Neuzen. 
W. M . Hoogkamer, te Sluis. 
P . Minnaard, te Hontenisse. 
P . Meyer , 
J . Contant, 
H . A . B u t h , te Colijnsplaat. 
J . A . van Oppen, ) Bath 
B . K . van der Meulen, j 
D . H . Schalk, te Hulst. 
L . den Broeder, te Zierikzee. 
A. Lambregtse, te Brouwershaven. 
C. Benooy, te Breskens. 

te Goes. 
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D . van den Berge, te Tholen. 
J . L e B o y , te Sas van Gent. 
W . Haverkorn, te Kruiningen. 
P . M . Visser, te Zuiddorpe. 
J . Mul le r , te Overslag. 
W . Leydekkers, te Axel. 
B . Page), te Vlissingen. 
J . M . Ledegang, te IJzendijh 
N. Leeuwe, te Westkapelle. 

A. J. Eeckelaert, le Middelburg, voor de kant. Middelburg en Ar
nemuiden. 

i. Gideonse, te Veere, voor de kant. Veere, St. Laurens, Wisse
kerke en Colynsptaat. 

G. Rottier, te Vlissingen, voor de kanl. Vlissingen, Koudekerke, 
Oosl- en West Souburg en Westkapelle. 

M. Cosierus, te Zierikzee, voor de kanl. Zierikzee, Nieuwerkerk 
en Noordgouwe. 

L . de Winter, te Renesse, voor de kanl. Brouwershaven en 
Noordwelle. 

M. C. van Elsacker, te 5/. Maartensdijk, voor de kant. Tholen, 
SI. Maartensdijk en <S/. Annaland. 

C. van der Swan, te Goes, voor de kant. Goes en Kloetinge. 
P. Guileling, te Kruiningen, voor de kart. Yerseke, Kruiningen, 

Waarde, Krabbendijke en /to/A. 
A. W. Rijnberg, te 's Gravenpolder, voor de kant. \s Gravenpolder, 

Ovezande en Heinkenszand. 
A. J. Vermande, te .dire/, voor de kant. Axel, Sas van Gent, 

Westdorpe, Philippine en Neuzen. 
J. A. Dupon, le Hulst, voor de kant. //«/*/ en Hontenisse. 
J. Porey, te Oostburg, voor de kant. Oostburg, Yzendijke, Bier

vliet en Breskens. 
i. M. Allheer, le & / « « , voor de kan!. Sluis en Aardenburg. 

der directe belastingen. 
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| s§nlrc, | )0sturs . 

Sloeproeijers, te Vlissingen. 

Mr. J . G . van Ravesteyn, te Middelburg. 
A . M . Danckaerts, te Vlissingen. 
H . C . van Deinse, te Goes. 
S. H . W . Verdooren, te Zierikzee. 

J . Dronkers, Kwartiermeester. 
M . Dronkers, 
H . van der Mussele, 
V . C. T . J . Oosterman, 
H . Oliekoek, 
J . Kuipers , Kwartiermeester, 
A . Adamse, 
C . Cornelisse Hr . , 
E . van der Bent , \ Sloeproeijers, te Bath. 
L . van der Ploeg , 
J . Dronkers , 
J . Klaassen Jz., 
J . van Hoepen, Sloeproeijer, te Veere (dienstdoende 

als Commies'). 

J . Snijders, liijks-Magazijnmeester en Weger. 
A . J . Snijders, Idem-Adjunct. 



^^tteeUnv* 
L . G . Bouricius (@). 
G . Moesman , Commies ter Directie. 

W. C . P . Toe Water, van de lste k l . , te Utrecht. 
Jhr. J. F . L . Coenen van 's Gravesloot, van de 2de 

k l . , te Amersfoort. 
G. B l o k , van de 2de kl. , te Breukelen. 
Mr. P . A . d'Artillact B r i l l , van de 2de k l . , voor de 

Divisie Amerongen, te Wijk bij Duurstede. 
C. L . Schuurmans, van de 3de kl., te IJsselstein. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Utrecht. 
Jhr. A . C . G . Bidder van Bappard, voor de dir. 

bel., eerste afdeeling, te Utrecht. 
A . A . de Salengre, voor de dir. bel., tweede afdee

l ing , te Utrecht. 
, voor de regten en accijnsen, te 

Utrecht. 
Mr. P . C . Walland, voor het geslagt, te Utrecht. 

Stationement te Utrecht (10 Commiesen). 

Controle Amersfoort. 
J . P . Schluiter (1), voor Amersfoort. 
F . F . van Suchtelen, voor Baarn, Eemnes, Soest 

en de Vuursche. 
Jhr. A . C . P . Quarles van Ufford , voor Hoogland, 

Bunschoten en Duits. 

(1) Vroeger Controleur te Kampen. 
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Jhr. A. J . W . Melvi l l van Carnbee, voor Leusden 
en Stoidenberg. 

Jhr. G . van Haeften, voor Maartensdijk en de Bildt. 
G . A . L . Gerards Thesingh, voor Zeist. 
H . L . Wi jnen , voor Woudenberg en Renswoude. 

Stationementen te Amersfoort (6 Commiesen). 
Baarn (2 Commiesen) en Zeist (4 Commiesen). 

Controle Breukelen. 

H . G . H . Jordens, voor Br euke Ien-Nijenrode en 
St. Pieter, Portengen en Ruiviel. 

A. J . L . K o o y , voor Abcoude en Baambrugge. 
J . Drabbe, voor Oud- en Nieuw-Loosdrecht. 
Jhr. Mr. P . A . J . Beelaerts van Blokland, voor 

Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven en Maars
senveen (residentie Maarssenveen). 

, voor Mijdrecht. 
R. B . van der Horst , voor Vinkeveen en Waverveen. 
J . van den A n d e l , voor Vreeland, Loenen, Loener-

sloot en Nigtevecht. 
J . G . Both , voor Wilnis en Oudhuizen. 
K . J . Gey van Pitt ius, voor Zuilen, Achttienhortu 

en Westbroek. 
Stationementen te Loenen (2 Commiesen), Maars

sen (3 Commiesen) en Vinkeveen (2 Commiesen). 

Controle Amerongen. 

J . M . Terlaag, voor Amerongen, Leersum en Darl-
huizen. 

E . D . W . Bosch, voor Driebergen, Rijsenburg, 
Doorn, Maarn, Langbroek en Sterkenburg (2 kant.). 

L . van de Kasteele, voor Houten, Oudwulven, Schalk
wijk, Schonauwen, Tall en 't Waal. 

E . G . de Gelder, voor Werkhoven, Odijk, Bunnik 
en Rhijnauwen. 
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A . Hoogeveen, voor Wijk bij Duur stede en Cothen. 
A . van de Werken, voor Veenendaal en Rhenen. 

Stationementen te Driebergen (2 Commiesen), 
Veenendaal (2 Commiesen), Wijk bij Duurstede 
(2 Commiesen) en Rhenen (2 Commiesen). 

Controle IJsselstein. 
F . L . F . de Vei je , voor IJsselstein, Bensclwp, 

Noord- en Zuid-Polsbroek. 
D . C. van Lenuep, voor Harmelen, Ouden Rhijn 

en Veldhidzen. 
J. F . G . B . d'Harvant, voor Kamerik-Houtdijken 

en Mijzijde, 's Gravesloot en Zegveld. 
J . B . Seilberger, voor Kockengen, Laag-Nieuw-

koop, Gerverskop en Teckop. 
H . J . C . Coenen, voor Lopik, Kabauw, Jaarsveld 

en Willige-Langerak. 
W . Gerritsen, voor Montfoort, Achthoven Willescop, 

Linschoten, Snelreivaard, Widverhorst en Hoenkoop. 
D . W . van Empe l , voor Vreeswijk en Jutphaas. 
C. G . van H u i s , voor Vleuten en Haarzuilens. 

Stationementen te Kockengen (2 Commiesen), 
Montfoort (2 Commiesen) en Vreeswijk (3 Commiesen). 

tg^urnumcrfltrcn in oe t ^ t r cc t t e . 

L . P . A . Boellaard. 
P . A . Broers. 

W . A . D . van Groin. 

C. P . Valkenboff, te Utrecht. 

<&$fccUv$ cn ^cwt t f cuvs van ben f ^ u r f . 

J . Mooy , te Tienhoven. 
H , van der V e g t , te Baambrugge. 
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J . Cretier , te Mijdrecht. 
J . Boverlioff, te Wilnis. 

(Naar ancienniteit . ) 

Fan de eerste klasse. 
J. H. Aalberssen. 
W. Lingmont. 
G. C. van Sull. 

J. Kooiman. 
W. van Snellenburg. 

E. J. 'I Hoen. 
G. van Ameyde. 

Fan dc tweede klasse. 
T. Lancee. 
G. Doesburg. <°4. kl.), 
J. J. Horchner. 

C. J. Kroon. 
R. Heymen. 
J. Jansen. 
F. W. Stork. 
H. de Jong. 
A. J. Pereboll. 

J. R. Traanboer. 
N. van Us. 
J. Jonkers. 
J. R. Scheltinga. 

J. C. Dorge. 
C. van Haarlem. 
J. Coops. 

Fan de derde klasse 
A. J. Terwogl. 
J. de Leur. 
J. j . Temminck. 
B. J. Lautenslager. 
W. J. Meyer. 
J. Peppink. 

Van de vierde klasse. 

A. H. Detlingmeijer. 
W. Smit. 
G. A. Emond. 

A. C. Bettink. 
J. M. Honig. 
A. J. H. Sijben. 
J. Schouw. 
H. J. C. Heytman. 

J. F. Ten Bosch. 
C. Nieuvvind. 
G. K. Briels. 
F. Paulsen. 

P. A. van Dam. 
P. J. A. L. Haars. 
J. L. Tulleken. 

J . H . Aalbersen, Commies der lste kl . , te Utrecht. 

^^cabmUfcabi' omintcsen-

Van de tweede klasse. 

G . A . E m o n d , te Zeist. 
J . Kooyman , te Amersfoort. 
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Van de derde klasse. 

W. Lingmont , 
A . H . Dettingmeijer, 
G . van Ameyde , 
H . J . C . Heytman, 

tnwutbtts 
der directe belastingen. 

0. K. Hernkes,) , e Utrecht, voor hel kanl. Ulrecht (Isle afd.). 
G. C. Opperhuizen , l , , . , . . . , r , 
J. Ebelie, ) l e Ulrecht, voor hel kanl. Ulreckt (2de aid.). 
J . van der Bie, le Loenen, voor de kanl. Abcoude, Loosdrecht, 
^ Vreeland, Mijdrecht. Vinkeveen en Wilnis. 

C. van der Horst, le Maarssen, voor de kant. Breukelen , Maars
sen en Zuilen. 

L. C. Serlijn, te IJsselstein, voor de kant. IJsselstein , Vreeswiik 
en Lopik. 

F. de Wit, te Harmelen. voor de kant. Montfoort, Harmelen. 
Vleuten, Kamerij/e en Kockengen. 

H. W. de Gier, le Amersfoort, voor de kant. Amersfoort en 
Leusden. 

w ^ i H a l t S 1 l e B a a r n i v o o r d e k a n t - Baarn en Hoogland. 
w. P. Huarl, te lihenen, voor de kant. Amerongen en Veenendaal 
J. Mica, te Wtfft ity- Duurstede, voor de kant. /Pij/A Ay 

#/crfe, Werkhoven, Driebergen, Doorn en Houten. 
L. Verspuy, te Zfis( , voor de kanl. ZeiW, Maarlensdhk en / f -

denberg. 

nfrcpseurs . 

, te Utrecht. 
3. P . Schluiter, te Amersfoort. 

te Utrecht. 



G . D . Simon. 
E . J . Woudsma, Commies ter Directie. 

^^ontrofcnrs . 
H . J . Westenberg, van de 3de kl . , te Leeuwarden. 
Jlir. Mr. S. T r i p , van de 2de kl . , te Harlingen. 

, van de 2de k l . , te Dokkum. 
T. D . A b b i n g , van de 3de k l . , te Bergum. 
C. Scheltus, van de 2de k l . , te Sneek. 

, van de 3de k l . , te Workum (residentie 
Bolsward). 

J . L . van Schayk, van de lste k l . , te Heerenveen. 
P . Lammers Soeteman, van de 3de k l . , te Gorredijk. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Leeuwarden. 
S. Spree (1) , voor de dir. bel., te Leeuwarden. 
A . G . Metzlar, voor de regten en accijnsen, te Leeu

warden. 
H . de W a l , voor Huizum. 
S. Witteveen, voor Wir dum. 
A . H . P . de Quai j , voor Jelsum. 
H . Bierman, voor Hy u m (residentie Stiens). 
J . A . Willinge Brantsma, voor Deinum (residentie 

Marssum). 
J . H . Simon, voor Dr onrijp. 
T. B . Teenstra, voor Beetgum. 
L . H . de Thomeze, voor Berlicum. 

Stationementen te Leeuwarden en Dronrijp. 

(I) Vroeger Provinciaul-Inspectcur van het Kadaster iu friesland. 
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Controle Harlingen. 
J . Wentholt, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Ha rlinge n. 
F . de K e t h , voor Franeker. 
J. Abeleven, voor Tzum (residentie Franeker). 
G . van Baalen, voor Sexbierum. 
B . P . G . Vermeulen Kr ieger , voor Minnertsga. 
P . M . van den B e r g , voor Ried. 
J . M . Kooistra, voor St. Anna Farochie en Lieve 

Vrouwe Parochie. 
J . Tamson , voor St. Jacobie-Parochie. 

Stationementen te Harlingen, Franeker, Sexbierum 
en St. Jacobi-Parochie. 

Controle Dockum. 
S. Sinnema (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Dockum. 
Jhr. J . G . F . van Spengler, voor de dir. bel., regten 

en accijnsen, te Ee (residentie Dockum). 
Jhr. J . G . F . Stern, voor Nykerk en Nes. 
J . van Sandbergen Buwalda, voor Ternaard. 
A . B i k , voor Holwerd. 
J . S. Greidanus, voor Anjum. 
C. Schokker Hunnink, voor Hallum en Marrum. 
C. M . E . d'Harvant, voor Ferwerd en Blija. 
W . F . van Nouhuys, voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen van Ballum en Nes op Ameland (residen
tie Hollum). 

Mr. A . S. Beiding, voor Schiermonnikoog. 
Stationementen te Dockum, Holwerd, Ezumazijl, 

Wierum, Dockumer-Nieuwezijlen, Hollum, Nes, 
Schiermonnikoog en Ferwerd. 

(1) Voorheen Controleur, te Dockum. 



89 

Controle Bergum, 
Jhr. B . Gevaerts van Geervliet, voor Bergum, Har

degarijp en Giekerk. 
C. Tuinhout , voor Akker w oude , Birdaard en 

Veemoouden. 
H . Mant ingh, voor Oostermeer. 
P . P . Cammans, voor Burum. 
J . W . van Idsinga, voor Kollum. 
J . O . Gorter, voor Drogeham en Surhuizum (resi

dentie Augustinusga). 
C. J . A . Greven , voor Weste>rgeest (residentie 

Veenklooster). 
W . R . Eldering, voor Kooten en Buitenpost. 

Stationementen te Bergum, Oenkerk, Akkerwoude, 
Kollum en St Augustinusga. 

Controle Sneek. 
T. Tjallingii (S i 4. kl.) (@) (1) , voor Sneek. 
T. P . Romkes, voor Woudsend en Oppenhuizen. 
Y . W . Bolman, voor Heeg en Ylst. 
N . C. J . Velius Baert, voor Nyland en Scharnegoutum. 
A . L . van der Niepoort, voor Rauwerd. 
G . Plantema(HI4. kl . ) , voor Warga en Roordahuizum. 
A . A . Uitenhage de Mis t , voor Grouw. 
J . de Bapper, voor Baard. 
J . A . Buel Engelman, voor Jorwerd en Oosterwierum 

(residentie Weidum). 
Stationementen te Sneek, Woudsend, Irnsum en 

Baard. 
Controle Workum. 

D . van der W e r f , voor de dir. bel., regten en accijn
sen , te Workum. 

(1) Vroeger Arrondissemcnts-Inspecteur, te Sneek. 
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L . E . Krabbendam, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Stavoren en Hindelopen. 

A . H . Jansen, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Makkum en Gaast. 

J . J . Gatsonides, voor Koudum. 
J . E . Meijer , voor Witmarsum en Arum. 

, voor Balk. 
L . R . K r i n s , voor W o mm els en Oosterend. 
J . H . van der Goot , voor Tjerkwerd en Burgwerd 

(residentie Bolsward). 
S. Kruisinga van Juchem, voor Bolsward. 

Stationementen te Workum, Balk, Koudum, 
Makkum, Arum, Wommels en Bolsward. 

Controle Heerenveen. 
L . J . van Dunne" ( i i 4. k l . ) , voor Heerenveen, St. 

Johannisga en Tjalleberd. 
W . Euitenga, voor Knijpe en Mildam. 
O. J . van Kammen, voor Oosterzee. 
R . C . de Ridder, voor Akkrum, Oldeboorn en Terhorne. 
F . H . Ter Horst, voor Joure en Haske. 
J . Habbema, voor Sloten en Langeweer. 
S. P . van den B e r g , voor de dir. bel., regten en ac

cijnsen, te Lemmer. 
Stationementen te Heerenveen, Knijpe, Joure, 

Akkrum, Sloten en Lemmer. 
Controle Gorredijk. 

J . J . Kisjes , voor Gorredijk en Langezwaag. 
H . K . P e l , voor Wolvega en Oldetryne. 
W . Luytjes, voor Beetsterzwaag, Ureterp, Duurs-

wolde, Boornbergum en Lippenhuizen. 
M . de Boe r , voor Bragten. 
R . L . Fruitier de Talma, voor Oosterwolde, Bon

kerbroek, Makkinga en Oldeberkoop (residentie Don
kerbroek). 
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L . Radijs Ellens, voor Oudega en Eottevalle. 
J . Ten Hol t en , voor Noordwolde en Blesdijke. 

Stationementen te Gorredijk, Beetsterswaag, Brag-
ten, Donkerbroek, Oosterwolde en Noordwolde. 

lurnumcTAtrctt tn be l ^ i r e c f t c * 

J . C . Baron van Alderwe 
relt Houtuyn. 

Jhr. A. von Bulow. 

xsHcurs* 

L . A . Reuneker, j „ . 
H . van Rookhuizen van der Souw, j t e BMmgm. 
J . G . Bloys van Treslong, ) voor dein-en uitklaringen, 
H . Scheen, j te Oostmahorn 
R. Weersma, } voor de 
A . J . Schui t , j land. 
B . Weersma, I voor de in- en uitklaringen, te Ame-

i t , j 

C. H u l s t , voor het lste Distr ic t , te Augustinusga. 
H . B . Sijperda, voor het 2de Distr ic t , te Bergum. 
L . K W . Begemann, voor het 3de District, te Oosterzee. 
W . M . Goldbach, voor het 4de District, te Koudum. 
P . van Terwisga, voor het 5de District, te Heerenveen. 
J. B . P . H . Bebenscheydt, voor het 6de District, te 

Haske. 
J . H . Wijbrands, voor het 7de Distr ict , te Wolvega. 
E . Schotanus, voor het 8ste Distr ict , te Oosterwolde. 
J . P . Oostingh, voor het 9de District , te Gorredijk. 
J . H . Wiersma, voor het lOde District, te Beetsterzwaag. 

(1) Voor dc administratie van den turf-accijns, behoort Warga, tot 
de Controle Bergum, anders deel makende van de Controle Sneek. 
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(Naar ancienniteit). 

Fan de eerste klasse. 
Y. K. Mulder. 
I), van Noord. 
A. Diekstra. 
N. R. Olma. 
H. J. Ferwerda. 
H. H. Goedemoed. 

C. F. Harlman. 
J. P. Kieslra. 
C. J. de Wit. 
T. Oreel. 
S. W. de Jong. 
W. H. Bosma. 
G. Dijlsterberge. 
F. [). Waringa. 
U. Hulshoff. 

J. van Rodenburg. 
H. H. Buisman. 
P. Mostert. 
J. M. Durkema. 
D. P. Posthuma. 
J. Uiling. 
B. Jonkman. 
II. A. G. Schippers. 
L. de Vries. 
J. Groenouw. 
G. DOnz. 
J. J. H. van der Haar. 
B. G. K. van der Meer, 

A. Rood. 
D. Jacobs. 
J. van der Heide. 
J. Adema. 
D. Boersma. 
J. D.deBruin.(='4. kl.), 

Fan de tweede klasse. 

G. R. Zijlslra. 
J. van Endig Holkamp. 
H. Eisma. 
H. A. van der Form. 
H. A. Prins. 
C. Buvvalda. 

E. P. Leeman. 
R. O. Kylstra. 
A. W. du Pied. 
R. K. Steinvoorte. 
J. Seltelaar. 
J. Melis. 
H. J. G. Scheidt Stael 

van Holstein. 
S. Gal. 

Fan de derde klasse. 
W. A. Eisma. 
G. D. Collet. 
M. A. A. Hoek. 
J. S. Dijkstra. 
G. Molenaar. 
J. Hoving. 
K. G. Knapper. 
C. G. Hamstra. 
G. F. van der Velde. 
M. E. Napjus. 
J. F. Koch. 
J. S. Hebbes. 
J. Bonekamp. 

L. L . Deden. 
M. Germeraad. 
C. Mulder. 
M. F. van den Berg. 
H. Voskuyl. 
G. J. Metzelaar. 
A. Horn. 
S. K. de Haan. 
C. R. van de Wetering. 

C. Blom. 
I). J. Nieuwhof. 
J. Oosterling. 
R. W. van Holtinga. 
L . P. de Groot. 
H. H. Vreijdenberger. 
J. Jonkers. 
S. S. L . Duits. <c4. kl.) 
W. F. Putman. 
J. F. van Slooten. 
G. W. Harenberg. 
G. Nuijen. 
C. C. Zijlstra. 

Fan de vierde klasse. 
C. A. J. Kelder. 
M. Bolhuis. 
J. J. Heinsius. 
J. Leenders. 
J. van Kammen. 
W. J. Dielerich. 
H. Wouda. 

A. Wijnants. 
H. H. Pel. 
A. J. Sanlhuizen. 
E. F. Beima. 
M. S. van Genderen. 
R. T. Annema. 

K. H. Feilsma. 
P. de Vries Danil. 
L. 0. Wijma. 
J. J. Smil. 
J. C. Bruins. 
J. F. Cornel. 



/zsBcfytipsmtUrs, 

H . Voskuy l , Commies der 2de k l . , te Leeuwarden. 
L . A . Reuniker, 1 Visiteurs te 
H . van Rookhuizen van der Souw, j Harlingen. 
W . A . Eisma, Commies der 3de k l . , te Sneek. 
A . W . du P i e d , Idem der 2de k l . , te Heerenveen. 

e a v m i t t t n v e c^^ommiescn-'^^octjcrs. 
Van de derde klasse. 

H . V o s k u i l , te Leeuwarden. 
R. K . Steinvoorte, te Workum. 
H . A . van der F o r m , te Holwerd. 
B . G . K . van der Meer, te Dockumer-Nieuwezijlen. 
D . P . Postuma, te Harlingen. 
F . D . Waringa, i ' e , 
W A T ? - T E Sneek. W. A . lidsma , ) 
C . F . Hartman, te Arum. 
W . F . Putman, te Baard. 
H . E i s m a , te Dokkum. 
D . Jacobs, te Joure. 
M . A . A . H o e k , te Beetsterzwaag. 

§||ettnt>iiar&ers 
der direcle belaslingen. 

J. Poslhumus, le Leeuwarden , voor het kaDl. Leeuwarden. 
H. van der Linden, le Leeuwarden, voor de kanl. Huizum, Hijum, 

Jetzum en Wirdum, 
J. Vellman, te Harlingen, voor de kanl. Harlingen, Sexbierum en 

Minnertsga. 
J. G. Jansen, le Franeker, voor de kant. Franeker, Ried, Tzum, 

St. Anna l'urnchie en SI. Jalcobi Parochie. 
H. Boelofswaard, te Berpun, voor de kanl. Hardegarijp (gedeel

telijk), Oostermeer, Kooten en Drogeham. 
C. Groenendijk, le Kollum, voor de kant. Akkerwoude, Kollum, 

Burum, Wester geest, Oiekcrk en Hardegarijp (gedeeltelijk'. 
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W. J. Dokkuma, te Hallum, voor de kant. Hallum, Marrum en 
Ferwerd. 

J. P. Ooslingh, te Menaldum, voor de kant. Beetgum, Berlicwn 
Dronrijp en Deinum. 

J. M. Durkema, te Hollum, voor het eiland Ameland. 
S. de Haan, te Schiermonnikoog, voor het kant. Schiermonnikoog. 
J. J. Bergmans, te Dockum, voor de kant. Dockum , Anjum, Ee, 

Holwerd, Nijkerk en Ternaard. 
H. Appelian, te Sneek, voor de kanl. Sneek, Nijland, Heeg en 

Woudsend. 
L. van Wieren, te Rauwerd, voor de kant. Rauwerd, Grouw, 

Warga, Baard en Jorwerd. 
A. C. de Wit, le Bolsward, voor de kant. Bolsward, Witmars-

sum, Makkum, Tjerkwerd en Wommels. 
T. It. de Boer, le Koudam, voor de kanl. Workum, Stavoren, 

Balk en Koudum. 
H. F. Lijklema, te Sloten, voor de kant. Lemmer, Oosterzee en 

M. Valk, te Heerenveen, voor de kanl. ./owe, Akkrum (gedeelte
lijk) en Heerenveen (gedeeltelijk). 

D. C. van Dam, le Knijpe, voor de kant. Knype en Akkrum (ge
deeltelijk) en Heerenveen (gedeeltelijk). 

J. G. de Lamaar, te Oldeberkoop, voor de kant. Wolvega, Noord
wolde en Oosterwolde. 

H. Meyer, te Beetsterzwaag, voor de kanl. Dragten, Oudega. 
Beetsterzwaag en Gorredijk. 

A . G . Metzlar, te Leeuwarden. 
J . Wentl iolt , te Harlingen. 
T. Tjallingii (SS 4. kl.) ( # ) , te Sneek. 
S. Sinnema, te Dockum. 

K . G . Visser, Kwartiermeester. ] 
F . J . d e H a a n , icfcm. ( Op liet klaringsvaar-
A . Y . Luitjes , Sloeproeijer. ( tuig te Oostmahorn. 
J. B . Pors , Idem. 



intUnr, 

Mr. A . C . H . Bakker. 
F . C . G . van Motman, Commies ter Directie. 

c-tttrofettrs, 

A . Volkmaars, van de 2de kL, te Zwolle. 
P . A . A . de Timmerman, van de 2de k l . , te Kampen. 
W . F . Lamoraal Wichers, van de 2de k l . , te Steenwijk. 
3. N . Baron van Heerdt, van de 3de kl . , te Deventer. 
N . van Hamel , van de 3de kl . , te Ommen. 
H . Houwing, van de 3de kl . , te Almelo. 
3. E . Lode r , van de 3de kl . , te Enschede. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Zwolle. 

B . J . G . Bouricius (1) , voor de dir. bel., te Zwolle. 
G . C. Baron Sloet van Warmelo, voor de regten en 

accijnsen, te Zwolle. 
H . A . D . 3. Baron van Haersolte, voor Zwoller

kerspel (residentie Zicolle). 
T. Greidanus, voor Dalfsen. 
A. M . van Kesse l , voor Staphorst eu Rouvee/i. 

Stationementen te Zicolle, Dalfsen en Staphorst. 

Controle Kampen. 
M . J . A . Bannier (gg 4. k l . ) , voor de dir. bel., regten 

en accijnsen , te Kampen. 

(1) Vroeger Controleur, te Meppel. 
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A . Werneke Cz., voor IJsselmuiden, Wilsum, Graf-
horst, Zalk, Kamperveen en Schokland (residentie 
Kampen). 

F . V . C. Engelbert van Bevervoorde, voor Hasselt. 
C. J . de Vriese Jz., voor Zw artsluis, Genemuiden 

en Wanneperveen. 
Stationementen te Kampen, Hasselt en Zwartsluis. 

Controle Steenwijk. 
J . C. Houwing, voor Steenwijk en Giethoorn. 
H . H . Groskamp (5^4. kl.), voor Steenwijkerwold 

(residentie Steemcijk). 
A. Groskamp, voor Oldemarkt. 
B . Warnaars, voor Stad en Ambt Vollenhoven. 
A. W . Berends, voor Blokzijl, de Kuinre en Blan-

kenham. 
Stationementen te Steenwijk, Blokzijl en Oldemarkt. 

Controle Deventer. 
C. J . Stakman (1 ) , voor de dir. bel., te Deventer 

en de dir. bel. en accijnsen van Diepenveen en 
Bathmen. 

P . A . de Chateleux, voor de regten en accijnsen, te 
D ev enter. 

P . A . von Schmidt, voor Wijhe. 
J . C. Temminck, voor Baalte en Heino. 
J . W . Dumon , voor Olst. 

Stationementen te Deventer, Olst, Wijhe, Baalte, 
Heino en Bathmen. 

Controle Ommen. 
Jlir. F . T. van der W i j c k , voor de dir. bel., regten 

en accijnsen , van Stad en Ambt Ommen. 

(1) Voorheen Controleur, te Gorinchem, 
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D . J . A . de Chalmot, voor Hellendoorn. 
F . C. W . Hamilton of Silvertonhill, voor de dir. bel,, 

regten en accijnsen, van Avereest en Nieuw-Leu
sen (Betalingskantoor te Dedemsvaart). 

J . A . Baron van Ittersum, voor Stad en Ambt Har
de nb er g. 

» voor de dir. bel., regten en accijnsen 
van Gramsbergen en Holtheme (grenskantoor). 

A . Bi t te , voor de regten te Veenebrugge (grenskantoor). 
Stationementen te Ommen, Hardenberg, Grams

bergen, den Ham, Hellendoorn, Avereest, Veene
brugge, Marienburg , Sibculo , de Scheen, Klooster-
haar, Lutte, Daarlo en Radewijk. 

Controle Almelo. 
P . Wartenhorst, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Stad en Ambt Almelo. 
J . A . C . W . van Lanschot Hubrecht, voor Vriesenveen. 
J. G. Oosterbaan, voor Tubbergen. 
E. A. Hania , voor de dir. bel., regten en accijnsen 

van Ootmarsum en Denekamp. 
P. L . Mulder , voor de regten aan den Laagschen-

uitklaringspaal, met een hulpkantoor te Man
der (grenskantoor). 

G . J . Baron van Beede van Oudtshoorn, voor de 
regten te D en e kamp (grenskantoor). 

E . J . Stork, voor Weerselo. 
F . Dikkers , voor Borne. 
W . L . Bruis t , voor Rijssen, Wierden en Holten. 

Stationementen te Almelo, Tubbergen, Ootmar
sum, Laagschepaal, Bruinehaar, Weerselo, Borne, 
Rossum, Denekamp, Rammelbeek, Latdorp, Rijs
sen, Geesteren, Vriesenveen, Mander, Heziughe de 
Doze en Holten. 

5 



Controle Enschede. 
D . N. van Rhi jn , voor de dir. bel., regten en accijn

sen van EnsehedS en Lonneker. 
W . F . de Jongh van A r k e l , voor de regten, aan de 

Glanebrugge (grenskantoor). 
J . J . Wi lhe lmi , voor de regten, aan den Braam 

(grenskantoor). 
G . J . van Oort, voor de regten, aan de Knalhutte 

(grenskantoor). 
H . A . Baarslag, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Haaksbergen. 
H . J. D . W . Dikkers, voor Stad en Ambt Delden 

en Hengelo. 
D . de L ie fde , voor Goor, Diepenheim en Markelo. 
J . van den Hoff , voor de dir. bel., regten en accijn

sen van Oldenzaal en Losser. 
G . J . van Nieuwenhoven, voor de regten aan de 

Poppe (grenskantoor). 
Stationementen te EnschedS, Oldenzaal, Glane

brugge, de Poppe, Hengelo, Haaksbergen, Rutbeek, 
den Braam, Goor, Markelo, Delden, Broekheurne, 
Losser en Overdinkelschen-hoek. 

jjurnumeratrcn in be '-g^trcctte. 

M . M . J . van den Bergh. lH. J . M o l l . 
C . G . van Wijck Werneke.l 

^P^tstteurs, 

H O E . van Guldener, | t j j 

J . H . Cateau van Kosenvelt, ) 
J . van de Waereld j te R 

J . G . Eenardel de Lavalette, ) 
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J . Bickar t , te Oldenzaal. 
L . Ke i ze r , te Enschede". 
J . J . Masman, te Deventer, 
H . J . F . Smits, te Almelo, 
A . Nielander, te Ommen, 
J . H . Pau l ich , te Holtheme, 

fungerend. 

fjpiWrtfcurs van ben ^purf ( l ) . 

J . Veurman , te Steemcijkertvold, voor het l e District. 
H . Coops, te Steenwijk, 
F . E . van Praag , te Steenwijk, 
M . West veer, te Zwartsluis, 
L . V l u g , te Avereest, 
A . van der Beek, te Hardenberg, 

2e 
3e 
4e 
5e 
6e I) 

(Naar ancienniteit.) 

Hoofd-Commiesen. 
J. Drent, te Enschede. 
G. J. van Soest, le Ootmarsum. 
J. H. Scliildkamp, te Hardenberg. 

Fan de eerste klasse. 
A. H. P. Ehrenburg. 
M. van Tongeren. 
H. Scheffer.' 
C. H. Hflpcke. 
M. van Fenema. 
H. J. F. Smils. 
J. H. Paulich. 
C. Wolff. 

J. H. Huffman. 
J. T. van Kooy. 
A. J. van Dijk. 
J. J. Masman. 
G. L. Bruist. 
G. J. Koersen. 
L. Naas. 
J. C. Petri. 

H. Woelders. 
P. Blom. 
A. Nielander. 
C. F. Gangel. 
H. J. van Kempen. 
W. Leuvens. 
A. Vasbinder. 
A. J. H. Smils. 

(1) Voor wat betreft de administratie van den turf-accijns, zijn de 
navolgende gemeenten in deze Provincie van de Controles, waarvan 
dezelve anders deel maken, afgenomen en gevoegd bij de Controle 
Kampen, te weten i Staphorst, Vollenhove (ambt) en Wanneperveen. 
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Van de tweede klasse. 
J. Kisjes. 
G. 5. van der Ploeg. 
H. E. Gewald. 
P. K. Zeelle. 
W. W. Kolk. 
J. Jorissen. 
C. Ollenga i ° 4 . k l ). 
C. Muller. 
J. B. Hammers. 
C. W. van Driessen. 

F. W. Piepmeijer. 
K. Kampherbeek. 
H. Vunderink. 
C. van Gumster. 
G. J. Harenberg. 
J. D. Beineke. 
L. KerkholT. 
H. Kedde. 
C. Henny. 
M. Bos. 
K. Heleenders. 
J. A. Deen. 
M. Bannink. 
C. len Bruggencale. 
L> Jansen. 
G. J. van Marie. 
J. B. van der Noorl. 
H. Pellenkoft. 
K. J. Vos. 
H. G. Smit. 
P. Smit. 
F . van der Meer. 
M. A. Markies de 

Thouars. 
F. Kampbuis. 
P. A. Boelofs. 
J. J. de Boer. 
J. Ossewaldt. 

G. Wolters. 
D. J. Witzand. 
C. Hofsink. 

H. Snijders. L. 
L. Overbeek. J. 
W. Loos. J. 
i. van den Nieuwenhoff. A. 
W. J. van Heerde. J. 
H. J. Bouman. H. 
W. Gerritsen. A. 
E. J. H. van Oorschol. J. 
H. K. Dreijer. G. 

Van de derde klasse. 
J. de Bruyn. 
H. Grevers. 
M. Poel. 
H. van der Hoogt 
A. Jaliuk. 
H. van Dijk. 
F. Dekkers. 
I. Berkeljon. 
I. Beelen. 
M. D. van Santen. 
T. G. L SloiTels. 
A. Olman. 
I. S. Steffers. 
J. H. Dijkhout. 
J. G. Edelijn. 
G. Hoekman. 
J. D. Wallman. 
C. L. E. Lausberg. 
J Scbutte. 
G. A. K. van Pickarts. 
H. J. van den Bergbe. 
L. Fronroth, 
G. J. Lammertink. 
K. Schuurman. 
J. Masseus. 
C. F. P. D. von Gem 

mingen. 
J. G. Bennink. 

Van de vierde klasse. 
A. H. Ziesel. 

IP. J. Isaacson. 
; A. Bloem. 

A. Gerdessen. 
Nijland. 
Schlepper. (°4. kL) 
J. Prinsen. 
Wilmink. 
van der Ahee. 

J. Reumer. 
Voordenhout. 
H. Landwehr. 

0. H. van Batenburg. 
J. Prins. 
Z. de Ruiter. 
J. P. Louis. 
P. J. N. Spriessen. 
A. J. C. Bredl. 
C. L. de Koning. 
H. Engbers. 
G. H. Jansen. 
3. Broer*. 
J. B. Neijssel. 
J. G. Becude. 
J. H. Jansen. 
J. C. Melis. 
J. Ravelli. 
A. van den Bosch. 
J. W. M. Spee. 
S. de Hond. 
J. J. Mali. 
W. Struik. 
D. W. J. Wolvers. 
D. H. Moelard. 
i. van Bortel. 
T. Goedraad. 
D. van Leeuwen. 
J. Klerks. 
J. Al. Haart. 
A. Baaijens. 

J. Eskes. 
J. Braakhuis. 
D. Scheen. 
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H. G. G. ten Sarnie. 
E . E . Eiles. 
Z. Jansen. 
G. J . Spenkelink. 
G. van Laar. 
J. Broek. 
J . J. Hendrikson. 
J . W. C. van Riemsdijk. 
B. Woulman. 
T. W. van der Wal. 
.1. Sligtenhorst. 
P. A. Bouwliuis. 
W. J. H. Caron. 
C. van Nirnwegen. 
J. W. van Krimpen. 
P. J. Ente. 

J. C. Schalkwijk. 
H. Schuilert. 
G. Stroohos. 
A. A. Bosch. 
P. Frets. 
R. J. Halbesma. 
W. J . van der Werff. 
C. M. van Engelen. 
M. de Looze. 
A. Bliwanns. 
J. F. Swam. 
H. H. Tamminga. 
A. Blomsma. 
C. A. II. Stous. 
A. Terweel. 
J. Hulsebosch. 

P. J. G. Leurs. 
A. A. Folbers. 
G. Wulfsen. 
D. Deijer. 
G. J. Bijsloo. 
J. C. M. Textor. 
J. Hikken. 
E. ten Napel. 
J. Meekers. 
G. F. W. M. Schmidt. 
H. F. Hartong. 
F. H. Kalwij. 
G. Berkhout. 
P. A. Masseus. 
J. van Fijn. 

H . C . E . van Guldener, Visi teur, te Zwolle. 
H . J . van Kempen, Commies der lste kl . , te Zwartsluis. 
J . Pohlman, te Deventer. 
H . J . F . Smits, Commies der lste kl . , te Almelo. 
W. Loos , Commies der 2de k l . , te Zwolle. 

Van de tweede klasse. 
W, Loos , te Zwolle. 

Van de derde klasse. 
H . Grevers, te Wijhe. 
W . J . H . Caron, te Hellendoorn. 
H . G . G . ten Sande, te Denekamp. 
M . Bannink , te Zwartsluis. 
C. H e n n y , te Kampen. 
C. L . de K o n i n g , j 
J . J . Masman , \ te Deventer 
J. W. C . van Riemsdijk, j 
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P . J . Isaacson, ) . , 
TT T i n a • / te Almelo. H . J . Jb. bmits , j 
C. van Gumster, te Enschedd. 

^ ^ e u t w a d t - b e f s 

der directe belastingen. 
L. J. Barlels, tc Zwolle, voor de kant. Zwolle, Zwollerkerspel en 

Staphorst. 
H. Neervoort, le Dalfsen, voor het kanloor aldaar. 
A. Kroeze, te Kampen, voor het kantoor Kampen, IJsselmuiden 

Obehalve de gem. Schokland), Zwartsluis en Hassett. 
P. Gillot, le Schokland, voor die gemeente. 
E . Bavink, te Blokzijl, voor de kanl. Blokzijl, Vollenhoven on 

Wanneperveen. 
J . van der Molen, te Steenwijk, voor de kanl. Steenwijk, Steen-

wijkerwold en Oldemarkt. 
, le Ommen, voor de kant. Ommen, den Ham en 

hellendoorn. 
J. H. van Engelen, J. Hz., te Avereest, voor het kant. Avcrcesl. 
G. J. van Wyhe, te Hardenberg, voor de kanl. Hardenberg en 

Gramsbergen. 
D. Bolljes, le Deventer, voor de kanl. Deventer en Diepenveen. 
G. Hempenius , te Raalte, voor de kanl. Raalte, Olst en Wyhe. 
L. J. Kisjes, te Almelo, voor de kant. Almelo en Borne. 
T. Planten, te Wierden, voor de kant. Wierden, Vriesenveen en 

Rijssen. 
J. H. Grevenstuk, te Goo/1, voor de kanl. Goor en Delden. 
G. C. C. van Akerlaken , te Enschede, voor de kant. Enschede en 

Haaksbergen. 
G. Swam, te Ootmarssum, voor de kant. Ootmarssum, Tubber

gen en Weerselo. 
J. 8. H. G. Bartels, te Losser, voor de kanl. Oldenzaal en S/flrf 

Delden. 

@ t ! t t « 0 t 0. 

G . C. Baron Sloet van Warmelo , te Zicolle. 
M . J . A . Bannier ($H 4. k l . ) , te Kampen. 
P . A . de Chateleux, te Deventer. 



Jhr. O . van den Santheuvel (@). 
d i r . de W i j s , Commies ter Directie. 

W . Craeyvanger, van de 3de kL, voor de lste afdee
l ing , te Groningen. 

, voor de 2de afdeeling, te Groningen. 
S. H u l s t , van de 2de kL, te Zuidhorn. 
F . J . van G o o r , van de 2de k l . , te Delfzijl. 
TJ. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, 

van de 3de k l . , te Bedum. 
A . K e c k , van de 3de kl . , te Zuidbroek. 
Jhr. T . J . Krayenhoff, van de 3de k l . , te Oude Pekel-A. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Groningen (lste Afd.). 
F . B . Schiffer (1) , voor de dir. bel., te Groningen. 
J . A . Bakker , voor Haren. 
N . J . Sevenstern, voor Noorddijk. 

Stationementen (geene). 
Controle Groningen (%de Afd.). 

G . Meinesz (2) , voor de regten en accijnsen, te Gro
ningen. 

J . Gordon Spandaw, voor Hoogezand. 
W . Molenaar, voor Sappemeer. 

Stationementen te Groningen, Hoogezand en Sap
pemeer. 

(1) Vroeger Controleur te Weesp. 
{2) Voorheen Controleur te Delft 
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Controle Zuidhorn. 

C. H . L . Nilant , voor Zuidhorn. 
D . J. P . N . Gaymans, voor Hoog kerk. 
G . Bouricius, voor Aduard. 
H . J . W . Oosting, voor Ezinge. 
G . de Langen , voor Oldenhove. 
Jhr. B . van Herentlials Everts, voor Grijpskerk. 
H . J . Rooseboom, voor Grootegast en Oldekerk. 
J . F . Siiethlage, voor Leek en Marum. 

Stationementen te Zuidhorn, Leek, Grootegast, 
Ezinge en Hoogkerk. 

Controle Bedum. 

A . J . van Santen, voor Bedum. 
J . A . van Iddekinge, voor Winsum en Adorp. 
R. van Snoekeveld, voor Leens en Kloosterburen. 
C. F . Balkema, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Zoltkamp, c. a. 
L . G . A . D . Denis, voor Eenrum. 
J . Oosterbuis, voor Baflo. 
C. de Jong , voor Warffum. 
J . W . Veen Va lck , voor Usquert, 
H . Grimmius, voor Uithuizen. 
J . de Drews van der Fel tz , voor Uithuistermeden. 
M . H . F . Pichot du Plessis, voor Kantens. 
D . Toe Water , voor Middelstum. 

Stationementen te Bedum, Onderdendam, Win
sum, Warfhuizen, Zoltkamp, Pieterburen, Hornhui-
zen, Warffum, Andel, Usquert, Uithuizen en Roode-
school, 

Controle Appingadam. 

B . Bolhuis, voor Appingadam. 
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H . J . Wichers A z . (1), voor de dir. bel., regten en 
accijnsen, te Delfzijl. 

J . de Eochefort, voor Ten Boer. 
J . H . Meijer, voor Loppersum en Stedum. 
J . Kerkhoven, voor 't Zandt. 
M . Feickens, voor Bierum. 
J . TJ. Modderman (2), voor SIo eliter en. 

Stationementen te Appingadam, Ten Boer, Lop
persum, Farnsum, Delfzijl, Uitiuierda, Weiwert , 
Bienummerpomp en Slochteren. 

Controle Zuidbroek. 
I i . H . Koops , voor Zuidbroek en Noordbroek (resi

dentie Uiterburen). 
B . H . Burghgraaf, voor Wildervank. 
H . A . Boon , voor Veendam. 
H . Luns ingl i , voor Meeden en Muntendam, 
J . Manden, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Termunterzijl. 
J . Wichers , voor Nieuwolda. 
W . de Timmerman, voor Finsterwolde. 
E . B . Woldringh Jr., voor Midwolde. 
C. J . J . Loder , voor Scheemda. 

Stationementen te Zuidbroek, Wildervank, Veen
dam, Stadskanaal, Termunterzijl, Oude-Goot, Nieu
wolda en I'inslerwolde. 

Controle Oude—Pekel—A. 

J . M u i l e r , voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 
Oude-Pekel-A. 

J . J . H . de Ponthier, voor Nieuio e-Pekel- A. 

(1) Bevorens Controleur te Delfzijl, 
2) Vroeger Linie-Controleur te Bellingwolde. 
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Jlir. Mr. T. van Gesseler, voor de dir. bel., regten en 
accijnsen, te Winschoten. 

C. van Oor t , voor Beerta. 
K . E . Groeneveld, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Nieuwe- of Lang akker schans (grenskantoor). 
J . A . Eschauzier, voor B ellingwolde. 
Jlir. E . W . Polman Gruys , voor Vlagtwedde en 

Wedde (2 kant., residentie Wedde). 
C . van der L inden , voor Stadskanaal (gemeente 

Onstwedde). 
G . O. A . B . Marines de Thouars, voor de regten en 

accijnsen, te B ourtange (grenskantoor). 
B . I i . Schortinghuis, voor de regten en accijnsen, te 

Ter-ApeI (grenskantoor). 
Stationementen te Oude-Pekel-A, Winschoten, 

Beerta , Oude-Dijk , Nieuwc-Schans, Bellingwolde , 
Ulsda, Oude-Schans, Vriescheloo, Blijham, Wedde , 
Vlagtwedde , Iepsinghuizen , Bourtange , Zellingen , 
Ter-Apel, Onstwedde, Stadskanaal ea Nieuwe-Pekel-A. 

tttnuwenurcn in oe ^^'trccftc. 

Jhr. G . K . van den Sant- Jhr. H . C. van Panhuis. 
heuvel. 

J . Beyers de Jongh , i t g « , 
B . Boerma Eetterich, j romngen. 

II . P . B o g a a r , j t e B d ^ L 

J . L . Wimmers, te Nieuwe-Schans. 
C. J . Coeland, te Termunterzijl. 
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H*fcn5 en ^axtAtws t»rtn ben ^ ' u r f (l). 

, te Groningen. 
F . R .Folkers , te Winschoten. 
D. Wink le r , te Wildervank. 

T. P . Franken, te Nuys. 
H . Folkersma, te Sloch

teren. 

(Naar ancienniteit.) 

Hoofd- Comm iesen. 

J . H . Itz. Leopold, te lie/tingwolde. I J. van Boekeren, le Farnsum 
C. van Boekeren, te Warffum. | P. M. Schweeg, te Vlagtaed'de. 

Van de eerste klasse. 
P. Coertsen. 
W. C. Gunther. 
C. Weber. 
M. J. Veltman. 
J. I). Scheffer. 
J. C. Havinga. 
H. H. Tamminga. 
L. D. Oosterveld. 
H. Brugmans. 

P. van Steenbergen. 
B. G. Sleenema. 
H. C. van Drongelen. 
H. Hamstra. 
D. G. Kramer. 
0. A. Houwen. 
F. J. H. Straalmaker. 
H. S. Bodde. 

i. D. Huizinga. 
H. II. Middel. 
H. J. Valk. 
Jonkh. J. G. de Sigers 

ter Borch. 
J. Zuidema. 
S. M. H. Cohen. 
H. B. Harkema. 

(1) Voor de administratie van den turf-accijns zyn de uatemelden 
gemeenten in deze Provincie van dc Controles, waarvan dezelve voor 
het overige deel maken, afgescheiden en ingedeeld in de navolgende 
Controles, te weten: 

Haren, 
Noorddijk, 
Termunten, 
Zuidbroek, 
Noordbroek, 
Finsterwolde, 
Midwolde , 
Scheemda , 
Oude-Pekel-A, 
Nieuwe-Pekel-A, 
Vlagtwedde, 
Onstwedde, 

in dc Controle Groningen, 2de afd. 

in de Controle Appingedam. 

in de Controle Oude-Pekel-A. 

in de Controle Zuidbroek. 
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H. Feersema. 
H. T. Meyes. 
H. Weelinck. 
T. T. Bakker. 
R. W. Visscher. 
B. J. FrieliDck. 
H. Walter. 
H. Bos. 
A. Wilkens. 

J. Enter. 
P. H. Kuiper. 
G. Valk. 
T. Nauta. 
P. A. M. Vosler. 
J. de Leeuw. 
J. H. Leicher. 
H. N. Kamphuis. 
J. Wichers. 
H. H. Strankinga. 
J. Alberts. 
F. G. Otlens. 
J. Leopold. 
J. Groustra. 
B. Ottenhof. 
W. B. Eelsing. 
H. H. Poppen. 
B. Ypma. 
J. Smulders. 
H. K. Timmer. 
A. van der Schalk. 
J. Hulst. 

J . J. den Dekker. 
H. M. Bosveld. 
J. Mulder. 
J. Waanders. 
M. C. J. Koenen. 
H. H. Remminga. 
R. H. Stol. 
H. Mers. 
M. R. Feddema. 
J . P. de Korte. 
11, D. S. Folkers. 

Van de tweede klasse. 
IP. J. Kleveringa. J. 
B. Pothoff. T. 
H. H. Schaaok. H. 
C. G. Oosterling. R. 
L. H. Reinders. J. 
J. L. Huizinga. H. 
K. D. Hubbeling. Z. 
E . J. Kieft. J. 
R. H. Reinders. G. 

Van de derde klasse. 
H. J. Schuur. 
J. Woltersom. 
D. P. Piekee. 
H. Catersels. 
S. van Hoogdalem. 
W. A. Mulder. 
J. P. Smit. 
R. C. Rbmer. 
K. B. Sehreuder. 
P. L. Houppe. 
G. J. Mulder. 
11. J. Unman. 
H. van Leeuwen. 
H. C. Doesburg. 
J. A. Neuyen. 
J. L. Haykens. 
W. A. Gravelaar. 
F. J. G. Furda. 
B. L. G. Fokkens. 
P. B. van Reen. 
A. Verwey. 

N. de Jonge. 
J. Jeener. 
W. de Boer. 
J. Schuur. 
R. Vegter. 
A. Bolman. 
J. de Langen. 
Groeneveld. 
A. Meijer. 

J. B. Jager. 
P. E. Hoeksema. 
A. Bernards. 
J. B. de Vos. 
D. Scheveers. 
J. E . Philipseo. 
N. Nekkers. 
P. Oosterveld. 
T. Naarding. 
J. A. M. Dames. 
J. Poort. 
A. G. Hollert. 
J. J. van Velden. 
A. van den Berg. 
J. L. Muller. 
A. van Drongilen. 
W. C. L. Steinineijer. 
J. A. Sonneville. 
K. Limberger. 
P. Last. 
E . Bootsma. 

Fan de vierde klasse. 
A. Feringa. 
J. C. L. van der Smilte. 
L. Sieverts. 
J. H. Wiersema. 
K. Lambo. 
A. Hagenbeek. 
G. Swanenberg. 
0. Blomsma. 
K. van Eldijk. 
J. Beukema. 
J. B. Braaksma. 

J. L. Bootsma. 
P. Hartenberg. 
C. Romijn. 
L. Wieringa. 
J. C. Rinke. 
W. Vermeulen. 
D. J. Kruize. 
C. V. Balkema. 
J. G. Sutherland. 
H. Beninck 
J. C. Scheffer. 
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M F. Engers. 
H. Rebbers. 
N. B. Magnin. 
C. H. van der Lelie. 

J. Scheffer. 
W. F. K. Broers. 
W.G. Loef Schuphoven. 
J. Kieviet. 

J. G. H. van Knijff. 
J. H. Brinckman. 
J. Wever. 
L. Overgaauw. 

j ^c f j tq t t t i u fo r s (i). 

° " T>' ? f y e r s ^ t , ^ " ^ 1 , ' j Visi teurs , te Groningen. 
a. K. Boerma l ie t tencl i , ) 
b. H . W . de Boer , Commies der 2de kl . , te Delfzijl. 
a. J . L . K n o l , Idem, te Delfzijl. 
a. H . P . Bogaar , Visi teur , te Delfzijl. 
b. C . G . Oosterling, Commies der 2de kl . , te Groningen. 
c. H . Hamstra, Idem der lste k l . , te Zuidbroek. 

Van de tweede klasse. 
B . Boerma Betterich, te Groningen. 
H . Hamstra , te Zuidbroek. 

Van de derde klasse. 
H . W . de Boer , te Delfzijl. 
J. H . Leicher, te Groningen. 
P . Coertsen, te Stadskanaal. 
K . D . Hubbeling, tc Sappemeer. 
A . V e r w e y , te Hoogezand. 
W . C. Gunther, te Veendam. 
J . C . Havinga, te Hoogezand. 
W . A . Gravelaar , te Sappemeer. 
F . J . Jeener, te Hoogkerk. 
W . Vermeulen, te Hoogezand. 

(1) a. Voor de zeeschepen. 
b. Voor de binnenschepen. 
c. Voor de zee- en binnenschepen. 
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C. G . Oosterling, te Groningen. 
J. H . Leopold Rz. , te Bellingwolde. 
R. W . Visscher, te Oude Pekel A, 

C. H . van der Le l ie , te Stadskanaal. 

| te Onderdendam. 

|^enrn><tari) ers 
der directe belastingen. 

A. F. Huizinga, > le Groningen, voor de kanl. Groningen, Ha
ll. J. Steerenberg, l ren en Noorddijk. 
0. P. H. Lofvers, le Hoogezand, voor de kanl. Hoogezand en 

Sappemeer. 
J. H. Brandsma, le Grijpskerk, voor de kanl. Grijpskerk, Olde

hove, Groolcgast. Ezinge en Zuidhorn. 
L. E . de Haan, le Leek, voor de kanl. Leek. Hoogkerk en Aduard. 

, le Uithuizen, voor de kanl. Uithuizermeden, Uithui
zen, Usquert, Warffum en Baflo. 

S. van Ham, le Winsum, voor de kant. Winsum. Leens, Zolt
kamp, Eenrum, Bedum, Middelstum en Kantens. 

1. F. Wieringa, le Loppersum , voor de kanl. Loppersum, Ten 
Boer en 'I Zand. 

S. P. W. C. C. Crone, te Appingadam, voor de kant. Delfzijl, 
Bierum en Appingadam. 

G. D. de Vries, te Slochteren, voor het kant. Slochteren. 
G. K. Hensens, le Wildervank, voor de kant. Wildervank, Veen-

dan en Meeden. 
E. J. Alizema, le Zuidbroek, voor de kanl. Zuidbroek, Midwolde, 

Scheemda, Termunterzijl, Nieuwolda en Finsterwolde. 
D. J. Hillinga, le Winschoten, voor de kanl. Winschoten, Beerta, 

Nieuweschans en Bellingwolde. 
H. H. Kuper, le Vlagtwedde, voor de kanl. Vlagtwedde, Wedde, 

Oude- en Nieuwe-l'ckel A en Stadskanaal. 

G . Meinesz., te Groningen. 
H . J . Wichers Az . , te Delfzijl 



MittcUuv. 
Jhr. C . P . L . van Kinschot. 
W . Klaassen, Commies ter Directie. 

Mr. C . Hiddingh, van de 2de kL, te Assen (1). 
G . M . Tetrode, van de 3de k l . , te Meppel. 
L . M . van Kooten , van de 2de k l . , te Dalen (divisie 

Coevorden). 
O N T V A N G E R S . 

Controle Assen. 
H . de Klerck Jcz., voor Assen en Rolde. 
A . Caland A z . , voor Anloo, Vries en Zuidlaren. 
F . V e i t h , voor Peize en Eelde. 
Jhr. C . W . von Weiler tot Poelwijk, voor Norg. 
C. W . A . Essers, voor Gieten en Gasselte. 
E . W . Baab van Canstein, voor Borger. 
Mr. B . K i jmmel l , voor Roden en Nietap (2 kant.). 
N . E . Servatius, voor de Smilde. 
Jhr. P . A . van Holthe, voor Beilen en Westerbork. 

Stationementen te Assen, Vries, Zuidlaren, Peize, 
Norg, Gieten, Borger, Nieuwbuinen, de Smilde en 
Beilen. 

Controle Meppel. 
C. L . van Woelderen, voor Meppel. 
Jhr. E . J . van Holthe, voor Diever, Dwingelo en 

Vledder (residentie Dwingelo). 
J . F . Obbes, voor Ruinen en Ruinerwolde. 

(1) Tijdelijk bmtcnlands afwezig ; waarnemend Controleur H. Maa-
tingli. 
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M . Boon, voor Havelte en Nijeveen. 
H . J . Dauzon, voor de Wijk en Zuidwolde. 
J . Kleinman Jr., voor Hoog eve en. 

Stationementen te Meppel, Diever, Ruinen, Ha
velte, de Wijk en Hoogeveen. 

Controle Coevorden. 
, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Co ev or den (grenskantoor). 
D . L . H . van Bassen Jongbloet, voor Dalen. 
H . A . Essers, voor Oosterhesselen, Sleen en Zweelo. 
J . Beynders, voor Emmen en Odoorn. 

Stationementen te Coevorden, Weijerswold, Kloos-
ter, Dalen, Dalerveen, Oud- en Nieuw-Schoonebeek, 
Emmen, Zandberg, Valthe, Roswinkel, Erm, Zuid-
barge en Zweelo. 

( f^ t t rnumera t ren in be ( ^ i m f t e . 

H . A . Steyn Parve. | 

S^vfUts en '^nxatents van ben t^jurf. 
J . W . Callenfels, voor het lste distr., te Assen. 
P . J . Spruit , „ „ 2de „ „ Smilde. 
S. Balkema, „ „ 3de „ „ Peize. 
F. B . F . Sonneberg, „ „ 4de „ „ Gieten. 
J . S. Darmois, „ „ 5de „ „ Gieterveen. 
J . E . Eomer, „ „ 6de „ „ Beilen. 
J . P . van Dugteren, „ „ 7de „ „ Coevorden. 
H . Lambers, „ „ 8ste „ „ Odoorn. 
G . D . Coninck Wes

tenberg, „ n 9de „ „ Havelte. 
C. P . Huls t , „ „ lOde „ „ Zuidivolde. 
J . Nijenhuis, „ „ l l d e „ „ Hoogeveen. 
H . van der Borgh , „ „ 12de „ „ Borger. 
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>ommtcsett. 

D. Welselaar , Hoofd-Commies , te Emmen. 

Van de eerste klasse. 
M. H. Braaksma. 
K . van Engen. 
A. G . Reeringh. 
A. A. van der Baan. 

F. K. Glas. 
M. Bruining. 
J. S. Wineke. 
H. II. Bogaar. 
F. D. van Getzen. 
I. H. Ebels. 
T. Ebels. 

H. Berents. 
O. Tissingh. 
A. H. Vriend. 

H. Beuker. 
W. Hillebrandt Jr. 
G. H. Voerman. 

Van de tweede klasse. 
C. F. van Guldener. 
E. Bakker. 
H. Uges. 
C. Gaasbeek. 

S. M. van Rijnbach. 
H. Scholtens. 
C. A. van Marie. 
J. J. Jalvingh. 
J. Routs. 
C. J. Roelin. 
J. van den Berg. 
J. Hoving. 
C. Hubenet. 
H. J. Claassens. 
P. C. von Pickarlz, 

J. Staal. 
S. T. Tjassens. 
W. F. Rebenscheydl. 
J. Uri. 

Van de derde klasse. 
A. de Boer. 
J. C. van Leeuwen. 
H. W. Eilbracht. 
H. Bernhard. 
H. J. Eichner. 
B. C. C. D. von Gem-

mingen. 
S. Schouten. 
C. Bogaars. 
L. Gussenhoven. 

G. J. Abels. 
H. Huis. 
J. S. Swens. 

J. E. Winter. 
A. G. Hatzman. 
H. V. Kremer. 
J. S. Rienks. 
G. Loots. 
J. Ebels. 
F. F. Frerichs. 
J. J. Kramer. 
J. Fischer. 
J. de Boeff. 

Van de vierde klasse. 
G. Maneschijn. 
J. J. Bos. 
J. Hollander. 
S. R. Zijlslra. 
J. Beunder. 
R. Naber. 
C. Eenslroom. 

J. ter Haar. 
P. H. Vrijmao. 
B. ter Haar. 
J. van Islerdael. 
B. Rutgers. 
E. Boron Lewe van 

Middelstum. 

^c^smefers. 

J . W. Callenfels, te Assen. 
K . Wildeboer, te Meppel. 
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Van de eerste klasse. 
J. W . Callenfels, te Assen. 

Van de tweede klasse. 
E . Bakker , te Coevorden. 

Van de derde klasse. 
C. Hubenet, te Assen. 
H . Scholtens, te Hoogeveen. 

j] S.^Bi'enks, j t e Z u i d l a ™ n -
S. M . Bijnbach, te Meppel. 
H . Uges , te Smilde. 

der directe belastingen. 
J. Haak, te Assen, voor de gemeenten Assen, Rolde, Norg en Smilde 
H. van Lit , te Zuidlaren, voor de gem. Anloo, Vries, Zuidlaren'. 

Peize, Roden en Lelde. 
W. G. Schummelkelel, te Gieten, voor de gem. Gieten, Gasselte 

cn Rorger. 
C . J. van Huffelen, le Coevorden, voor de gem. Coevorden, Da

len , Emmen, Odoorn , Oosterhesselen, Sleen en Zweelo. 
J. Beening, le beilen, voor de gem. Rcilcn en Westerbork. 
C. F. Poulie, le Meppel, voor de gem. Meppel. 
J. Dorlmond, le Dievcrbrug, voor de gem. Ztetcr, Dwineetoo. 

Ruinen, Vledder, Ruinerwold, Havelte en Nyeveen. 
C. Kok, le Hoogeveen, voor de gem. Hoogeveen, rfe en 

Zuidwolde. 

H . de Klerk Jcz., te Assen. 
C . L . van Woelderen, te Meppel. 



F . J . van Goor. 
G . II. H . Motke , Commies ter Directie. 

J . C . Weygers, van de 2de kl . , voor de lste afdee
l ing , te Maastricht. 

A . J . Gulje , van de lste k l . , voor de 2de afdeeling, 
te Maastricht. 

A . R . Corbey, van de 2de k l . , te Vaals (divisie 
Gulpen). 

J. R . Ruiters, van de 2de kl . , te Heerlen. 
P . C. W . Mul l e r , van de 2de k l , te Sittard. 
A . H . Naus, van de 2de kl . , te Roermond. 
J . A . H . G . Wi lmar , van de 3de k l , te Weert. 
C. M . van der Heyden, van de 2de k l . , te Venlo. 
H . C. Hanewinckel, van de 3de kl . , te Gennep. 

O N T V A N G E R S . 

Controle Maastricht (iste Afd.). 

A . J . J . Smalhausen, voor de dir. bel. en de brand
stoffen, van Maastricht en St. Pieter. 

E . Pe ler in , voor Meerssen, Borgharen, Bunde, 
Bieren, Schimmert en Ulestraten. 

Stationement te Meerssen. 

Controle Maastricht (2dc Afd.). 

C. Neven, voor de regten en accijnsen, van Maas
tricht en St. Pieter. 

W . H . H . Bovy , voor de regten, te St. Pieter, 
voor het kanaal tusschen Luik en Maastricht (grensk.). 
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J . H . Jansen, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Oud-Vroenhoven (grenskantoor). 

A . J . Tummers, voor de regten, te Ca b erg (grensk.). 
YV. T . van T h i e l , voor de regten en accijnsen, te 

Eysden, landzijde (grenskantoor). 
A . L . Derriks, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Eysden (Maas), Mesch, Rijcholt en St. Geer
truide (grenskantoor). 

E . Eoberti, voor de dir. bel. en accijnsen, te Amby, 
Bemelen, Berg en Terblijt, Cadier en Keer, Gronds-
veld en Beer. 

J . P . Ghijsens, voor de in-, uit- en doorvoer langs den 
Aken-Maastrichtschen spoorweg, te Simpelveld. 

Stationementen te Maastricht, Wolder, Smeer
maas, Itteren, St. Pieter, Eysden (Maas), Eysden 
(landzijde), Amby en Simpelveld. 

Controle Gulpen. 
J . F . Oosterman, voor Gulpen, Wittem en WijlrL 
M . J . Janssens, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Vaals (grenskantoor). 
J . F . Ghijsens, voor Simpelveld en Bocholtz (ge

riefkantoor voor de regten). 
A . S. Lo i se l , voor Valkenburg, Houthem, Huls-

berg, Oud-Valkenburg, Schin op Geulle en Strucht. 
J . L . Beckers, voor M'heer, Margeraten, Noorbeek 

en Slenaken. 
A . F . Keijenberg, voor de regten te Hoogcruts 

(grenskantoor). 
Stationementen te Gulpen, Vaals, Valkenburg, 

Bocholtz, Epen, M'heer en Hoogcruts. 
Controle Heerlen. 
, voor Heerlen en Voerendaal. 

F . Luypen, voor de regten , te Locht (grenskantoor). 
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S. Roebroek, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Kerkraede (grenskantoor). 

R. H . L . Vrijens, voor de dir. bel., regten en accijn
sen, te Nieuwenhagen, Eygelshoven, Rimburg, Schaes
berg en Ubach over Worms (kantoor en residentie 
Waubach, grenskantoor). 

H . R . A . de Bergh, voor Brunssum, Amstenrade, 
Bingelrade, Hoensbroek, Jabeek en Merkelbeek (re
sidentie Amstenrade). 

J . W . Cremers, voor Schinnen, Nuth, Oirsbeek en 
Wijnandsrade. 

J . F . E . Loos , voor de dir. bel., regten en accijnsen, 
te Schinveld (grenskantoor). 

Stationementen te Heerlen, Locht, Kerkraede, 
Eygelshoven, Brunssum, Schinveld, Jabeek, Oirsbeek, 
Waubach en Heerlerheide. 

Controle Sittard. 
J . D . van de Weegh, voor de dir. bel., regten en 

accijnsen, te Sittard en Broek-Sittard (grensk.). 
C. M . Wemans, voor Beek, Elsloo, Geulle en Stein. 
J . H . Cassar, voor Bom, Limbricht en Nieuwstad. 
J . N . Smeets, voor Geleen, Munstergeleen en Spanbeek. 
G . Arnoldts, voor Obbicht, Grevenbicht en Urmond. 
B . P . W . J . de Roy van Zuidewijn, voor cle regten, 

te Berg (grenskantoor). 
A . G . Reighard, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Roosteren (grenskantoor). 
Stationementen te Sittard, Broek-Sittard, Nieuw

stad, Grevenbicht, Berg, Roosteren, Susteren, Beek, 
Elsloo en Stein. 

Controle Roermond. 
W . M . Ar i ens , voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Roermond en Maasniel. 
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J . H i g l y , voor Odilienberg, Herten, Herkenbosch en 
Melich, Maasbracht, Linne en Montfort. 

G . Merckens, voor Echt en Susteren. 
J . W . de Gerard, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Swalmen (grenskantoor). 
O. T . H . Coenegracht, voor Neer, Buggenum, Nun-

hem en Haelen. 
A . J . A . H . van de Weegh, voor de dir. bel., regten 

en accijnsen, te Posterholt en Vlodrop (grensk.). 
A . H . Dinraths, voor de dir. bel., regten en accijnsen, 

te Stevensweert, Ohe" en Laak (grenskantoor). 
F . Hilgers, voor de regten, te Kievit (grenskantoor). 

Stationementen te Roermond, Swalmen, Bugge
num , Maasniel, Herkenbosch, Linne, Echterbosch , 
Stevensweert, Schilberg, Posterholt en Vlodrop. 

Controle Weert. 
J . Geelen, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Weert en Stamproy (grenskantoor). 
F . J . Janssens, voor Nederweert. 
J . J . van den Eertwegh, voor Heythuizen, Horn, 

Roggel en Baexem. 
P . F . A . van Wintershoven, voor Thorn, Beegden, 

Grathem, Heel, Panheel, Wessem en Hunsel. 
J . Caspari, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 

Itterv o ort en Neeritter (grenskantoor). 
Stationementen te Weert, Nederweert, Sluis no. 16, 

Heythuizen, Thorn, Neeritter, Stamproy, Hunsel en 
Wessem. 

Controle Venlo. 
B . J . R. Rasch, voor de dir. bel., in- en uitg. regten 

en accijnsen, en scheepvaartregten op de Maas, te 
Venlo. 
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J . W . Hoefhagels, voor Helden en Heldenkapel, 
Meijel, Maasbree, Baarlo, Blerich en Kessel. 

A. T . Minaux , voor Horst, Sevenum, Broekhuizen en 
Grubbenvorst. 

L . Berden, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 
Arcen (grenskantoor). 

, voor de dir. bel., regten en ac
cijnsen, te Tegelen (grenskantoor). 

J . H . Janssens, voor de dir. bel., regten en accijnsen 
van Beesel en Belfeld, kantoor Beuver (grensk.). 

L . H . J . Thissen, voor de regten, te Wezelsche-
barriere (grenskantoor bij Venlo). 

J . J . H . Berden, voor de regten, te Keulsche-
b arr ilre (grenskantoor bij Venlo). 

Stationementen te Venlo, Wezelsche-barriere, Keul-
sche-barriere, Arcen, Velden, Broekhuizen, Horst, 
Tegelen, Reuver, Beesel, Helden, Baarlo en Blerik. 

Controle Gennep. 

F . T . Wardenberg, voor Gennep, Ottersum en Mook. 
H . van H a l l , voor de regten, te Hekkens (grensk.). 
M . H . van Slijpe, voor de dir. bel., regten en accijn

sen, te Bergen, kantoor Well (grenskantoor). 
P . C . J u l l i e n , voor de regten, te Augustinus 

(grenskantoor). 
J . H . Sassen, voor Venray, Wanssum en Meerlo. 

Stationementen te Gennep, Mook, Middelaar, 
Hekkens, Heijen, Bergen, Augustinus, Afferden, 
Well, Hamert, Blitterswijk en Venray. 

(p^urnumerrttnn tn be y^Weeiu. 

J . J . F . H . Geelen. j j . P . Janssens. 
T . E . van Nispen. H . J . H . Berntz Naus. 
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D . Simon , \ 
M . Bissac, ( te Maastricht. 
J. Volkers , ) 
F . J . Bots , te Oud- Vroenhoven. 
L . B . Snoeck, te Eysden (aan de Maas). 
T. de Steenhuijsen , te St. Pieter. 
B . J . Gregoire, te Vaals. 
F . Deggeller , te Sittard. 
J . N . Pla tz , te Roermond. 
C. F . Nozeman , te Weert. 
F . P . Tielens ) T T T ' I te Venlo. 
J . Hoozemans , ) 

(Naar ancienniteit). 
Hoofd-Commiesen. 

VV. L. Jansen, le Posterholt. 
J. M. Neyssen, le Heerlerheute. 
J. S. Reoaud , le Maastricht. 
J. F. Anleunis, le Her gen. 

H. M. Roumen. 
J . N. Schrijen. 
J. H. C. Coffin. 
J. J. Sistermans. 
W. M. E. Smitsbuizen 
P. L. Linck. 
A. LI. van Caubergh. 
J. B. Sieling. 
J. van der Biesen. 
G. Maste. 
A. H. van Slijpe. 
C. F. J. Javaux. 
G. J. Offermans. 
L. Sanders. 
F. B. C. Daris. 
S. R. van Oeijen. 

3. E. Naire, le Thorn. 
J. Weslerburger, te Maastricht. 
L. A. van Dijnsen, tc Grevenbicht. 
P. C. N . Valette, te Tegelen. 

Van de eerste klasse. 
G. Godding. P. J. Linskens. 
P. Lalesse. 
W. J. H. Mostart. 
J. Horsmaus. 
P. Tribulel. 
H. Sehreuder. 
J. M. H. Nijssen. 
W. Dumoulin. 
J. Meijers. 
P. F. Leijendekkers. 
P. J. de Bie. 
M. Kemmerling. 
T. T. Meuwissen. 
J. J. Janssen. 
J. Peeters. 
J. Meeuwissen. 

P. J. Telders. 
W. L. H. Huslinx. 
C. Perolles. 

Ij. P. Wetzels. 
'J. H. Sarton. 
J. Bollen. 

;L. F. J. Schell. 
C. Ruyten. 

I A. A. Janssen. 
C. van Vooren. 
J. J. H. Quaedvlieg. 
B. J. van Wetering. 
M. Bruls. 

! J . L . de Weille. 
,F.' C. P. Soetens, 
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Fan de tweede klasse. 
L. Sloops. 
F. D. Louwarls. 
J. H. A. Hueber. 
J. Jorissen. 
H. flamakers. 
M. Bruls. 
B. M. de Vries. 
J. Willems. 
J. W. Lemmers. 
P. Vermeeren. 
H. F. J. Slruyck. 
C. Sladhouder. 
J. Novenl. 
K. F. Vogel. 
J. M. Willems. 
D. F. Harms. 
J. Linssen. 
C Absil. 

J. W. Beynaerdls. 
M. Legris. 
J. Kiein. 
N. Kauffinan. 
L. J. A. Jamarl. 
M. Kuipers. 
J. W. Luyten. 
S. Simar. 
J. G. Servaes. 
M. F. Deben. 
J. H. Campiol. 
G. B. Janssen. 
J. van Poppel. 
K. Bulle. 
F. E . Mickenschreiber, 
N. Marx. 
P. J. Haeijen. 
C. Mordhorsl. 
S. Baadjou. 
W. Chapel. 
F. J. Capilein. 
G. Pelkman. 
H. Nijpels. 
T. P. Claassen. 
J. M. Bidden. 

C. J. A. Tondeur. 
C. Janssen. 
P. Scheeren. 
A. L, Teunissen. 
F. A. Vink. 
W. Janssen. 
W. Kirchner. 
A. Franken. 
J. Kirch. 
H. Brouwers. 
A. Janssen. 
C. Klos. 
A. Logger van Koch. 
P. N. Gijsen. 
J. Dasia. 
H. W. Graulich. 
M. Lonissen. 

H. H. J. Hardmann. 
A. E . Willems. 
W. Geurts. 
M. Erkens. 
P. Thuys. 
J. W. Clermont. 
J. G. Dorge. 
W. H. Swildens. 
P. Willems. 
J. B. In de Belouw. 
C. Brandt. 
C. B. Vrijman. 
J. G. Jelderda. 
J. A. Muller. 
J. M. C. Ross. 
J. van Sinlfijt. 
J. P. Schoenmakers. 

Fan de derde klasse. 
F. J. Pluymaekers. 
J. J. Vranken. 
A. Knibbeler. 
J. Aarnoulse. 
J. B. Bol. 
\V. Kempeneers. 
J. L. Savelberg. 
J. D. Wijndorps. 
W. T. L. van Cuyk. 
P. L. v. Mackelenberg, 
J. M. Claassen. 
T. Zegers. 
H. Passau. 
A. van Eeden. 
G. Daenen. 
C. Verhoef. 
J. G. Roggeveen. 
P. Nuss. 
J. H. Numans. 
F. W. Charles. 
L. van de Pas. 
J. Tellings. 
C. A. G. J. Kuenen. 
J. H. Voet. 
J. P. Knoren. 

H. van Mierlo. 
J. Baron. 
L. J. van der Lijck. 
J. J. Huiberse. 
A. Nulens. 
J. M. Libois. 
F. J. Hufkens. 
P. Maasbroek. 
A. Verslraelen. 
L. H. Heyligers. 
G. A. Haefkens. 
M. Slockmans. 
C. E . V. D. de Munck. 
J. A. Nolel. 
J. H. Schaeken. 
A. Daenen. 
K. H. Roosendaal. 
W. Guinee. 
W. C. Guise. 
C. N. A. F. Pellzer. 
C. van Rooie. 
J. B. J. Held. 
J. Noesl. 
C. van Andel. 
R. B. Frijns. 

6 
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C. Peelers. 
J. C. Savelberg. 
It. Mulkens. 
J. Schoens. 
P. Menten. 
J. J. Troyen. 
J. P. Legros. 
J. Janssen. 
H. Verbiesen. 
L. Theunissen. 
J. P. Hendriks. 
J. H. G. Frackers. 
J. G. Palmans. 
T. Kerslen. 
J. F. M. H. C. Duran. 
J. G. Holtman. 
A. Baumgardt. 
J. Magdelyns. 
J. H. Knoth. 

H. Delbressine. 
J. Barlels. 
H. Wieringa. 
A. Leeuw. 
W. Smeets. 
U. W. Visser. 
P. R. Godding. 
L . M. G. de Magnee. 
H. van den Berg. 
S. T. Tromp. 
A. George. 
T. J. Thijssens. 
P. Vergouwen. 
M. Wouters. 
H. J. Harbecke. 
E . van Kolck. 
J. A. Kuppens. 
G. S. Spee. 
J. J. van de Wall. 
J. J. K. E. Heuman. 
P. van Lee. 
C. Fahrenberg. 
H. Habels. 
J. E . Durlinger. 
F . G. Janlsen. 
A. L . Naire. 

P. Visser. 
J. Sassen. 
J. Ingeboudt. 
.1. J. Staal. 
F. Hofman. 
P. J. Bullen. 
A. J. Versaan. 
G. T. Mackverson. 
J. F. Dambacher. 
P. Roumen. 
J. van Kalken. 
P. F. Goijen. 
H. A. Vrijdenberger. 
A. P. van der Schoot. 
E. Olivier. 
M. van de Berg. 
M. N. Schriiders. 
L. Dinnessen. 

P. H. Dammer. 
C. C. Peereboom. 
G. Jansen. 
E. Hazelhoff. 
J. Kriscber. 
J. A. Baekeland. 
C. Schalley. 
J. J. Schrijvers. 
A. C. J. van den Braak 
F. J. Gijsen. 
G. Kolhman. 
H. G. Trappenberg. 
M. Hennus. 
L. Cantelberg. 
J. P. Paris. 
L. Berghof. 
A. Donders. 
T. G. I. Hermsen. 

Van de vierde klassen. 
H. van den Wildenberg. 
M. Enserink. 
F. A. Ridderhof. 
K. H. Gulikers. 
L. Jansen. 
F. de Gla,s. 
H. Poldervaart. 
A. I. van Lierde. 
F. van der Becle. 
C. van Lent. 
B. F. Geerlsema. 
A. Folmer. 
W. Clermonl. 
W. Leijsen. 
V. A. Vreuls. 
J. B. Pyls. 
M. G. van Slapele. 
F. X. Chantillon. 
W. F. van Soest. 
C. G. Mol. 
H.W.NagtglasVersleeg 
U. Kisjes. 
G. Ignatius. 
H. H. Blanken. 
G. H. E. Scott. 
J. M. Schell. 

T. J. J. 3. Deby. 
A. Roumen. 
W. Schoondermark. 
W. F. R. Gerdessen. 
J. G. Dickerscheidl. 
J. W. Knuyver. 
F. D. Nyssen. 
F. J. Meijer. 
H. M. Janssen. 
J. F. Oosterman. 
J. C. van der Geer. 
N. H. Bossy. 
L. Frackers. 
A. II. X. van Eecke. 
G. van Hall. 
H. A. van der Veen. 
P. A. Faulhaber. 
B. W. Severijns. 
E. C. J. Chanlilion. 
J. A. Meijer. 
P. W. F. Scheepers. 
J. Alberts. 
A. M. H. F. Gubbel 
P. E. H. Claessens. 
E. V. C. Knapen. 
J. Roose. 
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G. van der Wielen. 
L . J. Roch. 
G. Rolleveel. 
F. D. Reijnardts. 
A. J. J. van Riemsdijk. 
H. Wcslij. 
H. F. Toby. 

J. len Pas. 
J. M. Rueb. 
F. A. J. Corbeij. 
J. F. J. Ribbius. 
H. Konings. 
J. van Eggermond. 
H. Turken. 

H. van den Bergh, 
P. Oursbrouck. 
K. I. Beerman. 
\V. Hamerslag. 
P. van Egmond. 
P. de Koning. 

p o m m i e s - ' ^ ^ a h ^ r . 

F. W. H. Maesscn. 

M. Kaanders. 
J. Bolk. 

IW. Bruinink. 
|F. Barlhel. 

G . Jockin , te Eysden. 
W . van Kooten , te Venlo. 
G . Francot , te Stevensweerd. 
G . Lemmens, te Roermond. 

D . Simon , Vis i teur , te Maastricht. 
J . Hoozemans, Idem te Venlo. 

^^(abm\iU(xb« i^^l0mm'u&en-.^^o<ij<tsr 

Van de derde klasse. 

F . C . P . Soetens, 
J . P . Schoenmakers, 
L . M . G . de Magne, 
P . Roumen, 

te Maastricht 
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A . Logger van K o c h , te Gulpen. 
C. N . A . F . Peltzer, te Meerssen. 

S ^ ' T J a T i - o m p , } t e V a l k e n b u r 9 -
L . Cantelberg, te Sittard. 
J . L . de Weille, te Heerlen. 
K . F . Voge l , te Bimburg. 
S R van Oeyen, ) ^ R o e r m o n ^ 
W . G u i n e e , ) 
F . Hoffman, te Buggenum. 
G . Daenen, te Schilberg. 
J . G . Jilderda, I t g W e g f t 

A . van Eeden, > 
J . F . M . H . C. Duran, te Heythuizen. 
G . Maste, t , TT 7 
J . H . G . Frackers , | t e V m h -
F . W . Charles, te Helden. 
P . C . N . Valette , te Tegelen. 
J . M . L ibo i s , te Beesel. 
A . P . van der Schoot, ? „ 
G . Pelkman, 5 

lllcurwrtarvers 

der directe belastingen. 

P. Thomma, te Maastricht, voor de kanl. Maastricht en 0«rf-
CroenAoren. 

G. Pypers, le Meerssen , voor de kant. Eysden , j47«iy, Meerssen 
en Ztee/h 

, te Gulpen, voor de kant. Gulpen, Vaals, Simpelveld, 
MRcer en Valkenburg. 

F. Pelt, te Heerlen, voor de kant. Heerlen, Brunssum, Schinveld, 
Schinnen . Kerkrade en Waubach. 

J. J . ChristolTels, le Sillard, voor de kant. Sillard, Born, Geleen, 
Obbicht en Boosteren. 

1. P. H. Rademaekers, le jEc/i/, voor de kant. £ c A . , Stevensweert, 
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en de gemeenlen Maasbragt en Montfoort van hel kanloor Odi
lienberg. 

T. H. Lexis, le Roermond. voor de kanl. Roermond, Swalmen, 
Seer, Posterholt cn Odilienberg (zonder de gemeenlen Maasbragt 
en Monfort.) 

J. M. Saas, le Weerl, voor de kant. Weert, Nederweert, Heythui
zen , Thorn en Ittervoort. 

J H. Op den Oordt, le Venlo, voor de kant. Venlo, Arcen, Horst, 
Tegelen, Reuver en Helden. 

T. G. Noman, te Gennep, voor de kanl. Gennep, Well en Venray. 

C. Neven , te Maastricht. 
J . D . van de Weegh , te Sittard. 
W . M . Ariens, te Roermond. 
B . J . R . Basch, te Venlo. 
J. H . Sassen, te Tegelen. 
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I N H O U D . 

Naamlijst der ambtenaren van de directe belastingen, 
in- en uitgaande regten en accijnsen: 

Bij de Hoofd-Administratie Bl. 5. 
„ ,. Ambulante Recherche te Water. . . . „ C. 

In de navolgende Provinciale-Directien : 
Noord-Brabant „ 11. 
Gelderland » 23. 
Zuid-Uolland „ 59. 
Noord-Holland » 39. 
Zeeland » '5-
Utrecht „ 82. 
Friesland » 87. 
Overijssel »> 
Groningen » 105. 
Drenthe » » 1 . 
Limburg , 

V E R K L A R I N G D E R T E E K E N S I N D I T J A A R -
B O E K J E V O O R K O M E N D E . 

(,||K , @, beteekent: Kommandeur, Ridder en 
Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

e n * *• kL) beteekent: Ridder van de 4de klasse 
der Militaire Willemsorde. 

($> E. K.) beteekent: Ridder der Orde van de Eiken 
Kroon. 





N A A M L I J S T 

D E R 

KANTOREN VAN ONTVANGST 

DEB 

DIRECTE BELASTINGEN, IN- EN UITGAANDE REGTEN EN ACCIJNSEN, 

MET AANWIJZING DER KLASSE, WAARTOE ZIJ VOLGENS KONINK

LIJK BESLUIT VAN DEN 13DIM I'EBRUARU 1849, No. 89, BEHOOREN 

OF BIJ LATERE KONINKLIJKE BESLUITEN ZIJN GEBRAGT, EN DER 

CONTROLES EN DIRECTIEN WAARVAN ZIJ DEEL MAKEN ; MET OP

GAVE DER GEMEENTEN EN DERZELVER BEVOLKING WAARUIT 

IEDER KANTOOR IS ZAMENGESTELD ; 

BIJGEWERET 

T O T D E N 30STEN N O V E M B E R 

185 6. 

1857. 1 





Deze lijst zal naauwkeurig worden bijgehouden en 
jaarlijks zullen de mutatien, welke daarin zullen voor-
vallen, in het Jaarboekje worden opgenomen, zoodat 
de geabon'neerden in staat zullen zijn gesteld om die 
ook in hun exemplaar te kunnen bijwerken. 

De bevolking der gemeente is genomen, zoo als die 
van gouvernements-wege in het bijblad no. 178—181 
der Siaatscourant van 1852 is geplaatst. 

VERKORTINGEN IN KOLOM 3. 

d. b., is directe belastingen; 
d. b., r. en acc, is directe belastingen, in- en uitgaande 

regten en accijnsen; 
acc, is accijusen. 

De belooning aan de onderscheidene kantoren ver
bonden , is als volgt: 

lste klasse 
2de 
Sde 
4de » 
5de » 
Cde » 
7de 
8ste » 
9de 

boven / 4000. 
van » 3500 tot / 4000. 

» . > 2600 • » 5500. 
» 2000 » >• 2G00. 
» 1500 » » 2000. 
» 1100 » » 1500. 
» 800 » » 1100. 
. 600 » » 800. 

beneden » 600. 
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N A M E N 
DER 

K A N T O R E N . 

E i 
< H 
* C 

I s 
••A 

AARD 
DER 

KANTOREN. 

G E M E E N T E 
WAARUIT 

IEDER KANTOOR IS ZAMENGESTELD 

Aalsmeer. 

Aalten. 
Aardenburg. 

Aarlanderveen. 

Aarle-rixtel. 

Abcoude. 
Aduard. 
Akkerwoude. 

Akkrum. 

Alblasserdam. 

Alkemade. 

Alkmaar. 
Almelo. 

6 

6 
6 

6 

7 

6 
7 
5 

6 

5 

7 

4 
5 

d. b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
idem. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem, 

d. b. en acc. 

idem. 

idem 

idem. 

d. b. r. en acc 
idem. 

Aalsmeer en Kudelstaart. 
Leymuiden en Vriesen

veen. 
Kalslagen en Bilderdam. 
Aalten en Bredevoort. 
Aardenburg. 
Heile. 
Eede. 
St. Kruys c. a. 
Aarlanderveen. 
Ter Aar en Vrijhoeven. 
Aarle-rixtel. 
Beek en Donk. 
Lieshout. 
Stiphout. 
Abcoude en Baambrugge. 
Aduard. 
Akkerwoude. 
Veen woude. 
Birdaard. 
Akkrum. 
Terhorne. 
Oldeboorn. 
Alblasserdam. 
Papendrecht. 
Oud-Albas. 
Nieuw-Lekkerland. 
Alkemade c. a. 
Vrije en Lage Broekhorst. 
Alkmaar. 
Almelo. (Stad) 
Almelo. (Ambt) 
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9 
a B 
o C 
ft ft 
a w 
3 a 
o 
E 

INDEELING DER KANTOREN 
IN DE TOE-

LICHTINGEN 

9 
a B 
o C 
ft ft 
a w 
3 a 
o 
E CONTROLE. DIRECTIE. 

2492 

1051 
210 

6122 
1628 
615 

1275 
562 

2564 
1756 
1544 
1279 
1256 
582 

2516 
1852 
5577 
1815 
1627 
1422 
741 

1852 
2771 
1976 
934 

1565 
3550 

35 
10,224 

5551 
3219 

Ouder-Amstel. 

Groenlo. 
Oostburg. 

Alphen. 

Helmond. 

Amerongen. 
Zuidhorn. 
Bergum. 

Heerenveen. 

Dordrecht (1 afd.) 

Alphen. 

Alkmaar. 
Mmelo. 

Amsterdam. 

Arnhem. 
Middelburg. 

Rotterdam. 

's Bosch. 

Utrecht. 
Groningen. 
Leeuwarden. 

Leeuwarden. 

Rotterd;un. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 
Zwolle. 

2 kantoren. Voor Eede 
en St. Kruys alleen de di
recte belastingen. 

— « 
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Almkerk. 

Alphen. 
Amby. 

Amerongen. 

Amersfoort. 
Ammerzoden. 

Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Angerlo. 
Anjum. 
Anloo. 

St. Anneland. 

St.Anna-Parochie. 

Apeldoorn. 

Appeltern. 

7 

6 
7 

7 

4 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
8 
7 
6 

G 

6 

5 

8 

d. b. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

d. b. (1 afd.) 
idem. (2 afd.' 
idem. (5 afd.) 
idem. (4 afd.) 
idem. (5 afd.) 
regt. en suik. 
acc. (1 kant.) 
acc. (2 kant.) 
d. b. en acc. 

idem. 
idem. 

idem. 

idem, 

idem, 

idem. 

Almkerk. 
Emmichoven. 
Alphen en Rietveld. 
Amby. 
Bemelen 
Berg en Terblijt. 
Cadier en Keer. 
Gronsveld. 
Heer. 
Amerongen. 
Leersum. 
Darthuizen. 
Amersfoort. 
Ammerzoden. 
Nederhemert. 
Hedel. 
Amsterdam. 

idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 

Angerlo. Bahr en Lathum. 
Anjum. 
Anloo. 
Vries. 
Zuidlaren. 
St. Anneland. 
Stavenisse. 
St. Philipsland. 
St. Anna-Parochie. 
Lieven-Vrouwen-Parochie. 
Apeldoorn , Beekbergen ei 

Loenen. 
Appeltern , Maasbommel ei 

Alphen. 
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1444 
1075 
2984 
754 
218 
791 
618 

1681 
1245 
1955 
920 
248 

12,371 
1808 
637 

1319 

1655 
2058 
2559 
1822 
1419 
1652 
1265 
721 

2505 
2009 
9982 

4569 

Heusden. 

Alphen. 
Maastricht (buiten

gemeenten.) 

Amerongen. 

Amersfoort. 
Zalt-Bommel. 

Amsterdam, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem. 

Doetinchem. 
Dockum. 
Assen. 

Tholen. 

Harlingem 

Apeldoorn. 

Druten. 

's Bosch. 

Rotterdam. 
Maastricht. 

Utrecht. 

Utrecht. 
Arnhem. 

Amsterdam. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 
Assen. 

Middelburg. 

Leeuwarden. 

Arnhem. 

Arnhem. 

Wyn en gedistelleerd. 
Zout, seep, bieren, az\j-
nen en brandstoffen. 



„ . . . . . . 1 

8 

i 
Appingadam. 3 
Arcen. 8 
Arnemuiden. 7 

Arnhem. 3 
Arnhem. 2 
Assen. 5 

Assendelft. 7 
Asten. 6 

Augustinus. 8 
Avereest. 5 

Axel. 5 

Baard. 6 
Baarn. 6 

Baarle-Nassau. 8 

Babberik. 7 
Baflo. 7 
Balk. 6 
Ballum. 8 

Barendrecht. 6 

Barneveld. 7 
Batenburg. 9 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. 
r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

d. b. r. eu acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

Appingadam. 
Arcen en Velden. 
Arnemuiden c. a. 
Kleverskerke. 
Nieuw- en St. Joostland. 
Arnhem. 
Arnhem. 
Assen. 
Rolde. 
Assendelft. 
Asten. 
Vlierden. 
Deurne. c. a. 

Avereest. 
Nieuw-Leusen. 
Axel. 
Koewacht. 
Zuiddorpe. 
Overslag. 

Baard. 
Baarn. 
Soest. 
de Vuursche. 
Eemnes. 
Baarle-Nassau. 
Alphen en Riel. 

i 
Appingadam. 3 
Arcen. 8 
Arnemuiden. 7 

Arnhem. 3 
Arnhem. 2 
Assen. 5 

Assendelft. 7 
Asten. 6 

Augustinus. 8 
Avereest. 5 

Axel. 5 

Baard. 6 
Baarn. 6 

Baarle-Nassau. 8 

Babberik. 7 
Baflo. 7 
Balk. 6 
Ballum. 8 

Barendrecht. 6 

Barneveld. 7 
Batenburg. 9 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. 
r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

d. b. r. eu acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

Baflo. 
Balk. 
Ballum. 
Nes op Ameland. 
Barendrecht. c. a. 
Heerjansdam. 
Kleine Lindt. 
Kijfhoek. 
Barneveld. 
Batenburg. 
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3291 
1680 
1290 
200 
454 

19,090 
4595 
1500 
2815 
5065 
656 

5519 

5456 
1936 
2488 
1825 
985 
476 

2406 
1957 
2870 
255 

1475 
1986 
1852 

2224 
5924 
1412 
752 

2005 
754 
452 
87 

5127 
667 

Appingadam. 
Venlo. 
Middelburg. 

Arnhem. 
Arnhem. 
Assen. 

Zaandam. 
Someren. 

Gennep. 
Ommen. 

Sas van Gent. 

Sneek. 
Amersfoort. 

Rijsbergen. 

Lobith. 
Bedum. 
Workum. 
Dockum. 

Ridderkerk. 

Apeldoorn. 
Druten. 

Groningen. 
Maastricht. 
Middelburg. 

Arnhem. 
Arnhem. 
Assen. 

Amsterdam, 
's Bosch. 

Maastricht. 
Zwolle. 

Middelburg. 

Leeuwarden. 
Utrecht. 

's Bosch. 

Arnhem. 
Groningen. 
Leeuwarden. 
Leeuwarden. 

Rotterdam. 

Arnhem. 
Arnhem. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Met een betalingskantoor 
aan tie Dedemstaarl. 

Geriefkantoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Een gedeelte der ge
meente Barneveld maakt 
het kantoor Yvorthuitt* 
uit. 



Bath. 

Bedum. S 
Beek. 7 

Beek. 
Beemster. 5' 
Beerta. G 
Beest. 7 
Beetgum. 7 
Beetsterzwaag. 6 

Beilen. 

Bellingwolde. 
Bemmel. 

Berg. 
Bergambacht. 

d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem, 
idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

(riere. 
Bergeijksche-bar- 7 
Bergen. 7 

Bergum. c. a. 

Fort Bath en Bath. 
Rilland en Maire. 
Bedum. 
Beek. 
Elsloo. 
Geulle. 
Stein. 
Ubbergen. c. a. 
Beemster. 
Beerta. 
Beest. 
Beetgum. 
Beetsterzwaag. 
Boornberguni. 
Duurswoude. 
Ureterp. 
Lippenhuizen. 
Beilen. 
Westerbork. 
Bellingwolde. 
Bemmel en Ressen. 
Lent. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

's Heer-Aartsberg en 
bacht. 

Ammerstol. 
Berkenwoude c. a. 
Zuidbroek. 
Stolwijk. 

Bergen. 
Schoorl c. a. • 
Egmond binnen c. a 
Egmond aan zee. 
Wimmenum. 
Hardegarijp. 
Bergum. 
Giekerk. c. a. 



557 
460 

5571 
2460 
1249 
985 

1588 
2257 
3180 
5178 
2285 
2550 
1082 
827 
745 

2123 
2065 
2777 
1422 
3286 
2256 
1246 

1727 

487 
502 
100 

1574 

1064 
1063 
994 

1441 
126 

1789 
5201 
1816 

Bath. 

Bedum. 
Maastricht (buiten

gemeenten). 

Ubbergen. 
Purmerend. 
Oude Pekel-A. 
Tiel. 
Leeuwarden. 
Gorredijk. 

Assen. 

Oude Pekel-A. 
Elst. 

Sittard. 
Schoonhoven. 

Eindhoven. 
Alkmaar. 

Bergum. 

Middelburg. 

Groningen. 
Maastricht. 

Arnhem. 
Amsterdam. 
Groningen. 
Arnhem. 
Leeuwarden. 
Leeuwarden. 

Assen. 

Groningen. 
Arnhem. 

Maastricht. 
Rotterdam. 

's Bosch. 
Amsterdam. 

Leeuwarden. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Lent maakt deel der ge
meente Ettt. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 
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Bergen-op-Zoom. 
Berkhout. 

Berlicum. 
Berlicum. 
Beugen. 

Beuningen. 

Beusichem. 
Beverwijk. 

Bierum. 
Blaricum. 

Bleiswijk. 

Bleskensgraaf. 

Bloemendaal. 
Blokker 

Blokzijl. 

Bodegraven. 

. 

3 
7 

7 
8 
7 

7 

8 
5 

6 
7 

6 

8 

6 
7 

5 

5 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem, 

d. b. en acc. 

Bergen-op-Zoom. 
Berkhout en Baarsdorp. 
Avenhorn. 
Oudendijk. 
Scharwoude. 
Grosthuizen. 
Berlicum. 
Berlicum. 
Beugen en Rijkevoort. 
Haps. 
Oeffelt. 
Wanroij. 
Beuningen en Weurt. 
Ewijk en Winssen. 
Beusichem. 
Beverwijk. 
Velsen c. a. 
Wijk aan Zee en Duin. 
Bierum. 
Blaricum. 
Huizen. 
Laren. 
Bleiswijk. 
Zevenhuizen. 
Moercappelle c. a. 
Bleskensgraaf. 
Molenaarsgraaf. 
Brandwijk en Gijbeland. 
Uofwegen. 
Streefkerk. 
Bloemendaal c. a. 
Blokker (0. en W.). 
Westwoud. 
Blokzijl. 
Blankenham. 
Kuinre. 
Bodegraven. 
Zwammerdam. 
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8518 
1720 
375 
541 
288 
538 

1955 
2551 
1565 
674 
917 

1048 
1558 
1819 
1575 
2506 
2215 
752 

1506 
864 

2665 
1978 
1296 
1787 
500 
694 
564 
556 
81 

1408 
2620 
1262 
718 

1797 
515 
952 

2448 
1206 

Bergen-op-Zoom. 
Hoorn. 

Leeuwarden. 
Boxtel. 
Boxmeer. 

Druten. 

Tiel. 
Haarlem. 

Appingadam. 
Weesp. 

Delfshaven. 

Dordrecht (1 afd.) 

Haarlem. 
Hoorn. 

Steenwijk. 

Alphen. 

's Bosch. 
Amsterdam. 

Leeuwarden. 
's Bosch, 
's Bosch. 

Arnhem. 

Arnhem. 
Amsterdam. 

Groningen. 
Amsterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 
Amsterdam. 

Zwolle. 

Rotterdam. 
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Bolsward. 
Bommel. (Den) 

Borculo. 

Borger. 
Born. 

Borne. 
Boscoop. 

Bourtange. 
Boxmeer. 

Boxtel. 

Braam. (Den) 
Brakel. 

Brakke. 
Breda. 
Breskens. 

Breukelen. 

Brielle. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem, 
idem. 

r. en acc. 
d. b. r. en acc 

Bolsward. 
Bommel. (Den) 
Stad aan 't Haringvliet. 
Borculo en Geesteren. 
Neede. 
Borger. 
Born. 
Limbricht. 
Nieuwstad. 
Borne. 
Boscoop en Zuidwijk. 
Middelburg. 
Reeuwijk. 
Sluipwijk. 
't Land van Stein. 

6 d. b. en acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

Boxmeer. 
Sambeek. 
Oploo. 
Boxtel. 
Esch. 
Liempde. 

regten. 
d. b. r. en acc 
d. b. en acc. 

idem. 

k d. b. 
/ d. b. en acc. 

Brakel. 
Zuilichem. 
Pouderoijen en Aelst. 

Breda. 
Breskens. 
Groede. 
Nieuwvliet. 
Schoondijke. 
Breukelen-Nijenrode. 
Breukelen-St. Pieter. 
Portengen. 
Ruwiel. 
Brielle. 
Oostvoorne en de Tinte. 
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4448 
1296 
930 

5985 
2636 
552C 
1544 
1470 
851 

5400 
1951 
287 
945 
751 
572 

2142 
1509 
1711 
4449 
449 

1289 

1065 
714 
937 

14,689 
1899 
2521 
742 

1758 
1700 
712 
54 

460 
4456 
1174 

Workum. 
Middelharnis. 

Groenlo. 

Assen. 
Sittard. 

Almelo. 
Gouda. 

Oude Pekel-A. 
Boxmeer. 

Boxtel. 

Enschede. 
Zalt-Boemel 

Oostburg. 
Breda. 
Oostburg. 

Breukelen. 

Brielle. 

Leeuwarden. 
Rotterdam. 

Arnhem. 

Assen. 
Maastricht. 

Zwolle. 
Rotterdam. 

Groningen. 
's Bosch. 

s Bosch. 

Zwolle. 
Arnhem. 

Middelburg. 
's Bosch. 
Middelburg. 

Utrecht. 

Rotterdam. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Geriefkantoor. 
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Brielle. 
Brouwershaven. 
Brummen. 
Brunssum. 

Budel. 

Buiksloot. 

Buren. 
Burum. 

Caberg. 
Charlois. 

Coevorden. 
Colijnsplaat. 

Cothen. Zie Wijk 
bij Duurstede. 

Culenborg. 
Cuijk. 

Dalen. 
Dalfsen. 

r. en acc. 
d. b. r.en acc 
d. b. en acc. 

idem. 

d. b. r. en acc, 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

d. b. r. en acc 
d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r. en acc, 

d. b. en acc. 
idem. 

Brielle. 
Brouwershaven. 
Brummen en Halle 
Brunssum. 
Amstenrade. 
Bingelrade. 
Hoensbroek. 
Jabeek. 
Merkelbeek. 
Budel. 
Soerendonk c. a. 
Maarheeze. 
Buiksloot. 
Nieuwendam c. a. 
Ransdorp c. a. 
Schellingwoude. 
Broek in Waterlan 
Landsmeer c. a. 
Buren. 
Burum. 

Charlois. 
Katendrecht. 
Coevorden. 
Colijnsplaat. 
Cats. 
Cortgene. 

Culenborg. 
Cuyk. 
Beers. 
Escharen. 
Gassel. 
Lienden. 
Dalen. 
Dalfsen. 
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4456 
1459 
6045 
1000 
581 
422 

1198 
451 
711 

2187 
918 
666 
794 

1201 
971 
115 

1555 
1098 
1762 
1712 

2960 
785 

2558 
1698 
577 
910 

5188 
2206 
729 
855 
570 
477 

5141 
4854 

Brielle. 
Zierikzee. 
Arnhem(fjui/en<7em.) 
Heerlen, 

Someren. 

Purmerende. 

Tiel. 
Bergum. 

gem.) 
Maastricht, (buiten 
Ridderkerk. 

Coevorden. 
Middelburg. 

Tiel. 
Boxmeer. 

Coevorden. 
Zwolle. 

Rotterdam. 
Middelburg. 
Arnhem. 
Maastricht. 

's Bosch. 

Amsterdam. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 

Maastricht. 
Rotterdam. 

Assen. 
Middelburg. 

Arnhem. 
's Bosch. 

Assen. 
Zwolle. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 
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Deil. 
Dedemsvaart. 
Deinum. 
Delden. 

Delft. 

Delft. 

Delfshaven. 

Delfzijl. 
Denekamp. 
Deventer. 
Deventer. 

Didam. 
Diemen. 

Dieren. 

Diever. 

Dinteloord. 
Dinther. 

Dinxperlo. 
Dirksland. 

Docki 

idem, 
reglen. 

d. b. en acc. 
idem. 

d. b. 

r. en acc. 

d. b. r. en acc. 

idem, 
regten. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 
idem. 

d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

Deil en Gellicum. 

Deinum. 
Delden. [Stad) 
Delden. (Ambt) 
Hengelo. 
Delft. 
Vrijenban en Biesland. 
Hof van Delft c. a. 
Delft. 
Vrijenban en Biesland. 
Hof van Delft c. a. 
Delfshaven en Schoonder

loo. 
Delfzijl. 
Denekamp. 
Deventer. 
Deventer. 
Diepenyeen. 
Bathmen. 
Didam. 
Diemen en Diemerdam. 
Watergraafsmeer. 
Dieren. 

Diever. 
Dwingelo. 
Vledder. 
Dinteloord en Prinsland. 
Dinther. 
Heeswijk. 
Dinxperlo. 
Dirksland. 
Melissant c. a. 
Onwaard c. a. 
Roxenisse. 

d. b. r.en acc. Dockum. 

L. 
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Tiel. 
Om men. 
Leeuwarden. 
Enschede. 

Delft. 

Delft. 

Delfshaven. 
Appingadam. 
Almelo. 
Deventer. 
Deventer. 

Doetinchem. 
Ouder-Amstel. 

Arnhem. (builenge' 
meenten.) 

Meppel. 

Bergen-op Zoom. 
Boxtel. 

Doetinchem. 
Middelharnis. 

Dockum. 

Arnhem. 
Zwolle. 
Leeuwarden. 
Zwolle. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 
Groningen. 
Zwolle. 
Zwolle. 
Zwolle. 

Arnhem. 
Amsterdam. 

Arnhem. 

Assen. 

's Bosch, 
's Bosch. 

Arnhem. 
Rotterdam. 

Leeuwarden. 
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Zie 

d. b. en acc. 

d. b. r. eu acc 

idem. 

d. b. en acc. 
idem. 

r. en acc. 

d. b. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

Dodewaard en Ilien. 
Kesteren. 
Opheusden. 
Doesburg. 
Hummelo en Keppel. 
Doetinchem. (Stad) 
Doetinchem. (Ambt) 
Zelhem en Zeddam. 
Dongen. 
Driebergen. 
Rijsenburg. 
Doorn. 
Maaru. 
Langbroek. 
Sterkenburgj 
Dordrecht. 
Dubbeldam. 
Wieldrecht. 
De Mij I c. a. 
Dordrecht. 
Dubbeldam. 
Wieldrecht. 
De Mijl c. a. 
Dragten. 

Driel. 
Drogeham. 
Surhuizum. 
Dronrijp. 
Drunen. 
Nieuwkuik en Onsenoord. 
Druten c. a. 
Horssen. 
Duiven, Groessen en Loo. 
Dussen c. a. 

Echt. 
Susteren. 
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1458 Elst. Arnhem. 
2066 
1520 
5702 Doetinchem. Arnhem. 
5116 
1921 Doetinchem. Arnhem. 
2800 
5542 
3559 Tilburg. 's Bosch. 
1107 Amerongen. Utrecht. 
205 

1122 
619 

1085 
285 

21,139 Dordrecht. (2 afd.) Rotterdam. 
1652 
498 
554 

21,139 Dordrecht. (1 afd.) Rotterdam. 
1652 1 
498 
534 

4519 Gorrediik. Leeuwarden. 

2944 
2952 
2509 
1595 
2510 
1175 
5466 
857 

2569 
2078 

5689 
1958 

Zalt-Bommel. 
Bergum. 

Leeuwarden. 
Heusden. 

Druten. 

Lobith. 
Heusden. 

Roermond. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 

Leeuwarden. 
's Bosch. 

Arnhem. 

Arnhem. 
's Bosch. 

Maastricht. 

2 Kantoren. 



W " 1 u ' ' 1 m — 

Erlatn. 

Ede. 

Eede. 
Ee. 
Eenrum. 

• Eethen. 

Eibergen. 
Eindhoven. 

Elburg. 

Elst. 
Emmen. 

Engelen. 

Enkhuizen. 
Enschede'. 

Epe. 

Ermelo. 

Erp. 

Etten. 
Eysden aan de 

Maas. 

5 

7 

7 
7 
7 
7 

7 
5 

7 

7 
7 

9 

4 
4 

6 

7 

7 

6 
7 

d. b. r. en acc. Edam en Volendam. 
Middelie en Axwijk. 
Warder. 
Kwadijk. 

d.b. en acc. Ede, Lunteren en Otterloo. 
Bennekom. 

d. b. r. en acc. Ee. 
d. b. en acc. Eenrum. 

idem. Eethen c. a. 
Meeuwen c. a. 
Drongelen c. a. 

d. b. r. en acc. Eibergen. 
idem. Eindhoven. 

Stratum. 
Strijp. 

d. b. en acc. Elburg. 
Doornspijk. 

idem. Elst. 
idem. Emmen. 

Odoorn. 
idem. Engelen. 

Bokhoven. 
Empel c. a. 

d.b. r. en acc. Enkhuizen. 
idem. Enschede. 

Lonneker. 
d. b. en acc. Epe en Vaassen. * 

Heerde en Veessen. 
idem. Ermelo en Nunspeet. 

Putten. 
idem. Erp. 

Boekel. 
idem. Etten en Leur. 

d.b. r. en acc. Eysden. 
Mesch. 
Rijckholt. 
St. Geertrude. 
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4469 
514 
554 
544 

4707 
1465 

2554 
2319 
1055 

721 
456 

5504 
5076 
1389 
1065 
2435 
2692 
4638 
269C 
1660 

406 
220 
484 

5159 
3755 
8109 
6525 
4516 
4733 
3656 
2202 
2248 
5616 
1996 
264 
198 
961 

Purmerend. 

gemeenten.) 
Arnhem (buiten-

Oostburg. 
Dockum. 
Bedum. 
Heusden. 

Groenlo. 
E indhoven. 

Harderwijk. 

Elst . 

Coevorden. 

Boxtel. 

Hoorn. 

Arnhem. 

Middelburg. 
Leeuwarden. 
Groningen. 
s Bosch. 

Arnhem. 
's Bosch. 

Arnhem. 

Arnhem. 
Assen. 

s Bosch. 

Hoorn . 
Enschede. 

Apeldoorn. 

Harderwijk. 

Helmond. 

Zevenbergen. 
Maastricht (buiten

gemeenten) 

Amsterdam. 
Zwolle. 

Arnhem. 

Arnhem. 

s Bosch. 

's Bosch. 
Maastricht. 

Een deel der gem. Ede 
behnort bij Gelden. Vee
nendaal. 

Grenskantoor. 

Het dorp Beltrum (gem. 
Eibergen), maakt deel 
uit van bet kant. Groen
lo. 

Grenskantoor. 



24 

Eysden te lande. 
Ezinge. 

Ferwerd. 

Finsterwolde. 
Franeker. 

Galderen. 
Geertruidenberg. 

Geervliet. 

Geldermalsen. 

Geleen. 

Gemert. 

Gendringen. 

Gennep. 

Gent. 

Gestel. Zie Meer 
veldhoven. 

Giessen. 

Gieten. 

Gilse. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

d. b r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem, 

idem. 

Ezinge. 

Ferwerd. 
Blija. 
Finsterwolde. 
Franeker. 

Geertruidenberg. 
Made en Drimmelen. 
Geervliet. 
Abbenbroek. 
Simonshaven en Schuddebeurs, 
Geldermalsen. 
Buurmalsen. 
Geleen. 
Munstergeleen. 
Spanbeek. 
Gemert. 
Bakel en Milhese. 
Gendringen. 
Netterden. 
Gennep. 
Ottersum. 
Mook en Middelaar. 
Gent. 
Angeren. 
Doornenburg. 

Giessen. 
Rijswijk. 
Woudrichem c. a. 
Andel. (Op- en Neer-) 
Gieten. 
Gasselte. 
Gilse en Reijen. 
Chaam. 
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1685 

1681 
2i00 
1793 
5572 

Maa-stricht(6ui7*ny.) 
Zuidliorii. 

Dockiam. 

Zuidbroek. 
Harlingen. 

Rijsbergen. 
Zevenbergen. 1851 

2001 
574 
586 
278 

1758 
1328 
2174 

668 
715 

4647 
1729 
5202 Doetinchem 

Brielle. 

Tiel . 

Sittard. 

Helmond. 

1256 Gennep. 
1716 
1185 
1906 

896 
1122 

Elst. 

454 
590 

1448 
704 

1789 
1597 
2810 
1568 

1857 

Heusden. 

Assen. 

Breda. 

Maastricht. 
Groningen. 

Leeuwarden. 

Groningen. 
Leeuwarden. 

's Bosch, 
's Bosch. 

Rotterdam. 

Arnhem. 

Maastricht. 

's Bosch. 

Arnhem. 

Maastricht. 

Arnhem. 

's Boschi 

Assen. 

's Bosch. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. Krtlerden 
maakt een gcdeelte.iiiC 
dor gemeente ** Heeren-
berg. 
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Ginneken. 

Glanebrugge 
Goedereede. 

Goes. 

Goirle. 
Goor. 

Gorinchem. 
Gorredijk. 

Gouda. 

Gramsbergen. 
Grave. 

's Graveland. 

's Gravendeel. 

'sGravenhage. 
's Gravenhage. 
'sGravenhage. 
's Gravenpolder. 

Groenlo. 

d.b. r. en acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

d. b .r .en acc. 
d. b. en acc. 

idem. 

d .b .r . en acc, 
idem. 

d. b. en acc. 

idem. 

Ginneken en Bavel. 
Teteringen. 

Goedereede. 
Stellendam. 
Ouddorp c. a. 
Goes. 
Kattendijke. 

d. b. (2 afd.) 
d. b. (i afd.) 
r. en acc. 

d. b. en acc. 

d. b. r. en acc 

Goor. 
Diepenheim. 
Markelo. 
Gorinchem. 
Gorredijk. 
Langezwaag. 
Gouda. 
Broek c. a. 
Gramsbergen. 
Grave. 
Velp. 
's Graveland. 
Kortenhoef en Riethoven. 
Ankeveen. 
Nederhorst den Berg c. a. 
's Gravendeel en Leerambachi 
Maasdam c. a. 
Puttershoek. 
'sGravenhage. 
'sGravenhage en Scheveningei 

idem, 
s Gravenpolder c. a. 
's Heer Abts- en Sinoutskerk 

c. a. 
Nisse. 
Hoedekenskerke c. a. 
Groenlo. 
Beltrum. 
Lichtevoorde. • 
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5612 
11G7 

1158 
778 

2778 
5298 
777 

1845 
1452 
5677 
8897 
1644 
1588 

15,951 
1480 
1710 
3186 

545 
1251 
619 
515 
851 

2422 
1409 
1614 

72,115 

Rijsbergen. 

Enschede. 
Middelharnis. 

Goes. 

T i lburg . 
Enschede. 

Gorinchem. 
Gorredijk. 

Gouda. 

Ommen. 
Grave. 

667 

271 
546 
795 

2552 
1821 
5698 

Weesp. 

Oud-Beijerland. 

' sGravenh. 
idem, 
idem. 

Goes. 

(1 afd.) 
idem. 

(2 afd.) 

Groenlo. 

's Bosch. 

Zwolle. 
Rotterdam. 

Middelburg. 

's Bosch. 
Zwolle . 

Rotterdam. 
Leeuwarden. 

Rotterdam. 

Zwolle. 
's Bosch. 

Amsterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam, 
idem, 
idem. 

Middelburg. 

Arnhem. 

Grenskantoor. 
Geriefkantoor. 

Grenskantoor. 

Gedeelte der gemeente 
Eibergen. 
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Groesbeek. 
Grootebroek. 

Grootegast. 

Groningen. 
Groningen. 
Grouw. 
Grijpskerk. 
Gulpen. 

Haaksbergen. 
Haarlem. 

Haarlem. 

Haastrecht. 

Hallum. 

Halsteren. 

Hardenberg. 

Harderwijk, 
Haren. 
Hardinxveld. 

d. b. r. en acc. 
(1. b. en acc. 

idem. 

d. b. 
r. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 
idem. 

d. b. r. en acc, 
d. b. 

r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

d. b. r. en acc. 
d. b en acc. 

idem. 

Groesbeek. 
Grootebroek en Lutjebrock. 
Bovencarspel. 
Hoogcarspel. 
Grootegast. 
Oldekerk. 
Groningen. 

idem. 
Grouw. 
Grijpskerk. 
Gulpen. 
Witten. 
Wij I re'. 

Haaksbergen. 
Haarlem. 
Schooten c. a. 
Haarlemmerliede c. a. 
Zuid-Schalkwijk c. a. 
Houtrijk en Polanen. 
Haarlem. 
Schooten c. a. 
Haarlemmerliede c. a. 
Zuid-Schalkwijk c. a. 
Houtrijk en Polanen. 
Haastrecht en Vliet. 
Gouderak. 
Hallum. 
Marrum. 
Halsteren. 
Nieuw- Vossemeer. 
Hardenberg. (Slad) 
Hardenberg. (Ambt) 
Harderwijk. 
Haren. 

Hardinxveld. 
Schelluinen. 
Giessen-Nieuwkerk. 
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i 

Ubbergen. 
Hoorn. 

Zuidhorn. 

Groningen 
idem. 

Sneek. 
Zuidhorn. 
Gulpen. 

Enschede. 
Haarlem. 

Haarlem. 

(2 afd.) 

2999 
1774 
1145 
1019 
5200 
979 

52,987 

1886 
2789 
2136 
5584 
1625 

4G27 
26,552 

455 
500 
185 
517 

26,532 
455 
500 
185 
557 

1413 
1554 
2285 
1406 
2188 

987 
975 

5026 

5742 Harderwijk 
2656|Groningen (1 afd.) 
5575 Gorinchem 
297 
611 

Arnhem. 
Amsterdam. 

Groningen. 

(I afd.) Groningen. 

Gouda. 

Dockum. 

Bergen-op-Zoom. 

Ommen. 

idem. 
Leeuwarden. 
Groningen. 
Maastricht. 

Zwolle. 
Amsterdam. 

Amsterdam. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 

's Bosch. 

Zwolle. 

Arnhem. 
Groningen. 
Rotterdam. 
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Hardinxveld (Ver
volg.) 

Harlingen. 
Harmelen. 

Hasselt. 
Hattem. 

Havelte. 

Hazerswoude. 

Heeg. 

Heemstede. 

's Heerenberg. 
Heerenveen. 

Heerewaarden. 
Heerlen. 

Hees. 

Heeze. 

d. b. en acc. 

d.b. r.en acc 
d. en acc. 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem, 

idem. 

d. b. r. en acc. 
d. b en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem. 

Hattemerbuurten 

Neder-Slingelandt. 
Over-Slingelandt. 
Peursum. 
Hoornaar. 
Noordeloos. 
Harlingen. 
Harmelen. 
Ouden Rhijn. 
Veldbuizen. 
Hasselt. 
Hattem en 
Oldebroek. 
Havelte. 
Nyeveen. 
Hazerswoude. 
Benthuizen en Benthorn. 
Hoogeveen en Rijnland. 
Heeg. 
Ylst. 
Heemstede. 
Bennebroek. 
Berkenrode. 
Zandvoort. 
's Heerenberg. 
Heerenveen. 
St. 
Tjalleberd. 
Heerewaarden. 
Heerlen. 
Voerendaal. 
Hatert (Kadaslr. gemeenle) 
Neerbosch idem. 
Heeze. 
Dommelen. 
Valkenswaard. 
Zes Gehuchten. 
Leende. 
Geldrop. 

Johannesga. 



Gorinchem. 

Harlingen 
IJsselstein. 

Rampen. 
Harderwijk. 

Meppel. 

Leiden (1 afd.) 

Sneek. 

Haarlem. 

Doetinchem. 
Heerenveen. 

Zalt-Boemel 
Heerlen. 

Nijmegen. 

Someren. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 
Dtrecht. 

Zwolle. 
Arnhem. 

Assen. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 

Arnhem. 
Maastricht. 

Arnhem. 

's Bosch. 

Kon ged. van de gem. 
's Heerenberg. maakt deel 
van liet kantoor Gende
ringen. (grenskantoor.) 
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Heilo. 

Heinkenszand. 

Hekkens. 
Helden. 

Helder. 
Hellendoorn. 
Hellevoetsluis. 

Helmond. 
Hengelo. 
Herpen. 

's Hertogenbosch 
's Hertogenbosch 
Herwen. 
Herwijnen. 

Heteren. 
Heumen. 

Heusden. 

Heijthuijzen 

8 

C 

8 
7 

2 
8 
6 

5 
6 
7 

5 
5 
8 
7 

6 
7 

6 

7 

d. b. en acc. 

idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. F. en acc 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 
idem. 

idem, 
idem. 

idem, 

idem. 

Heilo en Oesdom. 
Akersloot en Woude. 
Lint men. 
Ileikensznnd. 
's Beer Arendskerke. 
's Heer Hendrikskindeen. 
'sHeerenhoek. 
Wolphaartsdijk. 

Heilo. 

Heinkenszand. 

Hekkens. 
Helden. 

Helder. 
Hellendoorn. 
Hellevoetsluis. 

Helmond. 
Hengelo. 
Herpen. 

's Hertogenbosch 
's Hertogenbosch 
Herwen. 
Herwijnen. 

Heteren. 
Heumen. 

Heusden. 

Heijthuijzen 

8 

C 

8 
7 

2 
8 
6 

5 
6 
7 

5 
5 
8 
7 

6 
7 

6 

7 

d. b. en acc. 

idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. F. en acc 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 
idem. 

idem, 
idem. 

idem, 

idem. 

Uelden en Helden-fcapel. 
Meijel. 
Maasbracht. 
Kessel. 
Helder. 
Hellendoorn. 
Hellevoetsluis. 
Struiten. (Ouda- en Nieuwe-) 
Oudenhoorn. 
Helmond. 
Hengelo. 
Herpen. 
Schaijk. 
Reek. 
's Hertogenbosch. 
's Hertogenbosch. 
Uerwen, Aerdt en Spijk. 
Hervvijuen. 
Vuren en Dalem. 
Heteren c. a. 
lleumeu. 
Over- en Neder-Asselt. 
Heusden. 
Heipt en Hern. 
Oudlietisden c. a. I 
Heijthuijzen. 
Horn. 
Roggel. 
Baexeiu. 
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761 
1035 
621 

1466 
1821 
231 
805 

1574 

2679 
977 

4155 
1251 

11,478 
5825 
5570 

175 
715 

5154 
5062 
1588 
1549 

960 

21,782 

2521 
1822 
J586 
2727 
1556 
1451 
2167 

454 
807 

1504 
910 

1585 
548 

Alkmaar. 

Goes. 

Gennep. 
Venlo. 

Helder. 
Ommen. 
Brielle. 

Helmond. 
Zutphen. 
Grave. 

's Bosch, 
's Bosch. 
Lobi th . 
Zalt-Bommel. 

Elst. 

Ubbergen. 

Heusden. 

Weert. 

Amsterdam. 

Middelburg. 

Maastricht. 
Maastricht. 

Amsterdam. 
Zwolle . 
Rotterdam. 

\s Bosch. 
Arnhem. 
's Bosch. 

's Bosch, 
's Bosch. 
Arnhem. 

idem. 

idem, 
idem. 

's Bosch. 

Maastricht. 

Grenskantoor. 



Hillegersberg. 

Hilvarenbeek. 

Hi lversum. 
Holterhoek. 
Holwerd. 
Hontenisse. 

Hoogcruts. 
Hoogeloon. 

Hoogeveen. 
Hoogezand. 
Hoogkerk. 
Hoogland. 

Hoogwoud. 

Hoorn. 
Horst. 

Houten. 

Huissen. 

6 d. b. en acc. 

idem, 

idem, 
regten. 

d. b. en acc. 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem, 
idem, 
idem. 

idem, 

d. b. r. en acc 
d. b. en acc. 

idem. 

Holwerd. 
Hontenisse. 
Hengstdijk. 
Ossen isse. 
Stoppeldijk. 
BoschcapeHe. 

Hillegersberg en Rotteban. 
Bergschenhoek. 
Berkel en Rodenrijs. 
Hilvarenbeek. 
Diessen. 
Moergestel. 
Hilversum. 

idem. 

Hoogeloon c. a. 
Vessem c. a. 
Hooge- en Lage-Mierden c. a. 
Oost-, West- en Middelbeers. 
Hoogeveen. 
Hoogezand. 
Hoogkerk. 
Hoogland. 
Bunschoten. 
Duist. 
Hoogwoud en Aartswoud. 
Abbekerk en Lambertshage. 
Hoorn. 
Horst. 
Sevenum. 
Broekhuizen. 
Grubbenvorst. 
Houten. 
Oudwulven. 
Schalkwijk. 
Schonauwen. 
TulL en ' tWaal . 
Huissen. 
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2055 Delfshaven. 
982 

1504 
2504 
1911 
985 

5529 

2172 
4640 

660 
778 

1478 
979 

Oirschot. 

1235 
1105 
1407 
1215 
7708 
5952 
1034 
2055 
1229 
205 

1669 
822 

9017 
5551 
1768 

847 
1377 
1020 

256 
1055 

227 
497 

3110 

Weesp. 
Groenlo. 
Dockum. 
Hulst. 

Gulpen. 
Oirschot. 

Meppel. 
Groningen 
Zuidhorn . 
Amersfoort. 

Medemblik. 

Hoorn. 
Venlo. 

Amerongen. 

(2 

Elst. 

Rotterdam. 

's Bosch. 

Amsterdam. 
Arnhem. 
Leeuwarden. 
Middelburg. 

Maastricht, 
's Bosch. 

Assen. 
afd.) Groningen. 

Groningen. 
Utrecht. 

Amsterdam. 

Amsterdam. 
Maastricht. 

Utrecht. 

Arnhem. 

Crensknntoor. 

Grenskariloor. 
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Huizum. 
Hulst. 

Hurwenen. 

Hijum. 

Upendam. 
Ingen. 
Ittervoort. 

St. Jacobi-paro-
chie. 

Jelsum. 
Jorwerd. 

Joure. 

Kamerik. 

Kampen. 
Kantens. 
Kapellebrug. 
Katwijk. 

Kerkraede. 
Keulscbe barriere. 
Kiefhutte. 
Kieviet. 
Kloetinge. 

d. b. en acc. 
d.b. r. en acc 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem, 

regten. 

d. b. en acc. 
idem, 
idem. 

idem. 

idem. 

Huizum. 
Hulst. 
St. Jan Steen. 
Clinge en Kauter. 
Graauw en Langendum. 
Hurwenen. 
Rossum. 
Hijum. 

Upendam c. a. 
Ingen. 

d. b. r. en acc 
d. b. eu acc. 
r. en acc. 

d. b. r. en acc 

St. Jacobi-parochie. 
Jelsum. 
Jorwerd. 
Oosterwierum. 
Joure. 
Haaske. 

Kameiik-Houtdijke. 
Kamerik-lUijzijde. 
's Gravesloot. 
Zegveld. 
Kampen. 
Kantens. 

idem, 
regten. 
idem. 
idem. 

. b. en acc. 

Heide Katwijken eu bet Zand. 
Valkenburg. 
Kerkraede. 

Kloetinge. 
Kapelle c. a. 
Wemeldinge. 
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1309 
2564 
1618 
1818 
1472 

546 
1082 
2609 

4568 
998 

2555 
1345 
1574 
593 

2596 
2264 

622 
405 
113 
634 

11,045 
2062 

4973 
449 

4245 

925 
1414 
875 

Leeuwarden. 
Hulst. 

Zak Boiuniel. 

Leeuwaiden. 

Purmerend. 
Tie l . 
Weert. 

Harlingen. 
Leeuwarden. 
Sneek. 

Heerenveen. 

IJsselstein. 

Kampen. 
Bedum. 
Hulst. 
Leiden (2 afd.) 

Heerlen. 
Venlo. 
Groenlo. 
Roermond. 
Goes. 

Leeuwarden. 
Middelburg. 

Arnhem. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 
Arnhem. 
Maastricht. 

leeuwarden. 
Leeuwai'deij. 
Leeuwarden. 

Leeuwarden 

Utrecht. 

Zwolle. 
Groningen. 
Middelburg. 
Rotterdam. 

Maastricht. 
Maastricht. 
Arnhem. 
Maastricht. 
Middelbuig. 

Grenskiuitoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 
Grenskantoor. 
Grenskantoor. 
Grenskantoor. 



Klundert. 

Knalhutte. 
Knijpe. 

Kockengen. 

Koedijk. 

Ko l lum. 
Kooten. 

Kotten. 
Koudum. 
Krabbendijke. Zie 

Kruiningen. 
Kralingen. 

Krommenie. 
Kruiningen. 

St. Kruijs. Zie 
Aardenburg. 

Laagschepaal. 
St. Laurens. 

Leek. 

d. b.en acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

Klundert. 
Stand daar buiten. 

Knijpe. 
Mildam. 
Kockengen. 
Gerverskop. 
Laag Nieuwkoop. 
Teckop. 
Koedijk en lluiswaard. 
Oudorp. 
St. Pancras. 
Kol lum. 
Kooten. 
Buitenpost. 

Koudum. 

Kralingen. 
Kapelle aan den IJssel c. a. 
Krommenie en Krommeniedijk, 
Kruiningen. 
Waarde en Valkenisse. 
Krabbendijke en Nieuwlande. 
Yerseke. 
Schore en Vlake. 

St. Laurens en Brigdamme. 
Serooskerke c. a. 
Grijpskerke c. a. (hoeke 
Biggenkerke en Krommen-
Melis- en Mariekerke. 
Leek. 
Marum. 
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2672 
1210 

2267 
5191 
699 
174 
509 
152 
820 
469 
571 

2245 
1657 
888 

5291 

5541 
1485 
2762 
1206 
607 
925 
808 
457 

489 
950 
680 
515 
481 

4528 
5128 

Zevenbergen. 

Enschede'. 
Heerenveen. 

IJsselstein. 

Alkmaar. 

Bergum. 
Bergum. 

Groenlo. 
W o r k u m . 

Rotterdam, (acc.) 

Zaandam. 
Bath. 

Almelo . 
Middelburg. 

Zuidhorn. 

's Bosch. 

Zwolle . 
Leeuwarden. 

Utrecht. 

Amsterdam. 

Leeuwarden. 
Leeuwarden. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 
Middelburg. 

Zwolle. 
Middelburg. 

Groningen. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Thans is het kantoor An. 
sendelfthitzrbij gevoegd. 

Grenskantoor met een 
hulpkantoor te Mander. 
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Leens. 

Leerdam. 

Leeuwarden. 
Leeuwartien. 
Leeuwen. 
Leiden. 
Leiden. 
Leiderdorp. 
Lemmer. 
Leusden. 

Lienden. 
Lisse. 

Lit l i . 

Lobith. 
Lochem. 

Locht. 
Loon op Zant 

Loosdrecht. 
Loosduinen. 
Lopik. 

Loppersum. 

d. b. en acc. 

idem. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 
d. b. 

r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. r.en acc, 
<1. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

Leens. 
Kloosterburen. 
Leerdam. 
Schoonrewoerd. 
Asperen. 
Heukelum. 
Kedichem en Oosterwijk. 
Leeuwarden. 
Leeuwarden. 
Leeuwen. 
Leiden. 
Leiden. 
Leiderdorp. 
Lemmer. 
Leusden. 
Stoutenburg. 
Lienden cn Ommeren. 
Lisse. 
Hillegom. 
Vennep. 
Li th . 
Lithoijen. 
Ma ren. 

r. en acc. 
d. b. r. eu acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem, 
idem. 

idem. 

Lochem. 
Laren. 
Verwolde. 

Loon op Zand. 
Udenhout. 
Loosdrecht. 
Loosduinen. 
Lopik. 
Cabauw. 
Jaarsveld. 
Willige-Langcrak. 
Zeven der. 
Loppersum en Wirdum. 
Stedum. 
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3107 
1502 
2038 

757 
1139 
578 
079 

25,881 

2281 

50,557 

1855 
2025 
1564 

729 
2251 
1082 
1819 

14 
1200 
741 

1007 

2094 
29 40 

500 

5242 
2022 
2811 
204G 
1557 

110 
1135 
440 
152 

225G 
1704 

Bedum. 

Gorinchem. 

Leeuwarden. 
Leeuwarden. 
Druten. 
Leiden (1 afd.) 
Leiden (2 afd.) 
Leiden (1 afd.) 
Heerenveen. 
Amersfoort. 

Tie l . 
Leiden (2 afd.) 

Grave. 

Lobith. 
Zutphen. 

Heerlen, 
Ti lburg . 

Breukelen. 
's Gravenh. 
IJsselstein. 

2e afd.) 

Appingadam. 

Groningen. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 
Leeuwarden. 
Arnhem. 
Rotterdam. 

id. 
id. 

Leeuwarden. 
Utrecht. 

Arnhem. 
Rotterdam. 

's Bosch. 

Arnhem. 
Arnhem. 

Maastricht, 
's Bosch. 

Utrecht. 
Rot tenia m. 
Utrecht. 

Groningen. 

Maak deel uit van de ge
meente Wamel. 

Lobith maakt ileel uit "an 
de gem. lieruen. Grens
kantoor. 

Gtcnj.kantoor. 
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Luiksgestel. 

Maarssen. 

Maartensdijk. 

St. Maartensdijk. 

Maashees. 

Maasland. 

Maassluis. 

Maastricht. 

Maastricht. 

Makkum. 

Maurik, 
Medemblik. 

Meeden. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 

idem. 

d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

d. b. r. en acc 

r. en acc. 

d. b. 

d. b. r.en acc. 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

Luiksgestel. 
Bergeijk. 
Borkel en Schaft. 
Westerhoven. 
Duizel en Steensel. 
Eersel. 

Maarssen. 
Maarssenbroek. 
Maarssenveen. 
Tienhoven. 
Maartensdijk. 
De Bilt. 
St. Maartensdijk. 
Scherpenisse en Westkerke. 
Poortvliet en Nieuw-Strijen. 
Maashees en Overloon. 
Vierlingsbeek. 
Maasland. 
Schipluiden. 
llodenpeil. 
St. Maartensregt c. a-
De Lier. 
Groeneve.d. 
Maassluis. 
Rozenburg. (Eiland) 
Maastricht. 
St. Pieter. 
Maastricht. 
St. Pieter. 
Makkum. 
Gaast. 
Maurik, Eck en Wiel. 
Medemblik. 
Wervershoof. 
Andijk. 
Meeden. 
Muntendam. 
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804 
1829 
509 
548 
571 

1004 

1550 
124 

1242 
577 

1627 
1700 
2031 
1240 
1540 
1254 
1420 
1885 

556 
154 
154 
846 

53 
5886 
1125 

25,241 
646 

25,241 
646 

5045 
448 

5128 
2702 

704 
1750 
1217 
2157 

Eindhoven. 

Breukelen. 

Amerongen. 

Tholen. 

Boxmeer. 

Maassluis. 

Maassluis. 

Maastricht. (Stad.) 

Maastricht. (Slad.) 

W o r k u m . 

Tiel . 

Medemblik. 

Zuidbroek. 

's Bosch. 

Utrecht. 

Utrecht. 

Middelburg. 

's Bosch. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Maastricht. 

Maastricht. 

Leeuwarden. 

Arnhem. 
Amsterdam. 

Groningen. 
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Meerkerk. 

Meerveldhoven. 

Meerssen. 

Megen. 

Meppel. 
Mheer. 

St. Michielsgestel 

Middelburg. 
Middelburg. 
Middelharnis. 
Middelstnm. 
Midwolda. 
Midwoud. 

idem. 

d.b. en acc. Meerkerk 
lloogblokland. 
Leerbroek c. a 
Arkel c. a. 
Ameide. 
Tienhoven 
Nieuwland 
Gestel en Blaarthem. 
Aalst. 
Waalre. 
Veldhoven en Meerveldhoven. 
Oerle. 
Zeelst. 
Meerssen. 
B.orgharen. 
Bunde. 
Itteren. 
Schimmert. 
Ulestraten. 
Megen c. a. 
Oijen en Teeffelcn. 
Meppel. 
Mheer. 
Ma rg rat en. 
Noorbeek. 
Slenaken. 
St. Michielsgestel. 
Den Dungen. 
Middelburg. 

idem. 
Middelharnis. 
Middelstum. 
Midwolda. 
Midwoud en Ooslwoud. 
Nibbixwoud en Hauwert. 
Sijbecarspel en Benningbroek 

;T\visk. 
; Opperdoes. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem 

d. fe. 
r. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 
idem. 
idem. 
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1233 Gorinchem. 
557 
302 
580 

1107 
240 
429 

1500 Eindhoven. 
017 
858 

1250 
640 

1251 
2199 Maastricht, (bnileu-

501 fjemecnlen. 
616 
431 1 

1415 
791 

1959 Grave. 
824 

6422 Meppel. 
979 Gulpen. 

1129 
822 
599 

5029 Boxtel, 
1584 

15,884 Middelburg. 
' idem. 
5094 Middelharnis. 
1819 Bedum. 
5014 Zuidbroek. 

597 Medemblik. 
695 
926 
685 
G85 

Rotterdam. 

's Bosch. 

Maastricht. 

's Bosch. 

Assen. 
Maastricht. 

's Bosch. 

Middelburg. 
idem. 

Rotterdam. 
Groningen. 
Groningen. 
Amsterdam. 

Gerlefkintoor. 
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Millingen. 
Minertsga. 
Monnikendam. 

Monster. 

Montfoort. 

Moordrecht. 

Muiden. 
Mijdrecht. 
Mijnsheereland. 

Naaldwijk. 

Naarden. 

Nederweert. 
Neer. 

Neuzen. 

Nietap. Zie Roden 
Nieuwenhoorn. 

d. b. r. en acc. 
d. b. eu acc. 

d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

d. b. r. eu acc 
d b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

Millingen. 
Minertsga. 
Monnikendam. 
Marken. 
Katwoude. 
Monster c. a. 
'sGravezande en Zand-ambacht. 
Montfoort. 
Achthoven. 
Willeskop. 
Hoenkoop. 
Linschoten. 
Snelrewaard en Wulverhorst. 
Moordrecht. 
Noord-Waddinxveen. 
Zuid-Waddinxveen. 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Muiden en Muiderberg. 
Mijdrecht. 

Mijnsheereland van Moerkerke. 
Heinenoord. 
Goidschalxoord. 
Westmaas en Groep. 

Naaldwijk c. a. 
Wateringen. 
Naarden. 
Bussem. 
Nederweert. 
Neer. 
Buggenum. 
Nunhem. 
Haelen. 
Neuzen. 
Hoek. 
Zaamslag. 

Nieuwenhoorn en Nieuwe-
Goote. 
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1554 
2400 
2G82 

885 
198 

2967 
2172 
1795 

104 
575 
514 
884 
512 

1995 
1545 

754 
1669 
1580 
2499 
1094 
1062 

192 
754 

3514 
1575 
2408 

924 
4556 
1502 
676 
225 
750 

2877 
1452 
2586 

Ubbergen. 
Harlingen. 
Purmerend. 

Maassluis. 

IJsselstein. 

Gouda. 

Weesp. 
Breukelen. 
Oud-Beijerland. 

Maassluis. 

Weesp. 

Weert. 
Roermond. 

Sas van Gent. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 
Amsterdam. 

Rotterdam. 

Utrecht. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 
Utrecht. 
Rotterdam. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 

Maastricht. 
Maastricht. 

Middelburg. 

Grenskantoor. 

1128 Brielle. Rotterdam. 



18 

Nieuwenhoorn. 
(Vervolg.) 

Nieuwe-Pekel A . 
Nieuweramstel. 

Nieuwerkerk. 

Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Zie 
Moordrcc/it. 

Nieuweschans. 
Nieuwesluis. 

Nieuwkoop. 

Nieuwolda. 
Nieuwpoort. 

Nispen. 
Noorddijk. 
Noordgouwe. 

Noordscharwou-
de. 

d. I). en acc. 
idem. 

idem. 

d. h. r. en acc. 
d. b. eu acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

regten. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

Nieuw llelvoet en de Quack 
Rockanje c. a. 
Nieuwe Pekel A . 
Nieuweramstel. 
Rietwijkeroord en Rietwijk. 
Nieuwerkerk c. a. 
Ouwerkerk en Vianen. 
Oosterland en Sir Jansland. 
bruinisse. 

Nieuweschans. 
Zwartewaal. 
Vier polders. 
Heenvliet en de Nieuwesluis 
Nieuwkoop. 
Nieuwveen c. a. 
Zevenhoven en Noorden. 
Achttienhoven en de Bosch. 
Nieuwolda. 
Nieuwpoort. 
Langerak. 
Goudriaan. 
Ottoland. 
Laag Blokland. 
Groot-Ammers. 

Noorddijk. 
Noordgouwe. 
Breischor. 
Bornmenede en Bloois. 
Zonnemaire. 
Kerkwerve c. a. 
Duivendijke c. a. 

Noordscharwoude. 
Zuidscharwoude. 
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826 
1329 
4247 
5465 

81 
1085 
800 

1272 
1557 

Oude Pekel-A. 
Ouder-Amstel. 

Zierikzee. 

1055 
1052 
485 

1002 
2158 

812 
815 
117 

1592 
501 
695 
459 
302 
145 
998 

Oude Pekel-A. 
Brielle. 

Alphen. 

Zuidbroek. 
Gorinchem. 

Rozendaal. 
Groningen (1 ajd.) 
Zierikzee. 

1005 
689 

1007 
528 
441 
506 
447 

663|Schagen. 
8031 

1857. 

Groningen. 
Amsterdam. 

Middelburg. 

Groningen. 
Rotterdam. 

Rotterdam. 

Groningen. 
Rotterdam. 

's Bosch. 
Groningen. 
Middelburg. 

Amsterdam. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 



so 

Noordscharwou-
de. (Vervolg.) 

Noordwelle. 

Noordwolde. 

Noordwijk. 

Norg. 
Nuenen. 

Numansdorp. 

Nijbroek. 
Nijkerk. 

Nijkerk. 

Nijland. 

Nijmegen. 
Nijmegen. 

Obbicht. 

St. Odilienberg 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

d.b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 

idem. 

Broek op Langendijk. 
Oudcarspel. 
Haamstede. 
Burgh en Westerschouwen. 
Noordwelle. 
Renesse. 
Serooskerke. 
Ellemeet. 
Elkerzee. 
Noordwolde. 
Blesdijke. 
De beide Noordwijken c. a. 
Noordwijkerhout c. a. 
Norg. 
Nuenen c. a. 
Tongelre'. 
Mierlo. 
Numansdorp (dc Buitensluis). 
Klaaswaal. 
Nijbroek en Voorst. 
Nijkerk. 
Hoevelaken. 
Nijkerk. 
Nes. 
Nijland. 
Scharnegoutum. 
Nijmegen. 
Nijmegen. 

Obbicht en Papenhoven. 
Grevenbicht. 
Urmond. 
St. 
Herten. 
Herkenbosch en Melich. 
Maasbracht. 
Linne. 
Montfort. 

Odilienberg. 



846 
845 
844 
555 
453 
504 
285 
452 
514 

4217 
743 

2951 
1127 
7381 
2510 
847 

2151 
2278 
1185 
4545 
6894 
760 

2366 
1748 
1709 
989 

18,677 

680 
1010 
1090 
814 
743 

1506 
1175 
812 
671 

Zierikzee. 

Gorredijk. 

Leiden (2 afd.) 

Assen. 
Helmond. 

Oud-Beijerland. 

Apeldoorn. 
Harderwijk. 

Dockum. 

Sneek. 

Nijmegen. 
Nijmegen. 

Sittard. 

Roermond. 

Middelburg. 

Leeuwarden. 

Rotterdam. 

Assen. 
's Bosch. 

Rotterdam. 

Arnhem. 
Arnhem. 

Leeuwarden. 

Leeuwarden. 

Arnhem. 
Arnhem, 

Maastricht. 

Maastricht. 

2 kantoren. Het kantoor 
Twello bestaat uit een 
gedeelte van de gem. 
Voorst. 

4 
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St. Oedenrode. 

Oegstgeest. 

Oirschot. 

Oisterwijk. 

Oldehove. 
Oldemarkt. 
Oldenkotten. 
Oldenzaal. 

Olst. 
Ommen. 

Ooltgensplaat. 
Oosterhesselen. 

Oosterhout. 
Oostermeer. 
Oosterwolde. 

Oosterzee. 
Oostburg. 

Oosthuizen. 

Oostsouburg. 

d. b. en acc. 

idem, 

idem, 

idem. 

idem, 
idem, 

regten. 
d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 
idem. 

idem, 
idem, 
idem. 

idem, 
idem 

idem, 

idem. 

St. Oedenrode. 
Schijndel. 
Oegstgeest en Poelgeest. 
Rijnsburg. 
Oirschot. 
Best. 
Oisterwijk. 
Berkel c. a. 
Haaren. 
Oldehove. 
Oldemark. 

Oldenzaal. 
Losser. 
Olst. 
Ommen. (Stad) 
Ommen. (Ambt) 
den Ham. 
Ooltgensplaat. 
Oosterhesselen. 
Sleen. 
Zweelo. 
Oosterhout. 
Oostermeer. 
Oosterwolde. 
Donkerbroek. 
Oldeberkoop. 
Makkinga. 
Oosterzee. 
Oostburg. 
Waterlandkerkje. 
Cadzand. 
Zuidzande. 
Oosthuizen en Etersheim. 
Beets en Schardam. 
Oost- en West-Souburg. 
Ritthem c. a. 
Koudekerke. 



5 3 

432G 
4570 
1904 
1722 
4069 
1019 
2035 
1047 
1659 
2542 
2400 

2909 
4806 
3795 
3951 
2217 
2428 
1938 
880 

1282 
955 

8271 
2058 
1080 
2586 
925 

2167 
2129 
1678 
623 

1171 
1091 
964 
525 

1018 
499 

1500 

Oirschot. 

Leiden (2 afd.) 

Oirschot. 

Tilburg. 

Zuidhorn. 
Steenwijk. 
Groenlo. 
Enschede. 

Deventer. 
Ommen. 

Middelharnis. 
Coevorden. 

Breda. 
Bergum. 
Gorredijk. 

Heerenveen. 
Oostburg. 

Hoorn. 

Vlissingen. 

's Bosch. 

Rotterdam, 

's Bosch, 

's Bosch. 

Groningen. 
Zwolle. 
Arnhem. 
Zwolle. 

Zwolle. 
Zwolle. 

Rotterdam. 
Assen. 

's Bosch. 
Leeuwarden. 
Leeuwarden. 

Leeuwarden. 
Middelburg. 

Amsterdam. 

Middelburg. 

Grenskantoor. 



Oostzaan. 
Ootmarsum. 

Ophemert. 

Oss. 

Oud-Beijerland. 

Oudega. 

Oude-Pekel-A. 
Oudenbosch. 

Oude-Niedorp. 

Ouderamstel. 

Ouderkerk. 

Oude-Tonge. 

Oudewater. 

Oudshoorn. 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

d. b. r. en acc 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 

idem. 

idem, 

idem. 

idem. 

Oostzaan. 
Ootmarsum. 
Denekamp. 
Ophemert. 
Varik. 
Oss. 
Heesch. 
Berchem. 
Nistelrode. 
Oud-Beijerland. 
Nieuw-Beijerland. 
Piershil. 
Oudega. 
Rottevalle. 
Oude-Pekel-A. 
Oudenbosch. 
Gastel. (Oud- en Nieuw-) 
Oude-Niedorp en Zijdewind. 
Nieuwe Niedorp. 
Veenhuizen. 
Winkel. 
Ouderamstel. 
Uithoorn en Thamen. 
Ouderkerk aan den IJssel. 
Krimpen aan de Lek. 
Stormpolder. 
Krimpen aan den IJssel. 
Lekkerkerk. 
Oude-Tonge. 
NieuweTonge. 
Herkingen. 
Oudewater. 
Papecop. 
Lange- en Ruige-Weide. 
Hekendorp c. a. 
Oukoop. 
Oudshoorn en Gnephoek. 
Koudekerke. 
Hoograade. 



1476 
1600 
4351 
1015 
964 

4250 
1920 
208G 
2307 
3747 
1067 

684 
815 
743 

4247 
3087 
3161 

715 
960 
299 

1196 
1970 
1278 
2056 
1051 

240 
1024 
2199 
2205 
1221 

597 
2041 

286 
401 
571 

92 
1765 
1270 

275 

Zaandam. 
Almelo . 

T i e l . 

Grave. 

Oud-Beijerland. 

Gorredijk. 

Oude-Pekel-A. 
Zevenbergen. 

Schagen. 

Ouderamstel. 

Schoonhoven. 

Middelharnis. 

Schoonhoven. 

Leiden (1 afd.) 

Amsterdam. 
Zwolle. 

Arnhem. 

's Bosch. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 

Groningen. 
's Bosch. 

Amsterdam. 

Amsterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 



$6 

Oud-Vroenhoven. 

Overschie. 

Ovezande. 

Pannerden. 
Peize. 

Pernis. 

St. Pieter. 

Poppe. 
Posterholt. 

Prinsenhage. 
Putte. 

Purmerend. 
Pijnacker. 

Raalte. 

Raamsdonk. 
Rauwerd. 
Ravesteijn. 

d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 
d. b. r. en acc. 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

idem< 
idem, 
idem. 

Oud-Vroenhoven. 

Overschie en Hoogeban. 
Schiebroek. 
Kethel en Spaland. 
Ovezande. 
Driewegen en Coudorpe. 
Baarland en Bakendorp. 
Oudelande. 
Ellewoutsdijk en Everinge. 
Borsselen. 

Pannerden. 
Peize. 
Eelde. 
Pernis en 'sGraven-ambacht 
Uoogvliet. 

Posterholt. 
Vlodorp. 
Prinsenhage. 
Putte. 
Ossendrecht. 
Woensdrecht c. a. 
Huibergen. 
Purmerend. 
Pijnacker en Ruijven. 
Abtsregt. 
Akkersdijk en Vrouwenregt. 
Nootdorp c. a. 

Raalte. 
Heino. 
Raamsdonk. 
Rauwerd 
Ravesteijn. 
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42G8 

2323 
290 
890 
733 
492 
377 
545 
745 
871 

807 
1209 
1017 
10G7 

807 

999 
858 

5451 
680 

1405 
1454 

500 
5851 
15G9 

104 
125 
549 

5290 
1778 
5004 
2458 

871 

Maastricht (buiten
gemeenten). 

Delfshaven. 

Goes. 

Lobi th . 
Assen. 

Ridderkerk. 

Maastricht (buiten
gemeenten). 

Enschede'. 
Roermond. 

Breda. 
Rozendaal. 

Purmerend. 
Uelft. 

Deventer. 

Ti lburg. 
Sneek. 
Grave. 

Maastricht. 

Rotterdam. 

Middelburg. 

Arnhem. 
Assen. 

Rotterdam. 

Maastricht. 

Zwolle. 
Maastricht. 

's Bosch. 
Breda. 

Amsterdam. 
Rotterdam. 

Zwolle. 

s Bosch. 
Leeuwarden. 
s Bosch. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor 

Grenskantoor 
Grenskantoor 

Grenskantoor 
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Ravesteijn. (Very.) 

Renkum. 

Reusel. 

Reuver. 

Rhoon, 

Rhijnsaterwoude 

Ridderkerk. 
Ried. 
Roden. 
Roermonde. 

Roosteren. 
Rosmalen. 

Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rozendaal. 
Rucphen. 

Ruinen. 

Ruurlo. 
Rijp. 

Rijssen. 

d. b. en acc. 

idem. 

d. b. r. en acc, 

idem, 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem, 
idem, 

d. b. r. en acc 

idem, 
d. b. en acc. 

1 d.b. ( l a f d ) 
d. b. (2 ajd.) 

regten. 
accijnsen. 

d b. r en acc. 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

Huisseling en Neerloon. 
Dieden c. a. 
Deursen c. a. 
Renkum. 
Oosterbeek. 
Doorwerth. 
Reusel. 
Bladel en Nedersel. 
Beesel. 
Belfeld. 
Rhoon en Pendrecht. 
Poortugaal en Albrandswaard. 
Rhijnsaterwoude. 
Woubrugge. 
Ridderkerk. 
Ried. 
Roden en Nietap. 
Roermond. 
Maasniel. 
Roosteren. 
Rosmalen. 
Nuland. 
Geffen. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rozendaal en Nispen. 
Rucphen c. a. 
Hoeven (De) en St. Maartens-

polder. 
Ruinen. 
Ruinerwold. 
Ruurlo. 
Rijp. 
Graft. 
Rijssen. 
Wierden. 
Holten. 



1 

59 

477 
S91 
497 

1211 
1855 
511 

1509 
1456 
1414 
455 

1270 
940 
601 

1455 
4595 
1985 
1887 
7172 
1591 
929 

1971 
864 

1174 

88,815 

6225 
5521 
1815 

2278 
1832 
2491 
1988 
1518 
2977 
5402 
2851 

Grave. 

kmhem(buitengem.) 

Eindhoven. 

Venlo. 

Ridderkerk. 

Alphen. 

Ridderkerk. 
Harlingen. 
Assen. 
Roermond. 

Sittard. 
Boxtel. 

Rotterdam (1 afd.) 
Rotterdam (2 afd.) 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rozendaal. 
Rozendaal 

Meppel. 

Groenlo. 
Purmerend, 

Almelo. 

's Bosch. 

Arnhem. 

's Bosch. 

Maastricht. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 
Leeuwarden. 
Assen. 
Maastricht. 

Maastricht, 
's Bosch. 

Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
's Bosch. 
'sBosch, 

Assen. 

Arnhem. 
Amsterdam. 

Zwolle. 

Grenskantoor. 

Tegenwoordig Woutrugg? 
genoemd. 

2 kantoren. 

Grenskantoor. 

• 



1 . • 

CO 

Rijswijk. 

Sappemeer. 
Sas van Gent. 

Schagen. 

Scheemda. 
Scherpenzeel. 
Schermerhorn. 

Schiedam. 

Schiedam. 

Schiermonnikoog. 
Schinnen. 

Schinveld. 
Schoonhoven. 

Sexbierum. 
Simpelveld. 

Sittard. 

Sliedrecht. 

> 

6 

7 
5 

6 

G 
9 
7 

1 

4 

8 
8 

8 
5 

7 
7 

G 

5 

d. b. en acc. 

idem, 
d .b .r .en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
idem, 
idem. 

r. en acc. 

d. b. 

d .b .r . en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 

Rijswijk en de Geestbrug. 

Sappemeer. 
Sas van Gent c. a. 
Westdorpe. 
Philippine c. a. 
Schagen en Burghorn. 
St. Maarten c. a. 
Barsingerhorn c. a. 
Scheemda. 
Scherpenzeel. 
Schermerhorn. 
Zuid- en Noord-Schermer. 
Oterleek. 
Heer-IIugowaard. 
Ursem en Rustenberg. 
Schiedam. 
Oud- en Nieuw-Mathenesse. 
Nieuwland. 
Schiedam. 
Oud- en Nieuw-Mathenesse. 
Nieuwland. 
Schiermonnikoog. 
Schinnen. 
Ruth. 
Oirsbeek. 
Wijnandsrade. 
Schinveld. 
Schoonhoven. 
Vlist en Bonrepas. 
Sexbierum. 
Simpelveld. 
Bocholz. 
Sittard. 
Broek Sittard. 
Sliedrecht. 
Giessenilam c. a. 
Wijngaarden. 1 
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61 

2311 

5222 
1069 
1419 
474 

2072 
896 

1889 
5769 
1223 
4092 
1012 

594 
1093 

899 
12,972 

701 
557 

12,972 
70! 

• 557 
866 

1995 
1516 
1052 
475 
892 

2584 
566 

5122 
1110 
1002! 
4530 
678 

5192 
1980 
262 

'sGravenhage(2a/(i.; 

Groningen (2 afd.) 
Sas van Gent. 

Schagen. 

Zuidbroek. 
\rnhem(buitengcm.) 
Alkmaar. 

Schiedam. 

Schiedam. 

Dockum. 
Heerlen. 

Heerlen. 
Schoonhoven. 

Harlingen. 
Gulpen. 

Sittard. 

Gorinchem. 

Rotterdam. 

Groningen. 
Middelburg. 

Hoorn. 

Groningen. 
Arnhem. 
Amsterdam. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Leeuwarden. 
Maastricht. 

Maastricht. 
Rotterdam. 

LeeuwardeD. 
Maastricht, 

Maastricht. 

Rotterdam. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 



C2 

Slochteren. 
Sloten. 

Sloten. 

Sluis. 

Smilde. 
Sneek. 
Soeterwoude. 
Someren. 

Sommelsdijk. 
Spaarndam. 

Spanbroek. 

Sprang. 

Stadskanaal. 
Staphorst. 
Stavoren. 

Steenbergen. 
Steenderen. 
Steenwijk. 

Steenwijkerwold. 
Stevensweert. 

Stompwijk. 

Strijen. 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

d. b. r. en acc. 

d. b. en acc. 
idem. 
idem, 

d.b. r. en acc, 

d. b. en acc. 
idem. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem, 

d.b. r. en acc, 

d. b. en acc. 
idem, 
idem. 

idem, 
d. b. r. en acc, 

d. b. en acc. 

idem. 

Slochteren en Siddeburen. 
Sloten c. a. 
Haarlemmermeer. 
Sloten. 
Langweer. 
Sluis. 
St. Anne ter Muide. 
Retranchement. 
Smilde. 
Sneek. 
Soeterwoude. 
Someren. 
Lierop. 
Sommelsdijk. 
Spaarndam. 
Spaarnwoude. 
Spanbroek. 
Hensbroek. 
Opmeer. 
Opdam. 
Sprang. 
Capelle. 
Vrijhoeve-Capelle. 
Onstwedde. 
Staphorst en Rouveen. 
Stavoren. 
Hindelopen. 
Steenbergen en Kruisland. 
Steenderen. 
Steenwijk. 
Giethoorn. 
Steenwijkerwold. 
Stevensweert. 
Ohe en Laak. 
Stompwijk c. a. 
Veur c. a. 
Strijen. 
Strijensas. 
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03 

0821 
2503 
5000 
802 

5040 
1508 

255 
775 

4528 
7750 
2078 
5012 
922 

2345 
447 
535 

1020 
658 
421 
089 

1085 
1 1980 

405 
5501 
4517 

541 
1126 
5949 
5002 
5765 
1675 
5214 
1060 

505 
2412 

878 
2794 

504 

Appingadam. 
Ouder-Amstel. 

Heerenveen. 

Oostburg. 

Assen. 
Sneek. 
Leiden (1 afd,). 
Someren. 

Middelharnis. 
Haarlem. 

Medemblik. 

Ti lburg. 

Oude-Pekel-A. 
Zwolle. 
Workum. 

Bergen-op Zoom. 
Zutphen. 
Steenwijk. 

Steenwijk. 
Roermond. 

's Gravenhage 
(2e afd.). 

Oud-Beijerland. 

Groningen. 
Amsterdam. 

Leeuwarden. 

Middelburg. 

Assen. 
Leeuwarden. 
Rotterdam, 
's Bosch. 

Rotterdam. 
Amsterdam. 

Amsterdam. 

's Bosch. 

Groningen. 
Zwolle. 
Leeuwarden. 

's Bosch. 
Arnhem. 
Zwolle. 

Zwolle. 
Maastricht. 

Rotterdam. 

Rotterdam. 

Wat Siddeburen betreft 
alleen voor de accijnsen. 

Voorloopig. 

Gronskantool * 
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Swalmen. 

Tegelen. 
Ten boer. 
Ter-Apel. 
Ter-Borg. 
Terheijden. 
Ternaard. 
Termunterzijl. 
Terschelling. 
Texel. 
Tholen. 

Thorn . 

Tiel . 
Tjerkwerd. 

Ti lburg. 

Tubbergen. 
Twello. 
Tzum. 

Uden. 

Uitgeest. 

Uithuizen. 
Uithuizermeden. 
Urk. 

d.b.r. en acc. 

idem, 
d. b. en acc. 
r. en acc. 

d .b .r .en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r. en acc. 

idem, 
idem, 

d. b. en acc. 

idem. 

d. b. r.en acc 
d. b. en acc. 

d. b.r.en acc 

d. b. en acc. 
idem, 
idem. 

idem, 

idem. 

idem, 
idem, 

d. b. en acc. 

Swalmen. 

Tegelen en Steyl. 
Ten boer. 

Ter Borg en Silvolde (kadastr.] 
Terheijden. 
Ternaard. 
Termunten. 
Terschelling. 
Texel. 
Tholen. 
Oud-Vossemeer en Vrijberghe. 
Thorn. 
Hunzel. 
Grathem. 
Wessem. 
Heel en Panheel. 
Beegden. 
Tiel . 
Tjerkwerd. 
Burg werd. 
Tilburg. 
Goirle. 
Tubbergen. 
Twel lo en Wilp (kadastr. gem.) 
Tzum. 

Uden. 
Mil l en St. Hubert. 
Zeeland. 
Uitgeest en Marken binnen. 
Heemskerk. 
Castricum en Bakkum. 
Uithuizen. 
Uithuizermeden. 
Urk. 
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1656 

1574 
5565 

2277 
2728 
2576 
2458 
2740 
5672 
2425 
1573 
1394 

959 
1087 

895 
776 
628 

5779 
1572 

597 
14,654 

1184 
5480 
5588 
1557 

5580 
2285 
1717 
1692 

964 
1154 
2827 
5346 
1202 

Roermond. 

Venlo. 
Appingadam. 
Oude-Pekel-A. 
Doetinchem. 
Breda. 
Dockum. 
Zuidbroek. 
Helder. 
Helder. 
Tholen . 

Weert. 

Tiel . 

Workum. 

Tilburg. 

Almelo. 
Apeldoorn. 
Harl ingen. 

Boxtel. 

Alkmaar. 

Bedum. 
Bedum. 
Hoorn. 

Maastricht. 

Maastricht. 
Groningen. 
Groningen. 
Arnhem. 
s Bosch. 
Leeuwarden. 
Groningen. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Middelburg. 

Maastricht. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 

s Bosch. 

Zwolle. 
Arnhem. 
Leeuwarden. 

's Bosch-

Amsterdam. 

Groningen. 
Groningen. 
Amsterdam. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 
Ter-Borg en Silvoide ma

ken deel uit van de 
gemeente Wisch. 

Maakt deel uit van de 
gemeente Voorst. 
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Usquert. 
Utrecht. 
Utrecht. 
Utrecht. 

Vaals. 
Valbrug. 

Valkenburg. 

Varsseveld. 
Veendam. 
Veenebrugge. 
Veenendaal. 

Veenendaal. 
Veere. 

Veghel. 
Veldzigt. 
Velp. 

Venhuizen. 

Venlo. 
Venray. 

idem, 
r. en acc. 

d. b. (1 afd.) 
d. b. (2 afd.) 

d. b. r. en acc, 
d. b. en acc. 

idem. 

, idem, 
idem, 

regten. 
d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r.en acc, 

d. b. en acc. 
regten. 

d. b. en acc. 

idem. 

d. b. r. en acc, 
d. b. en acc, 

Usquert. 
Utrecht. 
Utrecht. 
Utrecht. 

Vaals. 
Valburg en Slijk-Ewijk. 
Herveld. 
Zetten. 
Hemmen. 
Loenen en Wolferen. 
Valkenburg. 
Houthem. 
Hulsberg. 
Oud-Valkenburg. 
Schin op Geul. 
Strucht. 
Kl immen. 
Varsseveld. 
Veendam. 

Rhenen. 
Veenendaal. 
Veenendaal. (Geldersch) 
Veere en Zandijk binnen. 
Gapinge. 
Vrouwenpolder c. a. 
Oostkapelle. 
Veghel. 

Velp en Rheden. 
Roosendaal. 
Venhuizen en Hem. 
Wijdenes en Oosterleek. 
Schellinkhout. 
Venlo. 
Venray. 
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1575 

48,501 

Bedum. 

Utrecht. 

5276 
2828 

959 
1121 

213 

758 
710 

1126 

591 
597 
285 

1107 
5524 
7668 

Gulpen. 
Elst. 

Gulpen. 

3507 
2975 
1757 

975 
200 
780 
856 

4214 

Doetinchem. 
Zuidbroek. 
Ommen. 
Amersfoort. 

Amhem(buitcngem.] 
Middelburg. 

4465 
399 

1558 
576 
554 

7610 
4735 

Groningen. 

Utrecht. 

Maastricht. 
Arnhem. 

Maastricht. 

Oirschot. 
Oostburg. 
Arnhem (buiteng.) 

Hoorn. 

Venlo. 
Gennip. 

Arnhem. 
Groningen. 
Zwolle. 
Utrecht. 

Arnhem. 
Middelburg. 

's Bosch. 
Middelburg. 
Arnhem. 

Amsterdam. 

Maastricht. 
Maastricht. 

Grenskantoor. 

Maakt deel uit van de 
gemeente Wisch. 

Grenskantoor. 

Maakt deel uit van de 
gemeente Ede. 

Grenskantoor. 
Behalve Dieren. 
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Venraij. (Vervolg.) 

Vianen. 

Vinkeveen. 
VJaardingen. 

Vlagtwedde. Zie 
Wedde. 

Vleuten. 

Vlieland. 
Vlissingen. 
Vlijmen. 

Vollenhoven. 

Voorburg. 
Voorst. Zie ATy. 

liroek. 
Voorthuijzen. 

Vorden. 
Vreeland. 

Vreeswijk. 

Vriesenveen. 
Vught. 

idem. 

idem, 
d. b. r. en acc 

d. b. en acc. 

d.b. r. en acc 
idem, 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

Wanssum. 
Meerloo. 
Vianen. 
Lexmond c. a. 
Hagestein. 
Hei- en Boeicop. 
Everdingen c. a. 
Vinkeveen en Waverveen. 
Vlaardingen. 
Vlaardinger-ambacht. 
Zouteveen. 

Vleuten. 
Haarzuilens. 
Vlieland. 
Vlissingen. 
Vlijmen. 
Hedikhuizen. 
Vollenhoven. 
Vollenhoven. 
Voorburg. 

(Slad) 
(Ambt) 

Voorthuijzen. (kadastrale) 
Garderen en Kortwijk. (kadast.) 
Vorden. 
Vreeland. 
Loenen. 
Loenersloot. 
Nigtevecht. 
Vreeswijk. 
Jutphaas. 
Vriesenveen. 
Vught. 
Helvoirt. 
Cromvoirt. 
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740 
1547 
2645 
1451 
691 
482 

1008 
1880 
7755 
448 
276 

1055 
515 
650 

9926 
2747 

910 
1575 
1770 
2674 

1515 
1165 
2889 

660 
1130 

505 
415 

1227 
2124 
2958 
2590 
1475 

476 

Gorinchem. 

Breukelen. 
Maassluis. 

IJsselstein. 

Helder. 
Vlissingen. 
Heusden. 

Steenwijk. 

•s Hage (2 afd.). 

Apeldoorn. 

Zutphen. 
Breukelen. 

IJsselstein. 

Almelo. 
Boxtel. 

Rotterdam. 

Utrecht. 
Rotterdam. 

Utrecht. 

Amsterdam. 
Middelburg. 
s Bosch. 

Zwolle . 

Rotterdam. 

Arnhem. 

Arnhem. 
Utrecht. 

Utrecht. 

Zwol le . 
's Bosch. 

Maakt deel uit van de 
gemeente Barneveld. 
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Waalwijk. 

(ningen. 
Waarde. Zie Krui-
Waardenburg. 

Wadenoijen. 

Waddinxveen. Zie 
Moordrecht. 

Wageningen. 
Wamel . 

Warffum. 
Warga. 

Warmenhuizen. 

W a r m o n d . 

Warnsveld. 

Waspik. 

Wassenaar. 

Waubach. 

Wedde. 

Weerselo. 
Weert. 

5 

7 

7 

5 
7 

7 
7 

7 

7 

6 

6 

5 

8 

6 

8 
5 

d. b. en acc. 

idem, 

idem. 

d. b. r.en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem. 

idem, 

idem, 

idem, 

d. b .r . en acc. 

d. b. en acc. 

idem, 
d. b. r. en acc. 

Waalwijk. 
Baardwijk. 
Besoijen. 

Waardenburg. 
Haaften. 
Est en Opijnen. 
Wadenoijen en Druiupt. 
Zoelen en Avezathen. 

Wageningen. 
Wamel . 
Dreumel. 
Warffum. 
Warga. 
Roordahuizum. 
Warmenhuizen c. a. 
Haringcarspel en Dirkshoorn. 
Warmond. 
Sassenheim. 
Voorhout. 
Warnsveld. 
Gorssel , Almen en Dorth. 
Waspik. 
's Gravenmoer. 
Wassenaar en Zuidwijk. 
Voorschooten. 
Nieuwenhagen. 
Eygelshoven. 
Rimburg. 
Schaesberg. 
Ubach en Worms. 
Wedde. 
Vlagtwedde. 
Weerselo. 
Weert. 
Stamproy. v 
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5550 
1282 
1115 

1048 
1926 

906 
1146 
1916 

Tilburg. 

Zait-Bommel. 

T ie l . 

4464 
1478 
1660 
1884 
1650 

868 
996 

1562 
1265 
1057 

797 
2168 
5455 
2591 

852 
2942 
1707 
1062 

455 
255 

1125 
1255 
1759 
2176 
5455 
6954 
1219 

A r n h e m (buiteng). 
Druten. 

Bednm. 
Sneek. 

Schagen. 

Leiden (2 afd.) 

Zutphen. 

Tilburg. 

's Hage (2 afd.) 

Heerlen. 

Oude-Pekel-A. 

Almelo. 
Weert. 

Tilburg. 

Arnhem. 

Arnhem. 

Arnhem. 
Arnhem. 

Groningen. 
Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Rotterdam. 

Arnhem. 

's Bosch. 

Rotterdam. 

Maastricht. 

Groningen. 

Zwolle . 
Maastricht. 

Grenskantoor 

2 kantoren. 

Gren.skantoor. 
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Weesp. 

Wehl. 
Well. 
Werkendam. 

Wernhout. 
Werkhoven. 

Westcapelle. 

Wester geest. 
Westervoort. 
Westzaan. 

Wezelsche-bar
riere. 

Wieringen. 
Wieringerwaard. 
Wildervank. 
Willemstad. 

Wilnis. 

Winschoten. 
Winsum. 

Winterswijk. 
Wirdum. 
Wissekerke. 
Witmarsum. 

Woensel. 

d. b. r. en acc. 

idem, 
idem, 

d. b. en acc. 

regten. 
d. b. en acc. 

Weesp. 
Weespercarspel c. a. 
Wehl. 
Bergen. 
WTerkendam. 
De Werken en Sleeuwijk. 

idem. 

idem, 
idem, 
idem. 

d. b. r. en acc 
d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

idem. 
idem. 

idem. 

Werkhoven. 
Bunnik. 
Odijk. 
Rijnauwen. 
Westcapelle c. 
Domburg. 
Aagtekerke. 
Zoutelande. 
Westergeest. 
Westervoort. 
Westzaan en 

dam. 
West-Knollen-

Wieringen. 
Wieringerwaard. 
Wildervank. 
Willemstad. 
Fijnaart en Heijningen. 
Wilnis. 
Oudhuizen. 
Winschoten. 
Winsum. 
Adorp. 
Winterswijk. 
Wirdum. 
Wissekerke c. a. 
Witmarssum. 
Arum. 
Woensel en Eckart. 
Son en Breugel. 
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2771 
1555 
2075 
4054 
1547 
1785 

796 
861 
418 
60 

1914 
806 
422 
556 

2559 
979 

2450 

1814 
1006 
5796 
2024 
2865 
1285 
588 

4251 
1828 
1081 
7576 
1554 
2468 
1798 
1744 
5144 
1695 

1857. 

Weesp. 

Doetinchem. 
Gennip. 
Heusden. 

Rijsbergen. 
Amerongen. 

Vlissingen. 

Bergum. 
Lobith. 

Zaandam. 

Venlo. 
Helder. 
Schagen. 
Zuidbroek. 
Zevenbergen. 

Breukelen. 

Oude-Pekel-A. 
Bedum. 

Groenlo. 
Leeuwarden. 
Middelburg. 
Workum. 

Eindhoven. 

Amsterdam. 

Arnhem. 
Maastricht, 
's Bosch. 

's Bosch. 
Utrecht. 

Middelburg. 

Leeuwarden. 
Arnhem. 

Amsterdam. 

Maastricht. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Groningen. 
s Bosch. 

Utrecht. 

Groningen. 
Groningen. 

Arnhem. 
Leeuwarden. 
Middelburg. 
Leeuwarden. 

's Bosch. 

Grenskantoor. 
Grenskantoor. 

Grenskantoor. 

Grenskantoor. 
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Woerden. 

Wognum. 

Wolvega. 

Wommels. 

Workum. 
Wormer. 

Wormerveer. 
Woudenberg. 

Woudsend. 

Wouw. 
Wijchen. 

Wijhe. 
Wijk 

Wijk. (de) 

WijkbijDuurstede 

Yerseke. Zie Krui
ningen. 

IJsselmonde. 
IJsselmuiden. 

5 

6 

6 

5 

5 
7 

G 

8 

7 

7 
6 

6 
7 

7 

6 

7 
7 

d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

idem. 

d.b.r . en acc. 
d. b. en acc. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem, 
idem. 

idem. 

idem. 

idem, 
idem. 

Woerden. 
Waarder. (nes. 
Barwouwtswaarder en Beke-
Rietveld en de Bree. 
Wognum en Wadway. 
Zwaag c. s. 
Wolvega. 
Oldetrijne. 
Wommels. 
Oosterend. 
Workum. 
Wormer en Oostknollendam. 
Jisp. 
Wijdewornier. 
Wormerveer. 
Woudenberg. 
Renswoude. 
Woudsend. 
Oppenhuisen. 
Wouw. 
Wychen en Niftrik. 
Balgoij. 
Burgharen. 
Wijhe. 
Wijk en Aalburg. 
Veen. 
de Wijk. 
Zuidwolde. 
Wijk bij Duurstede. 
Cothen. 

IJsselmonde en Fijenoord. 
IJsselmuiden. 
Zalk en Veecaten. 
Kamperveen. 
Wilsum. 
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4216 
531 
661 
569 

1225 
1556 
5051 
2116 
1929 
1415 
5145 
1546 

671 
528 

2957 
2028 
1074 
1591 
1160 
5050 
3170 

413 
1456 
5677 
1698 

892 
2027 
2151 
2580 

705 

2328 
1355 

659 
515 
525 

Alphen. 

Hoorn . 

Gorredijk. 

W o r k u m . 

W o r k u m . 
Zaandam. 

Zaandam. 
Amersfoort. 

Sneek. 

Rozendaal. 
Druten. 

Deventer. 
Heusden. 

Meppel. 

Amerongen. 

Ridderkerk. 
Kampen. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 

Leeuwarden. 

Leeuwarden. 

Leeuwarden. 
Amsterdam. 

Amsterdam. 
Utrecht. 

Leeuwarden. 

's Bosch. 
Arnhem. 

Zwolle. 
'sBosch. 

Assen. 

Utrecht. 

Rotterdam. 
Zwolle. 
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IJsselmuiden. 
(Vervolg.) 

IJsselstein. 

Uzendoorn. 

IJzendijke. 

Zaandam. 
Zaandijk. 

Zalt-Bommel. 

't Zandt. 
Zegwaart. 

Zeist. 
Zevenaar. 
Zevenbergen. 
Zierikzee. 
Zoltkamp. 
Zuid-Beijerland. 

Zuidbroek. 

Zuidhorn. 
Zuidland. 

Zuilen. 

7 d. b. en acc. 

idem. 

idem. 

C d.b. r.en acc 

idem, 
d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

idem, 
d. b. r .en acc 
d. b. en acc. 

d. b. r. en acc 
idem, 

d. b. en acc. 

idem. 

idem, 
idem. 

ider 

Grafhorst. 
Schokland. 
IJsselstein. 
Benschop. 
Noord-Polsbroek. 
Zuid-Polsbroek. 
Uzendoorn. 
Echtveld en Ochten. 
IJzendijke c. a. 
Biervliet. 
Hoofdplaat. 

Zaandam. 
Zaandijk. 
Koog aan de Zaan. 
Zalt-Bommel. 
Kerkwijk. 
Gameren. 
't Zandt. 
Zegwaart. 
Zoetermeer. 
Zeist. 
Zevenaar en Oud Zevenaar. 
Zevenbergen. 
Zierikzee. 
Ulrum. 
Zuid-Beijerland. 
Goudswaard. 
Zuidbroek. 
Noordbroek. 
Zuidhorn. 
Zuidland en Velgersdijk. 
Spijkenisse en Braband. 
Hekelingen en Vriesland. 
Biert eu Stompert. 
Zuilen. 
Achttienhoven. 
Westbroek. 
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IJsselstein. 

Elst . 

Oostburg. 

Zaandam. 
Zaandam. 

Zalt-Bommel. 

Appingadam. 
's Gravenhage 

(2 afd.). 
Amerongen. 
Lobi th . 
Zevenbergen. 
Zierikzee. 
Bedum. 
Oud-Beijerland. 

Zuidbroek. 

Zuidhorn. 
Brielle. 

Breukelen. 

Utrecht. 

Arnhem. 

Middelburg. 

Amsterdam. 
Amsterdam. 

Arnhem. 

Groningen. 
Rotterdam. 

Utrecht. 
Arnhem. 
's Bosch. 
Middelburg. 
Groningen. 
Rotterdam. 

Groningen. 

Groningen. 
Rotterdam. 

Utrecht. 

Het kant. moet gehouden 
worden in het gehucht 
Uiterburen. 
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Zundert. 

Zutphen. 
Zwaluwe. 
Zwartsluis. 

Zwolle. 
Zwol le 
Zwollerkerspel. 
Zwijndrecht. 

Zijpe. 

d.b. en acc. 

d. b. r. en acc. 
d. b. en acc. 

idem. 

r. en acc. 
d. b. 

d. b. en acc. 
idem. 

idem. 

Lage-

Zundert en Wernhout , 
Rijsbergen. 
Zutphen. 
Zwaluwe. (Hooge- en 
Zwartsluis. 
Genemuiden. 
Wanneperveen. 
Zwolle. 
Zwolle. 
Zwollerkerspel. 
Zwijndrecht. 
Meerdervoort. 
Groote L indt en Dortmond. 
Heer Oudelands Ambacht. 
Hendrik Ido Ambacht c. a. 
Rijsoort en Strevelshoek. 
Sandelingen Ambacht. 
Zijpe en Hazepolder. 
Petten. 
Calandsoog. 
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5899 
1641 

12,641 
528G 
5750 
1865 
1514 

18,485 

4429 
2026 

455 
541 

75 
1438 

144 
572 

4755 
544 
464 

Rijsbergen. 

Zutphen. 
Zevenbergen. 
Kampen. 

Zwol le . 
Zwol le . 
Zwol le . 
Dordrecht (2 afd.) 

Scbagen. 

s Bosch. 

Arnhem. 
s Bosch. 
Zwolle. 

Zwolle. 
Zwol le . 
Zwolle . 
Rotterdam. 

Amsterdam. 



vara BIB a a a an ©an* 

Apeldoorn, thans 6de klasse. 
Didam, „ 9de „ 
Druten, „ 6de „ 
Brakel, „ 8ste „ 
Ede, „ 6de „ 
Assendelft, is sedert vereenigd met Krommenie. 
Sloten, is weder op den ouden voet gebragt, en de 

gemeente Haarlemmermeer tot een afzonderlijk kantoor 
verheven. 

Overigens zijn een aantal veranderingen in de indee
ling der klassen , nog niet ter kennisse van de Redactie 
gekomen, welke de inteekenaren derhalve uitnoodigt, 
die bij te werken met de opgaven successievelijk in de 
Verzameling van wetten en besluiten voorkomende. 



S T A T I S T I E K E BIJZONDERHEDEN E N V E R A N D E R I N G E N , 

S E D E R T 

1855. 





S T A T I S T I E K E B U M E R H E B E I M T E R A M R I M B S . 

S E D E R T 1855 

V O O R G E V A L L E N IN D E OMSCHEIJVING D E U CONTKOLES 

E N K A N T O R E N , TOT 31 DECEMBER 1856. 

Provinciale direclie 's IIEI»TOGEINDOSCII. 

Bij K . B. van 21 Februarij 1856 (Staatsblad n ° . 4) , is 
bet kantoor Rozendaal tevens opengesteld voor den uit
voer langs den spoorweg van binnenlandsch gedisteleerd , 
met afschrijving van accijns. 

Bij K . B. van 15 Maart 1856, n". 74, is het kantoor 
der dir. bel. en a c c te Reek ingetrokken en de daaron
der ressorteerendc gemeenten ingedeeld als volgt: 

a. Mill in Zeeland bij het kantoor Uden. 
b. Reek bij het kantoor Herpen en Schayk. 

Bij K . B. van 17 April 1856, n". 78 , is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Heesch c. a. ingetrokken en ver
eenigd met dat te Oss. 

Bij K . B. van 15 Maart 1856, n". 74, is hel kantoor 
Oploo ingetrokken cn vereenigd met dat der dir. bel. regt. 
en acc. te Boxmeer. 
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Provinciale directie ARNHEM. 

Bij K. B. van 6 Maart , n ° . 57, is het kantoor der d i r . 
bel. en acc. te Varik ingetrokken en de daaronder res-
sorteerende gemeenten ingedeeld als volgt: 

a. Varik c. a. bij het kantoor Ophemert. 
b. Est en Opijnen bij het kantoor Waardenburg, dat 

in de 7de klasse overgaat. 

Bij K. B. van 9 Maart 1856 (Staatsblad n ° . 10) is voor 
den invoer langs den Rhijnspoorweg een expeditie-kantoor 
geopend te Zevenaar , alsmede belastings-kantoren te 
Arnhem, Ulrecht, Amsterdam, Rotterdam en Zevenaar. 

Bij K. B. van 20 Maart 1856, n ° . 49, is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Hedel, ingetrokken en ingedeeld bij 
dat te Ammerzoden. 

Bij K. B. van 51 Maart 1856, n ° . 49, is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Buurmalsen ingetrokken en gevoegd 
bij Geldermalsen. 

Bij K. B. van 24 Maart 1856, n ° . 50, is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Horssen ingetrokken en vereenigd 
met dat te Druten. 

Bij K. B. van 9 Apri l 1856, n ° . 76, is de controle Does
burg opgeheven en gevoegd hij de controle Doetinchem 
(vroeger Terborgh), behalve de kantoren Hengelo en Steen
deren welke bij de controle Zutphen zijn ingedeeld, ter
wijl het kantoor Brummen van de controle Zutphen naar 
die van Arnhem (buitengemeenten) is overgebragt. 

Bij K. B. van 10 April 1856, n n . 112, is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Bergharen ingetrokken en ver
eenigd met dat van Wijchen. 

Bij K. B. van 25 Mei 1856, n ° . 76 , is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Oldebroek ingetrokken en ver
eenigd met dat van Hattem. 

Bij K. B. van 10 July 1856, n ° . 70, is bet kantoor 
Lichtenvoorde ingetrokken en vereenigd met dat der dir. 
bel-, regl. en a c c te Groenlo. 



83 

Bij K. B. van 20 Augustus 1836, n ° . 54, is het kan
toor der acc. te Loenen (Veluwe) ingetrokken en gevoegd 
bij dat der dir. bel. en acc. te Apeldoorn. 

Bij K . B. van 18 September 1856, n ° . 65, zijn de ont
vangkantoren van Oosterbeek en Doorwerth opgeheven en 
vereenigd met dat te Renkum; zijnde van dit laatste 
kantoor de gemeente Bennekom afgescheiden en ingedeeld 
bij dat te Ede c a. 

Bij K. B. van 25 Nov. 1856, is het kantoor der dir. 
bel. en accijnsen te Putten (Veluwe) ingetrokken en op 
den voet van e'e'n kantoor vereenigd met dat te Er-
mclo c. a. 

Provinciale directie ROTTERDAM. 

Bij K. B. van 25 December 1855, n ° . 183, is de ge
meente Zwijndrecht aangewezen als losplaats van steen
kolen bij invoer langs rivieren en kanalen. 

Bij K . B. van 31 Mei 1850, n ° . 63, is bepaald dat de 
gemeente Wateringen van het kantoor Rijsivijk zal worden 
afgescheiden en gevoegd bij dat van Naaldivijk. 

Bij K . B . van 18 Oct. 1856, n ° . 76, is het ontvangkan
toor te Oostvoorne en Rockanje ingetrokken en ingedeeld 
als volgt: 

a. de gemeente Oostvoorne bij het kantoor der dir. bel. 
te Brielle. 

b. de gemeente Rockanje c.a., bij het kantoor der dir. 
bel- en acc. te Nieuwenhoorn. 

Provinciale directie AMSTERDAM. 

Bij K . B. van 11 Maart 1856 (Staatsblad n ° . 11) is de 
gemeente Helder aangewezen als losplaats van steenko
len bij invoer langs rivieren en kanalen. 

Bij K . B. van 18 Oct. 1856, n ° . 77 , zijn de kantoren 
Wognum en Zwaag op den voet van e'en kantoor veree
nigd, hoofdplaats Wognum. 
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Bij K. B. van 21 Dec. 1836, n ° . 39, is de voorloopig 
bij het kantoor Sloten ingedeelde gemeente Haarlemmer
meer tot een afzonderlijk kantoor verheven. 

Bij K. B. van 21 Nov. 1856, n ° . 74, is het kantoor 
der dir. bel. en accijnsen te Oterleek c.a., ingetrokken en 
vereenigd met dat te Schermerhorn op den voet van e'e'n 
kantoor. 

Bij K. B. van 4 Dec. 1856, n". 52, is het kantoor der 
dir. bel. en accijnsen te Assendelft, ingetrokken en op 
den voet van e'e'n kantoor vereenigd met dat van Krommenie. 

Provinciale directie MIDDELBURG. 

Bij K. B. van 16 Februarij 1856, n ° . 69 , zijn de kan
toren Westdorpe en Philippine opgeheven en op den voet 
van e'e'n kantoor met Sas van Gent vereenigd. 

Bij K. B. van 25 Nov. 1856, n ° . 97 , is bet ontvang
kantoor der dir. bel. en accijnsen te Biervliet en Hoofdplaat 
ingetrokken en vereenigd met dat derzelfde middelen te 
IJzendijke en tevens een kantoor van regten en accijnsen 
gevestigd te Veldzigt. 

Provinciale directie LEEUWARDEN. 

Bij K . B. van 9 April 185G, n ° . 76 , is de controle 
Dronrijp opgeheven eu de kantoren ingedeeld als v o l g t : 

Bij de controle Leeuwarden, de kantoren Dronrijp, Dei
num , Beetgum en Berlicum. 

Bij de controle Harlingen, de kantoren Si. Anna Pa
rochie en St. Jacobie Parochie. 

Bij de controle Dockum, de kantoren Hallum en Fer
werd (met Blija). 

Bij de controle Sneek, de kantoren Baard en Jorwerd. 

Het kantoor Wommels is van de controle Sneek naar 
die te Workum overgebragt. 

Bij K . B. van 2 Aug. 1856, n ° . 52, is het kantoor 
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der dir. bel. en acc. te Langezwaag c. a. opgeheven en 
de gemeente Langezwaag c. a. ingedeeld bij het kantoor 
te Gorredijk, de gemeente Lippenbuizen c. a. bij het kan
toor te Beetsterzwaag. 

Bij K. B. van 21 Aug. 1856, nT\ 54, is het kan
toor der dir. bel. en acc. te Oldetrijne opgeheven en in
gedeeld bij dat van Wolvega. 

By K. B. van 50 Oct. 185G, n°. 49, is het ontvang
kantoor te Blija opgeheven en ingedeeld bij Ferwerd, en 
is de gemeente Marrum van laatstgenoemd kantoor afge
scheiden en gevoegd bij dat te Hallum. 

Bij K. B. van 27 Nov. 1856 , n°. 56 , zijn de kantoren 
der dir. bel. en accijnsen te Giekerk en Harderivijk ver
eenigd, onder de henaming van kantoor Bergum c.a., en 
de gemeente Veenwoude gevoegd bij het kantoor Akker
woude c. a. 

Provinciale directie UTRECHT. 

Bij K. B. van 25 Nov. 1856, n°. 99, is het kantoor der 
dir. bel. en accijnsen Benschop c. a. ingetrokken en ver
eenigd als volgt: 

a. De gemeenten Benschop en Noord- en Zuid-Polsbroek, 
met het kantoor te IJsselstein. 

b. De gemeenlen Hoenkoop, met het kantoor Mont
foort c. a. 

Provinciale directie ZWOLLE-

Bij K. B. van 5 April 1856, n°. 58, is het ontvang
kantoor der dir. bel. en acc. te Markelo opgeheven en zijn 
de gemeenten ingedeeld als volgt: 

a. Markelo bij het ontvangkantoor Goor. 
b. Holten bij het ontvangkantoor Rijssen. 

Bij K. B. van 18 Sept. 1856, n u . 88, zijn als hier
boven aangewezen : 

a. De kanalen van Gramsbergen naar Zwolle. 
b. De daarop corresponderende landweg uit Hannover 

naar Gramsbergen. 
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Provinciale directie MAASTRICHT. * 

By K. B. van 15 Maart 1856, n ° . 73 , is het kantoor 
der dir. bel. en acc. te Nieuwenhagen e. a. ingetrokken en 
zijn al de daaronder behoorende gemeenten toegevoegd 
aan het kantoor der in- en uitg. regten te Waubach , op 
den voet van e'e'n kantoor, der dir. bel., regt. en acc. 

Bij K. B. van 25 Julij 1856, n°. 73,is het kantoor der 
dir. bel. en acc. te Broekhuizen ingetrokken en zijn de 
gemeenten Broekhuizen en Grubbenvorst ingedeeld bij het 
kantoor te Horst, en de gemeente Meerlo bij dat van 
Venraij. 



B E L A N G R I J K E A R R E S T E N . 





B E L A N G R I J K E A R R E S T E N . 
—H»»£ — 

Daar het voor de ambtenaren van alle rangen wensche-
lijk moet wezen om te weten — » w e l k e arresten de Hooge 
Raad in zake van belastingen slaat, en welke beslissing 
op de vraagpunten va l t , in verband met de wetsbepalin-
gen tot dezelve betrekking hebbende" — en daar het voor 
de meesten te kostbaar is , o m gehoor te geven aan de 
in den tijd gedane opwekking der hoofd-administratie, om 
zich de verzameling van de Heeren Mrs. J . C . M . VAN DEN 
HONERT en Mrs. C - C . E . D'ENGELBRONNER aan te schaffen, 
wordt het doelmatig geacht om de vraagpunten in eenige 
der gewigtigste arresten behandeld, medetedeelen, met ver
wijzing in welk deel ze te vinden z i jn , ten einde daartoe 
gelegenheid hebbende, dit toch veelvuldig verspreide werk 
te kunnen raadplegen; ofschoon aan de ambtenaren voor 
zoo veel noodig in herinnering moet worden gebragt, dat 
niet qfficieel ter hunner kennisse gebragte arresten van 
den Hoogen R a a d , ook niet als regel kunnen of moeten 
worden gevolgd. 

A. A L G E M E E N E W E T , van den 2G Augustus 1822. 

Art . 157, 162, 177, 205 en 219- Moeten de hier aan
gehaalde wetsbepalingen geacht worden te zijn geschonden, 
wanneer de regter, bij eene strafvordering wegens onwet-
tig vervoer op het terrein van art. 162 der Alg. W e t , be 
slist, dat de vervoer heeft plaats gehad op het daarin be-
sloten terrein? — Neen. 

Moeten de aangehaalde artikelen geacht worden te zijn 
geschonden, wanneer de regter eene bloote verplaatsing 
van accijns vrije goederen, in eene en dezelfde gemeente, 
niet onderworpen acht aan de verpligting, om alsdan door 
een paspoort gedekt te zijn ? — Neen. 

Zie Deel I V , arrest van 29 Aug. 1851, n ° . 256. 
Art. 165, 107, 205, 208 en 219. Moeten bij vervoer 
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van binnenl. gedistilleerd op het terrein, bedoeld by 
art. 165 en 177 der Alg. W e t , worden toegepast de be
palingen vervat in de artikelen 205, 208 en 219 dier 
Alg. Wet , dan wel de bepalingen, voorkomende in art 2 
der wet van 2 Jan. 1852 (St.blad n". 4)? — In eerstqe-
meldm zin beslist. 

Zie Deel I V , arr. van 26 Nov. 1850, n ° . 209. 
Art . 177. Wanneer iemand op het terrein, omschreven 

by art. 177 der Alg. W e t , niet voldoet aan de aanmaning 
van ' s Rijks ambtenaren om te blijven staan, verhindert 
hij dan hunne werkzaamheden en overtreedt hii dan ar
tikel 524 derzelfde wet? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. 5 Nov. 1850, n « . 206 
Art . 205. Is art. 246 der Alg. Wet geschonden, en kan 

de nietigheid van het beklaagde arrest met grond worden 
gevorderd, omdat de administratie, ook wanneer de be
keurde wegens de bedoelde hoeveelheid gedistilleerd boet-
schuldig w a s , zich heeft bepaald tot het instellen van 
een eisch van accijnsbetaling ? — Neen. 

Zie Deel I V , arr. van 22 Nov. 1850, n ° . 208. 
Art . 251. Volgt uit art. 77 der wet van 26 Aug. 1822 

(St. n ° . 57); en art. 2 der wet van 2 Jan. 1832 (St. n ° . 4), 
dat bij verschil tusschen de voor het biljet opgegeven en 
de wezenlijke plaats der bestemming, het hij het vervoerde 
gedistilleerd gevoegde biljet niet is het vereischte bil
j e t? — Ja. 

Volgt uit de aangehaalde wetsbepalingen, dat de ver
voer van dranken reeds heeft opgehouden, wanneer zij 
zijn bezorgd in eene woning, maar de beambten op straat 
den vervoerder naar het biljet hadden gevraagd? — Neen. 

Zie Deel IV, arr. van 15 Oct. 1851 , n ° . 242. 
Art. 247. Zijn de Controleurs, als zoodanig', en zon

der eene deswege bestaande verordening bevoegd, de A r -
rondissements- (thans Provinciale-) Directeuren te ver-
vangen ter aanteekening van cassatie in correctionele 
zaken? — Keen. 

Zie Deel I V , arr. van 20 Mei 1851, n ° . 229. 
Art. 512. Is het verbod, vervat in art. 312 der Alg. 

Wet , enkel toepasselijk op schuiten, dienende tot over-
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vaart of tot vervoer op kleine afstanden, dan wel op de 
geijkte vaartuigen van hen , die het schippersbedrijf uit
oefenen en die , in het belang van den handel, de rivie
ren , bedoeld bij art. 512, op- en afvaren ? — In laatst-
(jenoemden zin beslist. 

Moet gemeld art. geacht worden te regt te zijn toege
past op eene beklaagde, die op de wateren, aldaar om
schreven, en zonder de autorisatie van den Direeteur, 
daarbij vermeld , bevonden is eene paarden-aak te hebben, 
bij de afvaart der rivier wordende gebezigd tot den ver
voer van steenkolen en ka lk , doch bij de opvaart tot 
het overbrengen van paarden en lijnen? — Ja. 

Zie Deel IV , arr. van 50 Sept. 1851, n ° . 240. 
Art . 524. Moet eene huisvisitatie en het in beslag ne

men van voorwerpen, die aan den accijns zijn onder
w o r p e n , worden gerangschikt onder de werkzaamheden, 
welke de ambtenaren krachtens de wet verrigten; en 
valt derhalve elke weigering of verhindering, welke zij 
daarin ondervinden , in de termen van art. 524 der Alg. 
W e t , en is dezelve alzoo strafbaar, zonder dat die kan 
worden gewettigd door het beweren, dat de ambtenaren, 
bij het verrigten dezer werkzaamheden, in strijd met de 
voorschriften der Wet zouden gehandeld hebben ? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 12 Maart 1850, n ° . 188. 
Art . 524. Stelt de verhindering van visitatie eener 

bedstede door s'Rijks ambtenaren, eene overtreding daar 
van art. 524 der Alg. Wet , in verband met art. 2 der 
wet van 14 Dec. 1844 (St. n ° . CO)? — Ja. 

Moet een proces-verbaal, vermeldende de bovenstaande 
verhindering, tevens inhouden de redenen, waarop het 
vermoeden dier ambtenaren berust, dat eene slagtuig ter 
sluik gechiedt, of eenig ter sluik geslagt vee aanwezig 
is ? — Neen. 

Zie deel I V , arr. van 5 Nov. 1850, n ° . 204. 
A r t - 5 8 , C4, 177 en 205. Worden deze artikelen geschon

den , door van alle regtsvervolging te onlslaan een be
klaagde ten wiens aanzien in facto is uitgemaakt, dat hij 
gepoogd heeft buiten de heerbanen van het rijk uit te 
voeren goederen, niet ten uitvoer verboden, en tevens 
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noch aan accijns , noch aan uitvoerregt onderhe
vig? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 8 Febr. 1853, n ° . 271. 
Art. 58 , 64 en 205. Is de kennelijke bedoeling van 

art. 205 der Alg. W e t , om daarmede aan te duiden niet 
5 of 4 , maar slechts twee soorten van goederen, name
lijk die ten in- of uitvoer verboden, en die aan regten 
of accijnsen onderhevig, beiden voor zooverre zij zich 
zonder document bevinden op het aangewezen terre in , 
of anderzins bewijsbaar zijn de bevolene aangifte te zijn 
ontgaan ? — Ja. 

lie Deel V , arr. van 29 Maart 1855, n ° . 281. 
Art . 59 en 205. Volgt uit deze artikelen dat de Alg. Wet 

als Irauduleuzen invoer strafbaar stelt elken invoer van 
goederen, die wel langs de heerbanen, maar na zons-
oodergang en voor zonsopgang geschiedt ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 15 Febr. 1855, n ° . 274. 
Art. 47 , 118 en 127. Worden deze artt. geschonden, 

door de niet-ontvankelijk-verklaring van eene strafvor
dering, ingesteld tegen een beklaagde, ten wiens aanzien 
in facto is uitgemaakt, dat hij de eigentlijke aangever niet 
is ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 19 Julij 1852, n n . 260. 
Art . 145. Volgt duidelijk uit art. 145, dat de Alg . Wet 

geenzins den vervoer van alle goederen, hoe ook ge
naamd , buiten de heerbanen, heeft beschouwd als frau-
duleuzen uitvoer? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 29 Maart 1855, n ° . 281 
Art. 157, 161 , 205 en 219. Kan de vrijstelling, ver

meld in art. 161 b ook worden toegepast op voortbreng
selen van den grond en versche vruchten, uit de schu-
ren geleverd, wanneer die levering niet geschiedt om de 
voorwerpen te malen of ter markt te brengen, niet door 
een Nederlandschen landbouwer en niet van Nederland
schen grond ? — Ja. 

lie Deel V , arr. van 7 Junij 1853, n ° . 289. 
Art. 177. Wordt dit art. geschonden of verkeerdelijk 

toegepast, door onder goederen, waarvan aldaar de ne
derlage verboden wordt , te verstaan goederen of koop-
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manschappen, aan geen accijns of regten onderworpen, — 
en door de aldaar vastgestelde boete, met betrekking tot 
koffij, te berekenen naar de regten, bij invoer verschul
digd ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 15 Febr. 1855, n ° . 275. 
Art. 177. Moet bij eene strafvordering der Alg. W e t , 

worden onderzocht en uitgemaakt, of de soort, waartoe 
de goederen behooren, in 't algemeen, dan we l , of be
paaldelijk de aangehaalde goederen aan regten zijn onder
worpen ? — In eerstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 18 Oct. 1855, n ° . 301. 
Art. 177. Kan het uitslaan van koffijboonen bij de 

baal , geacht worden te behooren tot den bij dit art. be-
doelden kleinhandel ? — iYet?«. 

Fm volgt uit dit art., dat de beoordeeling van datgene, 
wat te veronderstellen of te berekenen is als noodig 
voor het debiet van den kleinhandelaar, is overgelaten 
aan het arbilrium judicis? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 18 Oct. 1855, tt°. 301. 
Art . 177, 179, 184 en 185. Worden deze artt. der Alg. 

Wet , in verband met het tractaat met Pruissen, geschon
den , door als strafbaar te beschouwen eene nederlaag 
van koffij op het terrein, bedoeld bij art. 177? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 4 A p r i l 1853, n ° . 282. 
Art. 205. Wordt dit art. verkeerdelijk toegepast, door 

de aldaar bedreigde straffen uit te spreken tegen een be
klaagde, ten wiens aanzien is uitgemaakt, dat h i j , uit 
zijne onmiddelijk aan den neutralen weg, buiten een der 
heerbanen (terrein omschreven bij art. 177 der Alg. Wet) 
gelegene w o n i n g , door anderen geholpen, eene met lom-
pen belaadde kar, over den neutralen weg heeft vervoerd, 
en zich tijdens de bekeuring, gedeeltelijk op Pruissisch, 
en gedeeltelijk op neutraal grondgebied bevond? —Neen. 

Zie Deel V , arr. van 8 Junij 1852, n ° . 258. 
Art . 205. Wordt bij dit art. onder frauduleuzen invoer 

verstaan het voorbij trekken der eerste wachten of kan
toren , zonder verklaring of aangifte wegens de vervoerde 
goederen, dan wel het in voeren of het pogen in te voe
ren in het r i jk , en alzoo het overschrijden der grenzen, 
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zonder de gevorderde verklaring of aangifte? — i n laatst-
gemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 15 Febr. 1853, no. 274. 
A r t . 225. Moet een beklaagde op verzoek van Rijks 

ambtenaren aan de Nederlandsche zijde der Maas aanleg-
gen , ter vertooning en verificatie van het manifest be
treffende het door hem gevoerde vaartuig, of is het vol 
doende dat hij den toegang tot zijn vaartuig niet weigert 
aan de beambten ? — In eerstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 25 Jan. 1853, no. 267. 
Art . 251. Is het beginsel bij dit art. vastgesteld, van 

toepassing bij accijnswetten, later ingevoerd ? — Ja. 
Zie Deel V , arr. van 25 Oct. 1855, no. 305. 
Art . 251, 247 en 248. Kunnen gelijktijdig worden be

slist en behandeld de strafvordering ter zake der overtre
dingen der wet van 2 Aug. 1822 (St. no. 51), en ter zake 
van misdrijven bij het Wetboek van Strafregt strafbaar ge
steld, indien die daden zijn gepleegd gelijktijdig doch door 
onderscheidene vereenigde personen ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 31 Maart 1852, no- 254. 
Art . 255. Is art. 457 Strafvord., in verband met art. 

255 der Alg. Wet geschonden , wanneer als bewijsmiddel 
is aangenomen een proces-verbaal door de ambtenaren 
opgemaakt drie dagen na het plegen van het feit? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 22 Febr. 1855, no. 276. 
Art. 259. Kan als wettig bewijs worden aangenomen 

een relaas van Rijks-Ambtenaren , wanneer het daarbij 
opgegeven bedrag der vergrootingen wordt geoordeeld 
onzeker te zijn ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 25 Oct. 1855, no. 305. 
Art . 512. Moet art. 512 der Alg. Wet in dien zin wor

den opgevat, dat het verbod om een vaartuig te hebben 
of te houden , zonder schriftelijke autorisatie van den 
Direeteur, betreft elk gedeelte eener naar buiten loopende 
rivier op onvrij t err i to ir , dan wel alleen dat gedeelte, 
wat naar buiten loopende, hetzij dan in op- of neder-
waartsche rigting, binnen de 7500 ellen is gelegen van 
het punt , waar de rivier met vreemd grondgebied in aan-
raking komt ? — In laatstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V . arr. van 9 Maart 1852, no. 252. 
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Art. 524. Is art. 524 der Alg . Wet alleen dan toepas
selijk , wanneer weigering van visitatie of het anderzins 
verhinderen van wettelijke ambtsverrigtingen geschiedt 
door den meester eener woning , immers door h e m , die 
geregtigd is daartoe toegang te verleenen, dan w e l , is 
het genoeg, dat e r , door wien dan ook , verhindering 
van visitatie heeft plaats gehad ? — In laatstgemelden 
sin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 28 Sept. 1855, n°. 265. 
A r t . 524. Kunnen de ambtenaren gezegd worden in 

de uitoefening te zijn van werkzaamheden , die zij krach
tens de Wet verrigten, en op eene hun verhinderde v i 
sitatie dit art. toepasselijk te zijn , ook dan , wanneer 
den beklaagde de uitvoer geoorloofd was (bijv. van mest 
naar zijn eigen grond)? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 22 Febr. 1855, n ° . 27C. 
Art. 524. Moet de boete vastgesteld bij dit art. wor

den toegepast op een beklaagde, d ie , nadat de benade
ring on verhinderd was voltooid geworden en de ambte
naren eigenaars van het vee w a r e n , de wegvoering fe i -
telijk heeft belet ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 10 Jan. 1854, n ° . 308. 
Art . 524. Moet de boete vastgesteld bij dit art. wor

den toegepast op een beklaagde, die, na de verklaring 
der ambtenaren dat zij een stuk benaderden, weigerde 
om hen naar het kanloor te volgen, om aldaar de aan
gegevene waarde met de verhooging te ontvangen , en 
toen de beambten het benaderde stuk vee wilden mede-
nemen, hun dat gewelddadig heeft ontrukt , gedreigd hen 
te slaan , en hen daardoor heeft verhinderd hunne werk
zaamheden te verrigten ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 50 Mei 1845, n ° . 516. 
Art . 524. Moet dit art. geacht worden het geval te 

bedoelen, dat de ambtenaren met der daad belet worden 
de werkzaamheden , die zij zijn komen verrigten, aan 
te vangen of voort te zetten ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 27 Junij 1854, n". 518. 

1857. 3 
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b. S P E C I A L E A C C I J N S - W E T T E N . 

G E S L A G T . Volgt uit de artt. 6 en l a der Wet van 2 
Aug. 1822 en art. 1 der Wet van 2 Jan. 1832, dat de 
accijns quitantie zich moet bevinden bij of in de onmid-
delij'ke nabijheid van het geslagte: dan wel is het vol
doende, dat zij zich bevindt in de daarbij vermelde wo
ning? — ln eerstgemelden zin beslist. 

Zie Deel I V , arr. van 13 Oct. 1831. n ° . 241. 
ID. Volgt uit de artt- 550 der Wet van 2 Aug. 1822 

en art. 0 der Wet van 2 Jan. 1832 dat het niet bij het 
vleesch verblijven van de accijns-quilantie en het niet 
aanwezig zijn van het waardeermerk, twee van elkander 
afgescheidene feiten zijn, die elk op zich zelf strafbaar 
blijven? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 51 Mei 1852. n ° . 254. 
ID. Wordt art. 19. n ° . 5 det Wet van 2 Aug. 1822 ge

schonden , door van alle regtsvervolging te ontslaan een 
beklaagde ten wiens aanzien de regter heeft uitgemaakt. 
dat hij een ter slagting aangegeven kalf, geslagt heeft bin
nen de 24 u r e n . binnen welke 's Rijks ambtenaren, vol
gens de W e t , bevoegd zijn tot de benadering? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 27 Junij 1854, n n . 518. 
BINNENLANDSCH G E D I S T E L E E R D . Zijn de artt. 42 en 05 der 

Wet van 20 Aug. 1822 (St.bl. n ° . 57) geschonden, wan
neer het Hof heeft geoordeeld, dat een brander den accijns 
moet betalen van het blijkens zijne doorl. credietrekening 
door hem meer in- dan uitgeslagen gedisteleerd? — Neen. 

Zie Deel I V , arr. van 22 Nov. 1850, n". 208. 
ID. Bij vervoer van binnenl. gedisteleerd op het terrein 

bedoeld bij artt. 165 en 177 der Alg. Wet , moeten alsdan 
worden toegepast de bepalingen vervat iu artt. 205, 208 
en 219 dier Alg. W e t , dan wel de bepalingen, voorko
mende in art. 2 der Wet van 2 Jan. 1852? — In eerstge
melden zin beslist. 

Zie Deel I V , arr. van 26 Nov. 1850, n*. 209. 
B I E R E N E N AZIJNEN. Straft art. 17 der wet van 2 Aug. 

1822, enkel en alleen het gebruik van andere roer- of 
werkkuipen of ketels, dan wel bovendien het bezigen van 
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eene aangegeven, boveD het opgegeven gedeelte gevulde 
kuip? — ln laatstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 24 Febr. 1852, n ° . 251. 
T C R F . Worden art. 7 der wet van 20 Dec. 1853, en 

art. 5 der wet van 50 Dec. 1859 geschonden, door van 
alle regtsvervolging te ontslaan een beklaagde, die als 
arbeider of werkman , alleen op last en voor rekenin" 
van een ander graaft, en slechts als het werktuig van 
den eigentlijk gezegden verveener is te beschouwen? —Neen. 

Zie Deel V , arr. van 19 A p r i l 1855, n ° . 284. 
ID. Betreft de straf vastgesteld bij art. 11 der wet van 

26 Dec. 1855 , alleen zoodanige partijen veen , waaroin-
trent is in achtgenomen de afscheiding der aangegeven 
partij van het overige veen door eene greppel en een 
paaltje, dan wel in het algemeen de ter opmeting of op
neming aangegeven partijen ook zonder dat deze op de 
boven omschreven wijze reeds afgescheiden zijn ? — In 
laatstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. van 23 Oct. 1853, n ° . 303. 
ID. Behoort uitdrukkelijk te worden uitgemaakt, dat 

op de veenplaats van een beklaagde, de bij art. 11 der 
wet van 20 Dec. 1833, verboden vergrooting is geschied 
door hemzelven of door personen, voor wier daden hii 
verantwoordelijk is ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 25 Oct. 1853, n ° . 505. 
ID. Wordt art. 5 der wet van 50 Dec. 1839 geschon

den , wanneer de regter wel beslist, dat een beklaagde 
bevonden is zijn land met veen te bestrijken, zonder 
daartoe consent or verlof bekomen te hebben , maar niet 
dat hij zonder een consent-biljet van den ontvanger verkre
gen te hebben, veen- of derriegrond gebaggerd heeft ? — Ja 

Zie Deel V , arr. van 16 Maart 1852, n ° . 253. 

c. D I R E C T E - B E L A S T I N G E N . 

P E R S O N E L E B E L A S T I N G . Kan art. 19 litt. c en / , der Wet 
van 29 Maart 1853, in verband met de wijziging dier Wet 
bij art. 7 der Wet van 24 April 1845 vastgesteld, geacht 
worden te zijn geschonden, door eene veroordeeling ter 

L 
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zake van het voor loon in dienst hebben eener vrouwelijke 
dienstbode, zonder haar als zoodanig te hebben aangege
v e n , indien het bedoelde meisje, is geoordeeld te zijn be
grepen in litt. d der ide klasse van dienst- en werkboden, 
vermeld in art. 7 der laatstgem. Wet ? — Neen. 

Zie Deel IV, arr. van 12 Febr. 1850, n ° . 186. 
ID. Wanneer is uitgemaakt, dat een oppasser vereenigt 

al de vereischten , gevorderd bij art. 19 c der Wet van 
29 Maart 1853 voor zijne vrijstelling, houdt dan die vrij
stelling o p , wanneer die oppasser bevonden wordt koet
siers- of staldiensten te verrigten, vermeld bij art. 16 § 
2 derzelfde W e t ? — Neen. [i). 

Wordt door dit anders te beslissen , art. 19 c dier Wet 
geschonden? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 4 Febr. 1851, n ° . 216. 
ID. IS de belasting volgens art. 20 § 1 der wet van 29 

Maart 1855, verschuldigd wegens het gebruik van paar
den , geheel onafhankelijk van den eigendom ; en stelt 
mitsdien het gebruik van paarden, die niet waren aange
geven , op zich zelf eene overtreding daar? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 15 Jan. 1850, n ° . 185. 
ID. Valt een paard, gebezigd tot den vervoer van kui-

perswerk, in de termen van art. 20 § 6 der Wet van 29 
Maart 1855, ook dan, wanneer het paard gebruikt wordt 
tot den landbouw en wanneer die vervoer geschiedt voor 
een ander en zonder eenige belooning? — «ftt. 

Zie Deel I V , arr. van 5 Nov. 1850, n°. 205. 
In. Sluit het houden van paarden volgens art. 20 der 

wet op het personeel, noodwendig iu zich het gebruik 
dier paarden ? — Ja. 

lie Deel I V , arr. van 28 Jan. 1851 , n°. 215. 
ID. Overtreedt een landbouwer, die zijn uitsluitend voor 

den landbouw bestemd paard, zonder aangifte bezigt tot 

(1) Evenwel heeft de verzamelaar in het dienstjaar 1856/7 gemeend, 
voor zoodanig persoon eene amhtshalve aanslags-verhooging te moeten 
toepassen, op grond der resolutie van 25 Febr. 1848 , no. 125 ; nader 
uog aan de ambtenaren herinncrd door de opneming in no. SO van de 
verzameling van 18;i6 , biz. 87. 
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het vervoeren van voor eigen gebruik bestemde mated-
alen, art. 20 § 5 der Wet van 29 Maart 1835? — Neen. 

Volgt daaruit , dat het bezigen van paarden door land
bouwers , tot alle vervoer van goederen , voor eigen ge
bruik , onbelast zoude zijn ? — Neen. 

Zie Deel I V , arr. van 25 Febr. 1851 , n°. 223. 
ID. Moet de regter onderzoeken en uitmaken, of h i j , 

die een paard bezigt tot vervoer van turf , werkelijk is 
landbouwer , en of die vervoer door hem is gedaan in 
of voor zijn bedrijf als landbouwer? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 4 Nov. 1851, n ° . 244. 
ID. Hangt de belastbaarheid der paarden , vermeld in 

art. 20 § 0 der W e t , af van de vraag, of de vervoerde 
goederen het eigendom zijn van den vervoerder? — Neen. 
Zie Deel I V , arr. van 24 Sept. 1850, n ° . 197 en van 24 
Sept. 1850, n ° . 198. 

ID. Wordt art. 20 § 6 en art. 22 d der Wet van 29 
Maart 1853 verkeerdelijk toegepast door van alle regtver-
volging te ontslaan een landbouwer, die twee paarden, 
bestemd voor den landbouw, bezigt tot vervoer van 
metzelsteenen , zonder die paarden in de 5de klasse aan 
te geven ? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 25 Sept. 1851, n ° . 225. 
ID. Wanneer is uitgemaakt, dat een paard ouder is 

dan twee en veertig maanden , volgt dan uit art. 22 c 
der wet van 29 Maart 1853, dat bovendien nog moet 
worden onderzocht, of het paard het tweede viertal 
zijner melktanden, al dan niet heeft verloren? — Neen. 

Zie Deel I V , arr. van 14 Jan. 1851 , n ° . 212. 
ID. Heeft art. 12 der Wet van 24 Apr i l 1845, in ver

band met art. 25 der Wet van 29 Maart 1855, vrijgesteld 
de paarden, gebezigd voor rijtuigen op houten veren? — 
Neen. 

Zie Deel I V . arr. van 5 Dec. 1850, n ° . 210. 
ID. Heeft ingeval iemand, die heeft aangegeven twee 

paarden der 4de klasse, wanneer hij de drie paarden n im
mer gelijktijdig gebruikt, plaats een gebruik hij afwisseling, 
of slechts bij verxeisseling, toegestaan bij art. 27 § 4 der 
Wet van 29 Maart 1835? — In eerstgemelden zin beslist. 
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Zie Deel I V , arr. van 28 Jan. 1851 , n ° . 215. 
ID. Kan en behoort eene actie ter zake van verschul

digde belasting op het personeel te hebben verkort , door 
eene valsche of onvolledige opgifte of aangifte te doen , 
uit den aard der zaak en volgens art. 59 der wet van 29 
Maart 1855, alleen te worden ingesteld, tegen h e m , die 
de valsche of onvolledige aangifte heeft gedaan? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 15 Jan, 1850, » « . 185. 
ID. IS het herhaald gebruik van paarden , volgens de 

Wet op het personeel, een volstrekt vereischte voor hunne 
belastbaarheid; of bestaat deze ook, wanneer slechts een
maal een belastbaar gebruik plaats heeft? — In laatstge
melden zin beslist. 

Zie Deel I V , arr. van 25 Sept. 1851, n ° . 238. 
ID. Moet de strafregter, een beklaagde veroordeelen 

niet alleen in eene geldboete, maar ook ter betaling der 
geslokene belasting, berekend tot een bedrag van een vo l 
jaar ? — ln eerstgemelden zin beslist. 

Moet inlegendeel die belasting worden ingevorderd op 
de gewone wijze, naar de ten aanzien van'sRi jks direcle 
belastingen, bestaande wetten ? — Ja. 

Zie Deel IV, arr. 14 Jan. 1851, n° . 212. 
ID. Moet als bewijsmiddel voor eene overtreding der 

personele wet strekken een proces-verbaal, niet opge
maakt binnen 24 uren nadat het feit der overtreding is 
begaan, maar wel binnen 24 uren na de bekeuring? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 28 Mei 1850, n ° . 191. 
ID. Moeten de voorschriften van art. 46 § 1 der Wet 

van 29 Maart 1853, wegens den tijd binnen welke de 
processen verbaal moeten worden opgemaakt en wegens 
hunne beteekening of nederlegging ter raadhuize, op straffe 
van nietigheid worden nagekomen; en worden de aange
haalde wetsbepalingen geschonden, wanneer de regter 
wettelijke bewijskracht toekent aan processenverbaal, waar
in die voorschriften niet zijn in acht genomen ? — Neen. 

lie Deel I V , arr. van 21 Jan. 1851, n ° . 214. 
ID. Worden de art, 206 en 211 Strafvord. geschonden, 

wanneer een vonnis inhoudt: dat door de eedelijke ver 
klaringen der getuigen bewezene werkzaamheden, die A 
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heeft verrigt (zijnde dezelve in het pr. verb, niet bepaald 
omschreven), van dien aard zijn , dat hij , bediende bij den 
gedaagde B zijnde, daardoor niet kan beschouwd worden 
als zoodanig dienstbode tot huisselijke dienst te zijn , 
als in art. 16 § 2 der Wet van 29 kaart 1855 bedoeld 
wordt? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 21 Sept. 1852, n ° . 261. 
ID. Bestaat de vrijstelling, vermeld bij art. 19 c der 

Wet van 29 Maart 1855, zoodra de aldaar bedoelde be
dienden aan meer dan e'e'n afzonderlijk wonend persoon 
of gezin eenige toevallige dienst bewijzen, ten gevolge 
van geheel op zich zelven staande uitnoodigingen, of 
wordt integendeel gevorderd, dat z i j , al is het ook niet 
dagelijks hen echter doorgaande en vast bedienen ? — In 
laatstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr . van 15 A p r i l 1852, n ° . 255. 
ID. IS een beklaagde, ten wiens aanzien de regter in 

facto heeft uitgemaakt, dat hij gewoon was meermalen 
een paard te huren en te gebruiken, doch gemiddeld niet 
meer dan eenmaal per week, en dat hij daarvoor telkens 
bij de reis of bij den dag aan den eigenaar de huur be
taalde, — volgens de art. 2 0 , 2 2 , 23, 24 en 59 der 
Wet van 29 Maart 1855, wegens dat paard de belasting 
verschuldigd, en strafbaar als hij deswege geene aangifte 
doet voor het personeel ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 28 Sept. 1852, n ° . 262. 
ID. Worden de artt. 206 en 211 Strafvord. geschonden , 

wanneer de regter, bij eene strafvordering krachtens art. 
20 § 6 , en art. 59 der Wet van 29 Mrt. 1855, het ont
slag van regtsvervolging alleen grondt op de overweging, 
dat het niet is gebleken , dat de beklaagde de asch , tot 
wier vervoer hij een onaangegeven paard bezigde, niet 
voor den landbouw heeft gebruikt, of dat hij eenig belast
baar gebruik van dat paard heeft gemaakt, en de regter 
alzoo verzuimt te onderzoeken en te beslissen, of het 
uitsluitend gebruik van het paard voor den landbouw , 
volgens art. 22 der aangehaalde Wet bewezen is ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 8 Nov. 1853, n ° . 504. 
ID; Moeten de artt. 20 , 24, 2 7 , 50, 59 en 42 der Wet 
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van 29 Mrt. 1855 geacht worden te zijn geschonden , door 
van alle regtsvervolging te ontslaan een heklaagde, ten 
wiens aanzien feitelijk is beslist. dat hij een onaangege-
ven paard voor eene chais op veren niet anders heelt ge
bruikt dan ter leen, voor eene enkele reis? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 28 Mei 1855, n ° . 287. 
ID. Wanneer de regter als bewezen heeft aangenomen , 

dat een beklaagde wel achtereenvolgende ter beproeving 
heeft gebruikt 5 onderscheidene paarden tijdens zijn eigen 
paard door ziekte tijdelijk in onbruik was, doch dat geen 
dezer 5 paarden bij den beklaagde, hetzij in eigendom , 
hetzij in vaste huur of gebruik werd bezeten, inoet dan 
de beklaagde door die paarden niet aan te geven, geacht 
worden de artt. 20 , 27 , 38 en 42 der Wet op het per
soneel te hebben overtreden ? — Neen. 

Zie deel V , arr. van 13 Jan. 1852, n ° . 249. 
ID. Berust de belastbaarheid der paarden , vermeld in 

art. 20 § 6 der Wet van 29 Mrt 1833, op het daadwer-
kelijk gebruik , dan wel op herhaald en voortdurend ge
bruik? — In eerstgemelden zin beslist. 

Zie Deel V , arr. yan 17 Febr. 1852, n ° . 250. 
ID. Worden de art. 20, § § 2 , 5 , 4 en 7, en art. 59 

der Wet van 29 Mrt. 1835 en art. 12 der Wet van 24 
Apr. 1848 geschonden, door van alle regtsvervolging te 
ontslaan een beklaagde, ten wiens aanzien de regter in-
facto heeft uitgemaakt, dat hij een paard, aangegeven in 
de 5de klasse, had gebruikt voor een ri j tuig, geplaatst 
op en bevestigd aan 2 ijzeren banden ? — Ja. 

Ook dan , wanneer evenzeer bewezen i s , dat die ijzeren 
banden in dier voege aan de zwanenhalzen van het on-
derstel waren vastgeinaakt dat geene speling, doorbuiging 
of schommeling bestond ? — Ja. 

Zie Deel V , arr. van 10 Jan. 1854, n ° . 509. 
ID. Volgt uit art. 24 § I der Wet van 29 Mrt. 1855, 

dat eene belasting wegens dienstboden en paarden ver
schuldigd is door h e m , die hen houdt of in zijne dienst 
heeft, en alzoo niet door hem, die enkel bij vergunning 
van hem, die daarvoor de vrije beschikking heeft, daar
van eenige dienst of genot heeft? — J a . 
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Zie Deel V , arr. van 21 Jun'n' 1855, n ° . 292. 
ID. Moeten de art. 2C § 1 en 59 der Wet van 29 Mrt. 

1855 geacht worden te zijn geschonden, wanneer bij eene 
veroordeeling krachtens art. 59 der gemelde W e t , de schuld 
van den beklaagde is aangenomen ten gevolge van daad
zaken , gedeeltelijk geconstateerd voor den aanvang van 
het dienstjaar? — J a . 

Zie Deel V , arr. van 22 Febr. 1855, n". 277. 
P A T E N T E N . IS de vrijstelling, vermeld in art. 3 I. V der 

Patentwet, beperkt tot de werklieden, werkende in dienst 
vau bazen of meesters, of wel moet zij worden uitgestrekt 
tot die ten hunnent ten dienste van fabriekanten, meesters 
of bazen werken ? — In eerstgemelden zin beslist. (N B. ook 
dan, wanneer zij slechts voor een enkelen werkzaam zijn). 

Zie Deel I V , arr. 18 Nov. 1851, n ° . 245. 
ID. Wordt art. 51 § 1 der Wet van 21 Mei 1819 , ge

schonden , wanneer de regter oordeelt , dat die wetsbepa
ling niet toepasselijk is op griffiers, althans wanneer in 
facto niet is uitgemaakt, dat zij afschriften van het von
nis hebben uitgegeven ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 22 Jnnij 1852, n ° . 259. 
ID. Wordt art. 37 , tabel X I V , der Wet van 21 Mei 

1819, mitsgaders art. 1, Wetboek van Kooph. geschonden 
of verkeerdelijk toegepast, door de straf bepaling van art. 
57 niet toe te passen op een beklaagde, ten wiens aanzien 
de regter in facto heeft uitgemaakt, dat hij niet bleek vee 
te hebben ingekocht met voornemen om dit weder te 
verkoopen , en dat hij alzoo geene daden van koophandel 
had bedreven ? — Neen. 

Zie Deel V , arr. van 11 Oct. 1853, n ° . 298. 
INVORDERING. Moeten de dagvaardingen tot invordering 

van boeten in zaken van de directe belastingen , volgens 
art. 20 der Wet van 22 Mei 1845, en de art. 225 en 224 
van het Wetboek van Strafvordering, op straffe van nie-
tigheid beteekend worden door de deurwaarders der directe 
belastingen, overeenkomstig gemeld artikel 20? — Ja. 

Zie Deel I V , arr. van 5 Mei 1851, n « . 228. 



I E T S O V E R J U I S T E W E G I N G . 

(Ingezonden.) 

De ondervinding heeft geleerd dat onderscheidene amb
tenaren van ondergeschikten rang, geroepen om op de 
belangen van de Administratie der in- en uitgaande reg
ten en accijnsen te waken, bij het verifieeren van goede
ren door weging, in die verrigting zeer onnaauwkeurig 
te werk gingen , of dat het althans in hunne tegenwoor
digheid zeer onnaauwkeurig geschiedde. — Hoe schijnbaar 
eenvoudig het wegen zich ook moge voordoen , zeker is 
het, dat die verrigting meer kennis, naauwkeurigheid en 
aandacht eischt, dan menigen hunner veronderstellen. — 
Sommigen beseften den grooten invloed niet, welke eene 
slechte balans op het aanwijzen van het gewigt der ge-
verifieerde artikelen bezit, j a , het is zelfs gebeurd dat 
men met eene balans in hunne tegenwoordigheid zag we
gen , — en wie weet hoe lang dit reeds had plaats gevon
den, — met een versehil in zwaarte van 4 Nederl. oncen , 
wanneer zij met geen gewigt was bezwaard. — De accijus-
pligtige had onder de eene schaal der balans eeu stuk hout 
van dergelijke zwaarte vastgehecht en droeg zorg dat die 
schaal door een stuk gewigt zich voortdurend op den 
grond bevond, terwijl het den ambtenaren nimmer in de 
gedachte was gekomen om die balans voor de weging 
vrij te laten bewegen. Het spreekt van zelf dat alle goe
deren op die wijze gewogen, 4 oncen minder gewigt aan-
duidden dan zij inderdaad bezaten. 
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Dat zoodanige praktijken een schroomelijk nadeel aan 
de schatkist toebrengen lijdt wel geen twijfel. — Men heeft 
het daarom niet overbodig geacht, de vereischten van 
goede balansen en om naauwkeurig te wegen, beknopt 
en e'le'mentair zamen te vatten en die der Redactie van 
het jaarboekje ter opname aan te bieden. — Het spreekt 
van zelve dat het in achtnemen van sommige dier ver
eischten, afhangt van de grootte en soort der balans en 
de naauwkeurigheid waarmede men het gewigt der goede
ren verlangt te kennen. 

Amsterdam, 22 Nov. 1856. 

J. C. B. 
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V E R E I S C H T E N V A N G O E D E B A L A N S E N . 

Grondstqf. 

De metalen waaruit de balansen vervaardigd worden , 
zijn ijzer of koper. — De laatste verdienen ecbter verre 
de voorkeur vermits zij minder aan roest onderhevig zijn. 

Lengle der armen. 

Hoe langer de armen zijn, des te meer kracht oefenen 
zij uit; zij zullen dus nit dit oogpunt beschouwd beter en 
gevoeliger zijn dan de korte; door de zwaarte echter der 
aan te hangen gewigten loopen zij schielijker gevaar van 
door te buigen. 

Stevigheid en onbuigzaamheid der armen. 

Dit is een noodzakelijk vereischte; — hoe ligter zij hierbij 
echter kunnen zijn , des te minder invloed zal hunne 
eigene zwaarte op de wegingen hebben, — des te gevoe
liger zullen de balansen derhalve blijven. 

Gelijkheid van lengte der armen. 

Dit is eene onmisbare voorwaarde; anders toch zoude 
de langste arm met hetzelfde gewigt belast meer kracht 
uitoefenen en de balans zoude aan die zijde doorslaan , 
in plaats dat de aanwijzer in den evenaar zoude geplaatst zijn. 

Stand der aanhangspunten, ten opzigte der as. 

De punten waar de kettingen der schalen aan de armen 
bevestigd zijn , moeten eene regte lijn uitmaken met het 
middelpunt der as, waarop zich de balans beweegt. — 
Men kan zich hiervan overtuigen door een' draad langs 
deze punten te spannen. 



De as goed scherp cn gehard. 

De as moet regtlioekig op het balkje staan; zij zal moe
ten zijn van fijn en welgetemperd staal , scherp moeten 
afloopen, doch zonder te snijden, — overigens goed glad 
en gepolyst. 

Ruimte des beugels. 

De beugel behoort eene genoegzame wijdte te hebben 
om eene voldoende speelruimte voor de as toe te laten; 
zijne wanden zouden anders bij het wegen door de as wor
den aangeraakt, — het zwaartepunt zoude zich in den 
beugel verplaatsen en de wegingen onnaauwkeurig maken. 

Gevoeligheid der balans. 

Van de gevoeligheid der balans hangt grootendeels de 
graad van volkomenheid van wegen af. (Zij wordt ver
kregen door aan de balans lange hef booms-armen te ge
v e n , door het zwaarte punt op eeu kleinen afstand bene
den het steunpunt te brengen en door den wrijvings tegen-
stand in steun- en ophangspunten zoo gering mogelijk te 
maken.) 

Men onderzoekt de gevoeligheid eener balans door te 
beproeven welke het kleinste overwigt i s , waarmede zij 
doorslaat. 

De aanwijzer. 

Deze behoort eene aan de balans gee'venredigde lengte 
te hebben. — Immers ware dit niet het geval, zoo zoude 
men met minder zekerheid de juistheid en het verschil 
van zwaarte kunnen waarnemen. — De aanwijzer moet 
verder loodregt op de beide hefbooms-armen staan en 
zich juist in den beugel bevinden wanneer de balans on
belast is. 

Slingerpunt en zwaartepunt. 

Het slinger of beweegpunt moet iets lager geplaatst zijn 
dan het middelpunt van zwaarte der balans. — Ware dit 
niet het geval , en bevond het beweegpunt zich in het 
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zwaartepunt, zoo zoude de geringste bijvoeging van ge
wigt, zoodra de balans in evenwigt was, haar geheel doen 
omkantelen en alzoo ongeschikt voor het gebruik maken. 

Hoe verder deze beide punten zich echter van elkander 
bevinden des te vlugger, maar ook des te gevoeliger zal 
de balans in hare bewegingen zijn. — Hoe digter daaren
tegen die punten bij elkaar zijn geplaatst, des te gevoeli
ger en langzamer is zij in hare slingeringen. 

Kettingen en schalen 

Zeer ligte kettingen of koperdraden verdienen de voor
keur boven koorden, als trekkende de laatste te veel vocht 
tot zich. — Hunne stevigheid zal zich moeten regelen 
naar het gewigt hetwelk de balans kan verdragen. 

Verder zullen de schalen, behoudens genoegzame sterkte 
hoe ligter hoe beter zijn. 

Houten schalen zijn voor eene juiste weging onbruikbaar-

Fereisckten voor eene naauwkeurige wijze van tvegen. 

Alvorens men tot de weging overga, dient men de ba
lans vooraf te beproeven, om te zien of zij aan al de 
hierbovengenoeuule voorwaarden voldoet, of zij haar ge-
woon evenwigt en gevoeligheid nog bezit en of de as zich 
vrij beweegt en zich in het laagste der opening bevindt .— 
Men beginne alzoo nimmer eene weging met eene balans 
waarvan de eene schaal, door een daarop geplaatst stuk 
gewigt, zich op den grond bevindt, maar laat haar eerst 
vrij bewegen tot datzij in evenwigt gekomen is (I). V e r 
volgens plaatse men twee stukken van gelijk gewigt op 
iedere schaal als wanneer de balans in evenwigt moet blij
ven. — Slaat zij door , dan is dit een bewijs voor de on-
gelijke lengte der beide armen. 

Indien men de schalen door drift of onhandigheid bij 
het inleggen en omwisselen der gewigten wat ruw of met 
een schok op den grond laat komen, of veroorzaakt men 

(1) Zeer gevoelige balansen echter staan nimiaer stil, maar slingerea 
altijd heen en weder. 
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daarbij te veel schommeling, dan verspringt de as of 
glijdt terug, waardoor men eene stellige onzekerheid 
in de weging zal verkrijgen. — Trekt men de balans 
schielijk o p , wilde men met haast de weging waarne-
m e n , zoo zal die weging evenzeer onjuist z i jn , want 
de balans zal geen tijd genoeg hebben gehad om haar aan-
wijzingspunt na eenige slingeringen behoorlijk te bepalen. 

Het plaatsen der gewigten op het midden der bakken 
is geen noodzakelijk vereischte; de weging geschiedt met 
evenveel zekerheid wanneer de gewigten niet juist lood-
regt onder de ophangspunten zijn geplaatst. 

Men wege bij geene opene ramen , vermits wind of 
togt aan de balans een verkeerd en onzeker aanwijzings-
punt zal geven. — Bij zeer naauwkeurige wegingen ver-
mijde men ook den sehijn der zon op de balans, vermits 
die plaats, welke daaraan is blootgesteld, zich zal ver-
warmen en dus ook uitzetten , waardoor de eene arm 
langer dan de andere zou worden en meer andere onregel-
matigheden kan ten gevolge hebben. 

Stof , vocht en kleverigheid, ontnemen aan de balans 
hare vrije beweging. — Overigens neme men bij de we
gingen, orde, netheid en eene naauwkeurige wijze van 
aanteekenen in acht .— 

Dikwerf ontmoet men balansen aan welke zich eene 
groote schaal voor de goederen en eene kleine voor de 
gewigtstukken bevindt. — Raadzaam is het zoodanigeschalen 
nu en dan aan de balans te verwisselen en die door bij-
weging van stukjes Jood aan de koorden der balans daar
na in evenwigt te brengen , ten einde de goederen niet 
altoos aan dezelfde zijde der balans worden geplaatst. 

Straks werden de gronden aangevoerd waarom gelijk-
heid van hefbooms-armen bij de weging een vereischte 
i s ,— Aangezien de balansen echter aan geene keur onder
worpen zijn , zoo kunnen de gevallen zich voordoen , dat 
de ambtenaren bij geniis eener juiste balans, verpligt zijn 
om met eene balans van ongel'y'ke armen hunne verifica
tien te verrigten. — Ten einde alsdan juiste uitkomsten 
te verkrijgen , neme men de navolgende weegwyze 
in acht: 
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Naauwkeurige wijze van wegen met ongelijke armen, 
volgens de methode van BORDA. 

Men plaatse het te wegen voorwerp op de schaal , en 
brenge vervolgens zoo veel tarra, (hetgeen uit stukken 
ijzer, koper, glas, l o o d , steen of andere vaste voorwer
pen kan bestaan) op de andere, tot de balans in even
wigt is. — Daarna vervange men het te wegen voorwerp 
door gewigtstukken, welke alsdan de zwaarle van het 
voorwerp zullen aanwijzen. 

Het volgende voorwerp diene tot opheldering. — Stel 
dat men in de schaal, welke aan den langsten arm hangt, 
een baal kol'Gj legt van 50 te zwaarte, en dat men in 
de andere schaal, aan den korlsten arm bevestigd, eenige 
gewigtstukken plaatst, zoo zal men ontwaren dat men 
meer dan 50 te gewigt heeft gebruikt om de balans in 
evenwigt te brengen , terwijl dit gewigt zal toenemen 
naarmate deze arm korter is dan de andere. — Stellen 
wij dit gewigt op 55 ponden. — Wanneer men n u de 
baal koffij van de schaal neemt en die door andere ge
wigtstukken vervangt, dan zal men zien dat er slechts 
50 ponden noodig zijn geweest om de balans in evenwigt 
te brengen, ofschoon er zich aan de andere zijde der ba
lans 55 ponden gewigt bevond. — De baal woog derhalve 
50 en niet 55 ponden, zoo als de eerste onjuiste weging 
zoude doen besluiten. — Het omgekeerde wordt het ge 
val wanneer men met den kortsten arm weegt; alsdan 
zullen 45 te gewigt ongeveer, voldoende zijn om de ba
lans te doen equilibreren met dezelfde baal koff i j , terwijl 
er weder 50 ponden benoodigd zullen wezen om de koffij 
te vervangen en de balans in denzelfden stand te houden. 
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A A M I E D I \ G DER B E G R O O T H f i S - W E T T E S VOOR 1857. 

In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Gene
raal van den 22 September 1836, zijn door deu Minister 
van Financien , op last des K o n i n g s , de begrootings-
wetten voor de dienst 1837 aangeboden. Bij die gelegen
heid is door den Minister in zijne rede onder anderen 
gezegd: Ik meen de gevolgtrekking te mogen maken dat 
de unantiele uitkomsten van het vorige dienstjaar als 
hoogst bevredigend mogen bescbouwd worden. Aan de 
eene zijde belangrijke opbrengst der belastingen en overige 
middelen boven de raining en zeer ruime toevloey'ing 
uit de Oost-Indische baten boven de som van veertien 
en een half millioen , daarvoor op de begrooting uitge
trokken ; aan de andere zijde aanzienlijke besparing op 
de uitgaven, zoo als die bij de begrootingen waren toe-
gestaan. 

Wanneer wij n u in de tweede plaats onze aandacnt zullen 
wijden aan het tegenwoordige, dan bieden de 8 eerste 
maanden van 1836 zich ter vergelijking aan met het daar
mede overeenstemmende tijdvak des vorigen jaars. 

Aangaande de directe belastingen kan berigt worden , 
dan deze slechts met f 4073.40 5 de opbrengst van het 
overeenkomende tijdvak des vorigen jaars overtreffen. 
Wanneer men nu in het oog houdt dat de opbrengst der 
directe belastingen voor 1836 / 203,840 hooger is geraamd 
dat voor 1855, dan zou men hebben mogen verwachten 
dat ook de opbrengst over de eerste acht maanden die 
van het vorige jaar in gelijke verhouding, dus met on
geveer f 136,000, zou overtreffen. De opbrengst der di
recte belastingen is dus eenigzins ten achter in vergelij-
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king van het vorige jaar. Zoo als men weet is dat mid-
del altijd op dit tijdstip des jaars beneden het § der 
raming. In het vorige jaar was het slechts / 407,145.47' 
beneden de raming: thans is het nog fbZ8,%l.40 daarbij 
ten achter. In 1854 echter was het verschil nog grooter : 
toen was de opbrengst op den lsten September / 576,580 56 
beneden het 2 / 3 der raming. Daar nu deze belastingen 
alle op de kohieren berusten, zoo heeft de meerdere op
brengst op een bepaald tijdstip geen invloed op die van 
het geheele jaar , doch kan alleen als een kenteeken van 
meer of minder ruimte van geldraiddelen bij de belasting
schuldigen beschouwd worden. 

De in- en uitgaande regten en scheepvaartregten bieden 
in vergelijking met het overeenkomstige tijdvak des vor i 
gen jaars, eene niet ongunstige vergelijking aan. De op
brengst der acht eerste maanden van 1855 overtrof die 
der acht eerste maanden van 1854 slechts met /19,099.82; 
alstoen waren nog onder die regten begrepen de tonne
gelden van de zeeschepen, die eenen vooruitgang van 

/ 81,171.80* hadden ondergaan. Laat men dit middel bui
ten beschouwing, dan zou er , in stede van vooruitgang 
een achteruitgang zijn geweest van r"62,071.983. Diezelfde 
middelen n u , welke gezamenlijk in 1855 achteruitgang 
vertoonden, doen thans een vooruitgang van f 179,507.13 
bespeuren. Daaronder zijn de scheepvaartregten en de 
vuur-, ton- en bakengelden begrepen, welke in beide tijd-
perken vooruit zijn gegaan. Doch het groote verschil 
ligt in de regten, op den in - en uitvoer. Deze waren in 
de acht eerste maanden van 1855 / 98,521.29 s beneden 
de acht eerste maanden van 1854 gebleven: thans zijn 
zij / 56,457.55 boven het overeenkomstige tijdvak des 
vorigen jaars. E r is dus in deze tak van middelen voor
uitgang , alhoewel misschien minder dan het herstel des 
vredes zou hebben kunnen doen hopen. Daar echter de 
invloed van den oorlog zich nog gedurende de eerste 
maanden van dit jaar heeft doen gevoelen, zoo is het 
niet onmogelijk dat de volgende maanden een beter re-
sultaat opleveren, en dat dus de uitkomst van het geheele 
jaar gunstiger wordt bevonden dan uit de acht eerste 
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maanden zou zijn af te leiden. De voortdurende toene
ming van vuur-, ton- en bakengelden is overigens geen 
on a unstig bewijs van onze toenemende scheepvaart. 

De accijnsen hadden, gezamenlijk genomen, den eer
sten Sept. f 194,018.67 meer opgebragt dan in het vorige 
jaar op denzelfden dag. Hierbij echter valt aan te mer
ken, dat de accijns van de suiker — die, zoo als men 
weet, volgens de laatste w e t , in plaats van anderhalf, 
twee mil l ioen moet opbrengen — daarin m e t / 169,640.74 
voorkomt , zoodat de vermeerdering van al de overige 
accijnsen slechts / 24,377.95 bedraagt. Ik mag niet ver-
zwijgen dat deze uitkomst niet gunstig is te noemen. 
Wanneer men in aanmerking neemt dat de opcenten op 
het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en den wijn 
zijn vermeerderd , dan valt het in het oog dat de totale 
opbrengst der accijnsen in grootere mate had moeten toe
nemen. Het zijn dan ook juist de vermelde middelen , 
die niet alleen belangrijk onder de raming maar zelfs on
der de opbrengst van hetzelfde tijdvak des vorigen jaars 
zijn gebleven , niettegenstaande toen een minder bedrag 
aan opcenten in de totale opbrengst was begrepen. 

Als oorzaak dezer mindere opbrengst kan , behalve de 
duurte van het graan. hetgeen de fabricatie van gedistil
leerd moet tegenhouden en den prijs van het fabricaat 
verhoogt, en de ziekte der d r u i v e n , waardoor de wijn 
ook zeer in prijs is toegenomen , verder nog aangevoerd 
worden de volgende omstandigheid. De verhooging 
der opcenten met twaalf op den eersten Januarij dezes 
jaars heeft te weeg gebragt , dat van binnen- en buiten
landsch gedistilleerd in de maand December des vorigen 
jaars veel meer is veraccijnsd dan anders het geval zou 
« e w e e s t zijn. De opbrengst dier twee middelen bedroeg 
in December 1855 / 242.603,24 meer dan in December 
1854. Ware in December des vorigen jaars niet zulk eene 
belangrijke hoeveelheid veraccijnsd , die eerst in consum-
tie is g e k ° m e n > d a n z o u d e vergelijking veel gunstiger zijn. 

Aangenaam is het mij te vermelden , dat van de ove
rige accijnsen het geslagt, het zout, de zeep, de bieren 
en azijnen en de steenkolen meer hebben opgebragt dan 
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in het vorige jaar , terwijl de turf , hoewel eenige weinige 
duizende gulden lager, echter een zeer voldoend resultaat 
aanbiedt, daar dit middel de raming met ruim vier ton 
gouds overtreft. Al de accijnsen hijeengenomen geven 
slechts een matig resultaat, en de Regering acht het geens
zins zeker dat het eindcijfer, waarop de accijnsen"over 
de twaalf maanden geraamd zijn. ten voile zal bereikt 
worden. Voor het totale bedrag der middelen geeft dit 
echter geene stof tot beduchtheid. daar bij eenige andere 
middelen die raining hoogst waarschijnlijk zal overtroffen 
worden , hetgeen met alien grond kan verwacht worden 
van de indirecte belastingen, waarvan hierboven reeds 
is gesproken, en van de posterijen, welke belangrijke tak 
van administratie in de eerste acht maanden dezes jaars 

/ 61,181,68 meer dan ten vorigen jare en /137 ,252 ,88 3 

boven de raining heeft opgebragt. De bijzonderheden'des-
wege zullen dit jaar weder, even als vroeger, in eene 
mt voerige n o t a . als bijlage tot de begrooting van het 
!Xde hoofdstuk B , worden medegedeeld. De opbrengst 
van den waarborg der gouden en zilveren werken is zoo-
wel boven die van het vorige jaar als boven de raming. 

Alsnu kortelijk te zamen trekkende hetgeen de onder-
vinding der eerste acht maanden ten opzigte van het ge
heele jaar met grond kan doen verwachten, dan kom ik 
tot het besluit dat, alhoewel de opbrengst van dat tijd
vak die van het overeenkomstige tijdvak des vorigen 
jaars met / 343,508,49"' overtreft, ik het echter gewaagd 
zou achten , zich voor te stellen dat het totale bedrag 
der belastingen de daarvan gemaakte raming aanzienlijk 
zal overtreffen. Die uitkomst was ligt te voorzien, daar 
de raming der middelen voor het loopende jaar zeer nabij 
de werkelijke opbrengst van het jaar 1854 is opgevoerd, 
waarvan het natuurlijk gevolg is , dat de raming door de 
wezenlijkheid ten slotte weinig wordt overtroffen. 

Thans overgaande tot het derde gedeelte mijner mede
deelingen, namelijk het toekomende, moet ik u bekend 
maken met de middelen die voorgesteld worden om de 
uitgaven te dekken. In zooverre is mijne taak gemak-
kelijk daar die middelen, wat de belastingen en het ge-
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tal opcenten betreft, volkomen worden voorgedragen zoo 
als die voor het loopende dienstjaar zijn vastgesteld. 

Na de afschaffing van zulk eene aanzienlijke belasting 
als ten vorigen jare plaats vond , zou de Regering ver-
meenen gewigtige belangen in de waagschaal te zetten, 
door niet met vaste hand te zorgen dat bet evenwigt 
tusschen gewone inkomsten en uitgaven niet verbroken 
en in al de behoeften eener wel geordende maatsehappij 
voorzien worde. 

Slechts eene, voor de schatkist van weinig gewigt, 
doch voor de regtsbedeeling niet onverschillige afschaf
fing van regt zal u worden voorgesteld . in verband met 
het nieuwe ontwerp op de regterlijke organisatie. 

Doch zoo de Regering thans geene verdere afschaffing 
van belastingen voorstelt, verschillende wets-ontwerpen 
zullen aan uw oordeel onderworpen worden, waaruit u 
zal blijken dat daarom onbewegelijkheid evenmin op het 
gebied van belastingen als op dat der overige deelen van 
het staatsbestuur hare leus is. Verschillende verbeterin-
gen zullen u voorgedragen w o r d e n , d ie , naar bet mij 
voorkomt , niet onbelangrijk kunnen geacht worden. 

Vooreerst is in hooge mate de aandacht der Regering 
getrokken geworden door de moeijelijkheid waarin vele 
gemeenten zijn geraakt, door , op het voetspoor der Hooge 
Regering, den accijns op het gemaal ook als gemeentebe-
lasting af te schaffen. De Regering mag niet onopgemerkt 
la ten , dat door het ode artikel der wet van den 13den 
Julij 1855 (Staatsblad no. 103), al die bepalingen waren 
vastgesteld die , na gebonden overleg, en nadat de ge
meen tebesturen ruimschoots gelegenheid hadden deswege 
hunne bezwaren kenbaar te maken , geschikt werden ge
acht om de gemeenten , en vooral de groote steden des 
Rijks , in het bezit te kunnen doen verblijven van den 
accijns op het gemaal als plaatselijke belasting. Van dit 
wets-artikel hebben echter , het is u bekend , slechts weinige 
gemeenten gebruik gemaakt. De Regering heeft daarom in 
gezette overweging genomen, wat er te doen was in het 
belang der geldmiddelen van zoo veel gemeenten , ter ge-
deeltelijke tegemoetkoming in het verlies ontstaan door 
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de afschaffing van den accijns op het gemaal. Het denk
beeld om als eerste gemeente-belasting 100 opcenten op 
het gedistilleerd te heffen , vond daarbij den meesten bij-
v a l ; de noodige wetten, ten einde dat denkbeeld in uit
voering te kunnen brengen, zullen eerstdaags aan uwe 
overweging worden onderworpen. Evenzoo zal u een 
voorstel gedaan worden in het belang der vaderlandsche 
nijverheid, waarbij aan de vrijdoininen van den accijns op 
de brandstoffen eene gewigtige uitbreiding wordt gegeven. 

De ondervinding geleerd hebbende dat het aangaan van 
vreemde leeningen hier te lande door het te hooge zegel-
regt genoegzaam geheel te niet is gegaan, zoo zal u wor
den voorgesteld dat regt te verminderen, ten einde dien 
belangrijken tak der geldmarkt niet uit ons land verwij-
derd te houden, waarbij dan tevens ook het verminderen 
van het zegelregt der certificaten onzer nationale schuld 
wordt voorgedragen. 

De Wet op den accijns der bieren en azijnen, gedeelte
lijk gewijzigd met het oog op de aanmerkingen door deze 
Vergadering daarop gemaakt, zal op nieuw aan uwe be
raadslagingen worden onderworpen, benevens nog andere 
wetten die in de vorige zitting onafgedaan zijn gebleven. 

De Regering stelt zich voor in den loop der thans be-
gonnen zitting ook nog andere wetten, op het gebied on
zer belastingen belangrijk , aan te bieden , waaronder die 
betreffende het patentregt voorzeker geene geringe plaats 
zal innemen ; zoodat zij zich meent te mogen vleijen dat deze 
zitting in alien opzigte zeer vruchtbaar zal kunnen zijn. 

Ten slotte rust nu nog op mij de taak, even als in vo
rige jaren , nog eenige mededeelingen te doen betreffende 
onze scheepvaart, handel en scheepsbouw. 

De scheepvaart heeft in het jaar 1855 bevredigende uit
komsten geleverd. Dit zal vooral in het oog vallen , wan
neer men in aanmerking neemt dat de oorlogstoestand 
van Europa in dat jaar de vaart van en op de Russische 
havens in de W i t t e , Oost- en Zwarte zeeen , om zoo te 
zeggen geheel gestremd had, terwijl die vaart vroeger een 
aanzienlijk deel aan de in - en uitklaringen hier te lande 
gewoon was bij te brengen. Immers klaarden van de 
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Russische havens in 1855 hier te lande niet meer in dan 
10 schepen, metende slechts 1808 t o n , terwijl die inkla-
ringen twee jaren vroeger 898 schepen, metende 152,797 
ton, bedroegen. Naar de Russische havens klaarden in 
1855 uit Nederland slechts 7 schepen, met. 1171 ton , 
u i t , tegen 492 schepen, met. 75,894 ton, in 1853. 

Niettegenstaande deze stremming der vaart op de Rus
sische havens, zyn in 1855 in Nederland evenwel 600 ge
laden schepen, met. 149,415 t o n , meer ingeklaard dan in 
1854. In deze vermeerdering bedroeg het aandeel der Ne
derlandsche vlag 174 sehepen , metende 25,188 ton. 

De inklaringen in ballast telden in 1855 in het geheel 
vijl schepen, met. 8589 t o n , minder dan in 1854, ter
wijl de inklaring van ballastschepen onder Nederlandsche 
vlag bij vergelijking met 1854 eene geringe vermeerdering 
van 22 schepen en van 884 tonnen verkreeg. 

Het getal der uitgeklaarde geladene schepen is in 1855 
eenigzins achteruitgegaan. In het geheel bedroeg het 291 
schepen en 12,002 tonnen minder dan in 1854. Onder 
Nederlandsche vlag was het getal der minder uitgeklaarde 
geladen schepen 47 , met. 20,G02 ton. 

Het aantal der in ballast uitgeklaarde schepen overtrof 
in het geheel in 1855 dat van 1854 met 912 schepen 
en 175,048 ton , waarvan ouder Nederlandsche vlag 184 
schepen, met 24,550 ton. 

De vrachtvaart tusschen vreemde havens, door Neder
landsche schepen uitgeoefend , heeft volgens de opgaven 
van de Nederlandsche consulaire agenten in 1855, verge-
leken met 1854, niettegenstaande de sluiting der Russische 
havens, meerdere uitbreiding ontvangen. Want de ton-
nen-inhoud der geladen schepen voor die vrachtvaart in 
1855 gebezigd is 0479 ton hooger dan in 1854. Het ge
tal der geladen schepen was in die vaart in 1855 wel is 
waar 127 schepen minder, maar volgens den tonnen-inhoud 
der gebezigde schepen is derhalve de vervoerde hoeveel
heid goederen in 1855 grooter geweest dan in 1854. Het 
getal der ballastschepen in die vrachtvaart was met 658, 
metende 89,124 t o n , afgenomen. 

1857. 6 
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Ook het goederenverkeer is in 1835 met ongunstig ge
weest, niettegenstaande in dat jaar ook de invoer hier 
te lande uit de Russische havens, die in 1855 bijna 18 
milioen gulden bedroeg, in 1855 slechts 2} ton gouds 
beloopen heeft, en terwijl de uitvoer uit Nederland naar 
Rusland in 1855 slechts / 2011 tegenover eene waarde 
van bijna 4 milioen gulden in 1855 heeft bedragen. 

Desniettemin is in vergelijking met 1854 de algemeene 
uitvoer van 1855 vermeerderd met / 5,272,277; de in 
voer tot verbruik met / 5,534,562, en de uitvoer uit het 
vrije verkeer met / 25,659,227. 

Alleen de algemeene invoer en de doorvoer zijn 
verminderd, respectivelijk met / 15,850,456 en met 

/ 18,586,950. 
Bij de vermindering van den algemeenen invoer valt 

op te merken, dat in 1855 bijna 15 millioen minder aan 
goud in staven en baren is ingevoerd dan in 1854. 

Bij de vermindering van den doorvoer mag niet uit het 
oog verloren worden, dat in 1855, nog steeds ten gevolge 
van de tijdelijke vermindering van de invoerregten op de 
granen, de ten doorvoer bestemde granen ten uitvoer 
zijn aangegeven en daardoor niet meer onder de doorge-
voerde goederen voorkwamen. Hetzelfde geldt. ook om
trent die artikelen van doorvoer, welke bij de wet van 
1 September 1854 (Staatsblad no. 126) van in voerregten 
geheel zijn vrijgesteld. 

De opbrengst der in - en uitgaande regten bleef in 1855 
ongeveer twee ton gouds beneden die van 1854, gedeel
telijk toe te schrijven aan de hooge prijzen van de meeste 
levensbehoeften , waardoor op het verbruik van andere 
voorwerpen een nadeelige invloed werd uitgeoefend, en 
gedeeltelijk ook nog aan de vrijstelling en verlaging van 
regten voor sommige artikelen door de zoo even genoemde 
wet van 1 September 1854 vastgesteld. 

l n 1855 zijn 178 nieuwe schepen, metende 49,512 t o n , 
in de vaart gekomen. Ofschoon hun getal 42 minder is 
dan in het vorige jaar , is hun tonnen-inhoud slechts 2119 
ton lager. Onder de nieuwe in de vaart gekomen sche-
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pen waren 27 buiten 'slands gebouwde, metende 4422 
ton, dat is 6 schepen met 804 ton meer dan in 1854. 

Terwijl alzoo de scheepsbouw hier te lande in 1855 
minder dan in 1854 had opgeleverd, is in de eerste S 
maanden van het loopende jaar , bij vergelijking met het
zelfde tijdvak van 1855, weder aanmerkelijke vermeerde
ring te bespeuren. 

In die 8 maanden van 1856 zijn reeds 165 nieuwe 
schepen. metende 56,184 t o n , in de vaart gebragt, waar
van 17 buiten 's lands gebouwde, metende 5935 ton. In 
1855 was hun getal voor de eerste 8 maanden slechts 
150, metende 54,115 t o n , en het verschil derhalve 55 
schepen met 2071 ton voor 1856 meer. 

RAMING V A N 's RIJKS M I D D E L E N E N I N K O M S T E N 
OVER 1857. 

/'Grondbelasting, hoofd- /8,448,000.00 
som 

• Grondbelasting, opcen- 1,816,520.00 

a I t e n  

" l A f ontheffingen enz. . . 54,000.00 
| \ / 10,210,520.00 
™ 'Personele belasting , 

J hoofdsom 3,710,000.00 
jPersonele belasting, op

ts centen 1,142,000,00 
E A f ontheffingen enz. . . 560,000,00 
5 / 6,492,000.00 

Patenten , hoofdsom.. . 2,078,000.00 
» opcenten. . . 581,840 00 

Af ontheffingen enz.. . 96,000.00 
/ 2,565,840.00 

Totaal Directe belastingen / 19,266,160.00 

Transporteren /19,266,160,00 



124 

Transport / 19,2:6,160 00 
/Suiker / 1.228,501.23 
Wijn 790,000 00 
Binnenl. gedistilleerd. . 2,690,000.00 

iBuitenl. » 175,000.00 
\Geslagt 1,020,000.00 

g 'Zout 1,600,000.00 
g jZeep. . 850,000.00 
:=?\Bieren en Azi jnen. . . . 285,000.00 
» Steenkolen 750,000.00 

Turf. 1,025,000.00 
110 ten honderd collec-
[ tief zegel 1,041,550.12s 

Vervoerbiljetten 55,000.00 
l.Opcenten op de a c c . . . 5,240,598.65 

Totaal Accijnsen / 16,750,450.00' 

Begten op den in- en 
uitvoer / 5,100,000.00 

Scheepvaartregten. . . . 500,000.00 
<u JVuur-, ton- en baken-
g>S gelden 220,000.00 

K iFormaat zegel 6,500.00 
'Opcenten op de regten 

en het zegel 405,470.00 

Totaal In- en Uitgaande Regten. / 4,251,970.00 

Totaal der Indirecte-belastingen: zegel-, 
registratie-, griffie-, hypotheek- en suc-
cessie-regten , met opcenten / 12,002,550.00 

Waarborg en belasting op gouden en zi l 
veren werken 242,000 00 

Domeinen 1,256,245.28 
Posterijen 1,550,000.00 
Staatsloterij 400,000.00 

Transporteren / 55.699,575,28-

file:///Geslagt
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Transport. . - . . . / 58,699,378.28* 
Opbrengst der uitgegeven acten voor jagt 

en visscberij 85,000.00 
Regt op de mijnen . • 1,725.00 
Verschillende ontvangsten en toevallige 

baten 1,298,321.00 
De onvervreemdbare renten ten laste van 

Belgie 400,000.00 
De uitkeeringen uit de geldmiddelen der 

overzeesche bezittingen 10,600,000.00 
Voorloopig beschikbaar op het vermoe-

delijk batig slot der koloniale admini
stratie hier te lande 4,700,000.00 

/ 72,784,421.28 s 

BEGROOTING V A N STAATS-TJITGAVEN VOOR 1857. 

Z E V E N D E A F D E E L I N G . 

Kosten van administratie der directe belastingen, 
in- en uitgaande regten en accijnsen, de scheep
vaartregten en den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken. 

A r t . 23. Tractementen , toelagen , ver-
anderlijke belooningen , schadeloosstellin-
gen , vergoedingen en bureaukosten. . . . / 2,762,850.00 

A r t . 24. Bijdragen in de gemeenschap-
pelijke kosten van de scheepvaart op den 
Rhijn, waarvan de regeling is verbleven 
aan de centrale commissie te Mainz. . . . „ 1,700.00 

Art. 25. Kosten van de sleepdienst tus
schen Rotterdam en Lobith , 10,000.00 

Transporteren. . . . / 2,774,550.00 
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Transport / 2,774,530.00 
Art . 26. Premien voor aanhalingen, waar

van de boeten of confiscation geene of eene 
te geringe aanmoediging opleveren „ 1,000.00 

Art . 27. Druk-, linieer- en bindwerk en 
bindmaterialen ; aankoop en onderhoud van 
werktuigen en andere benoodigdheden; ijk-
en justeerloon van maten en gewigten, 
mitsgaders briefporten, vracht en trans
portkosten „ 45,00000 

Art . 28. Aankoop van gronden, gebou
wen en vaartuigen; aanbouw, huur en on
derhoud van localen en vaartuigen; vergoe
ding voor vuur en l icht, mitsgaders aanschaf-
fing van benoodigdheden in en aan dezelve. „ 50,000.00 

Art . 29. Kosten voor eene entrepot-in-
rigting te Rollerdam in de nahijheid van 
het station van den Nederlandschen Rhijn-
spoorweg Memorie. 

Art . 50.. Vervolgings- en proceskosten. „ 6,000.00 
Art. 51. Onverhaalbare kosten van ver-

volging wegens en kosten van schade-op-
nemingen tot bepaling der kwijtscheldingen 
op dc grondbelasting „ 8,800.00 

Art . 52. Oninbare kosten van vervol-
ging wegens de belasting op het personeel, 
mitsgaders kosten van schatting, telling 
en herziening wegens hetzelfde middel, 
voor rekening van het Rijk verblijvende. „ 26,800.00 

Art . 55. Oninbare kosten van vervol-
ging wegens het regt van patent „ 7,500 00 

Art . 54. Belooning en vergoeding van 
kosten wegens vacatien van politie ambte
naren op de kantoren; het opsporen en 
het weren van overtredingen van de wet 
omtrent den waarborg en de belasting der 
gouden en zilveren werken Memorie. 

T r a n s p o r t e r / 2,916,450.00 
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Transport / 2,916,430.00 
Art. 35. Teruggave van betaalde belas

ting van ongebruikte gouden en zilveren 
werken van Nederlandschen oorsprong, 
welke naar buiten 's lands worden uitge-
voerd , en vergoeding voor ten onderzoek 
versmolten of doorgesneden werken. . . . „ 1,200.00 

Art . 56. Vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten , verplaalsingskosten, daggelden, 
alsmede veer-, tol- en bruggegelden „ 12,000.00 

A r t . 57. Kosten wegens opruiming van 
archiven » 500.00 

A r t 58. Agio op wissels en verlies op 
vreemde muntspecien „ 2,000.00 

Art . 59. Dekking van tekorten in de 
kassen van de Ontvangers der directe be
lastingen , in- en uitgaande regten en ac
cijnsen , de scheepvaartregten en den waar
borg en de belasting der gouden en zilve
ren werken Memorie. 

/ 2,951,950.00 
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EXTRACT uit het voorloopig verslag der Com
missie van Rapporteurs voor het ontwerp van 
Wet tot vaststelling van hoofdstuk I X , B der 
Staatsbegrooting voor 1857. 

§ 1. Onder de aanmerkingen, in het algemeen bij de 
behandeling van dit hoofdstuk gemaakt, bevindt zich in 
de eerste plaats de klagt, door verscheidene leden geuit 
over de weinige voortvarendheid , door het Departement 
van Finantien in de laatste twee a drie jaren betoond 
op het gebied van wetgeving. Men wilde niets te kort 
doen aan het gewigt der in 1854 tot stand gebragte, maar 
toch niet veel omvattende wijzigingen in het tarief van 
regten op den in-, uit- en doorvoer, evenmin als aan de 
belangrijkheid der veranderingen, welke het belastingstel-
sel in 1855 heeft ondergaan. Maar daartoe en tot eene 
welligt niet gelukkig geslaagde wijziging der wet op het 
binnenlandsch gedistilleerd, waarvan de aanneming alleen 
aan den drang der noodzakelijkheid is te danken, bepaalt 
zich de, althans met eenige moeite verbonden, legislative 
arbeid van het Departement van Finantien gedurende het 
bedoelde tijdperk uitgegaan. — Van de zoo noodzakelijke 
herziening der in menig opzigt verouderde algemeene wet 
van 26 Augustus 1822, vroeger althans door partiele 
wijziging beproefd, wordt niets meer vernomen. Door 
de Regering is bij de aanbieding der begrootingswetten de 
voordragt toegezegd van verbeteringen op het gebied van 
belastingen; men stelde die toezegging op prijs; men be-
treurde het echter, dat die ontwerpen niet reeds dadelijk 
hij de begrootingswetten gevoegd waren , op het onder
zoek waarvan zij ongetwijfeld invloed zouden hebben 
kunnen uitoefenen. Aan gelegenheid tot tijdige voorbe-
reiding toch kan het niet ontbroken hebben, en geene 
verandering van het hoofd van het departement kan hier 
nieuwe persoonlijke inzigten hebben aangebragt. Met nog 
meer leedwezen eindelijk miste men onder de toegezegde 
verbeteringen der belastingwetten onderscheidene, waar
van de dringende behoefte reeds voorlang erkend is , en 
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•waaronder de geen langer uitstel gedoogende herziening 
der grondbelasting en der personele belasting eene voor-
name plaats bekleedt. 

§ 2. Eene tweede reeds meerrnalen te kennen gegeven 
en thans door onderscheidene leden op nieuw gemaakte 
aanmerking, betrof de overdrijving bij de invordering der 
belastingen in sommige deelen van het Rijk. Uet is zeer 
begrijpelijk en prijzenswaardig zelfs, dat de ambtenaren, 
met de perceptie belast, met verstandigen ijver hunne 
taak behartigen en naauwlettend zorgen, dat aan de 
schatkist niet onthouden worde hetgeen haar regtens 
toekomt. Maar er is ook eene toepassing der wet , die 
niet in de bedoeling des wetgevers heeft gelegen, en die, 
voortgevloeid uit de zucht om de belastingen zoo pro-
ductief mogelijk te doen z i jn , groot ongerief en druk op 
de belastingschuldigen, die ook hooge gemeentelijke lasten 
moeten opbrengen , legt. Die zucht, meende men , uit 
zich hel sterkst bij de heffing der belasting op het per
soneel en de brandstoffen. Enkele leden bewcerden zelfs, 
dat er tusschen 's Rijks ambtenaren en sommige gemeen-
tebesturen daaromtrent eene verstandhouding heerscht, 
haren grond vindende in het belang, dat die besturen 
bij de hoogere opbrengst hebben van de rijksbelasting, 
in zooverre die , ten gevolge van de heffing van opcen
ten voor de gemeente, gunstig op hare middelen terug-
werkt. 

Volgens de gemeentewet is het veroorloofd ten behoeve 
der gemeente van hare ingezetenen diensten te vorderen, 
hetzij alleen persoonlijk, hetzij met behulp van werk- of 
voertuigen te bewijzen. In sommige plaatsen zijn hier-
omtrent verordeningen vastgesteld. Nu schijnt het meer
rnalen gebeurd te zijn , dat landlieden in de vervulling 
van zoodanige, hun door het bestuur ten behoeve der 
gemeente opgelegde pligten, ter zake van overtreding 
van de verordeningen op de personele belasting, zijn be
keurd geworden. liet werd ook als zeker vermeld, dat 
hier en daar vooral de toepassing der wettelijke voor
schriften op de irreguliere veenderijen groot ongerief aan 
den landbouw veroorzaakt, doordien men daarbij ver-

L. 
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sclulletide voor den landbouw onvermy'delijke werken, 
waarbij veengronden worden omgelegd of uitgestoken , 
als verveening beschouwt, in de termen van de wet val
lende . waaruit een tal onoordeelkundige en vexatoire 
vervolgingen voortvloeijen. Voorbeelden van dergelijke 
verkeerde en drukkende wetstoepassing, als hier bedoeld 
wordt , zijn aangehaald en hebben aanleiding gegeven tot 
de uitdrukking van het verlangen , dat de Minister van 
Finantien de verzekering, door hem tijdens de behande
ling der begrooting ten vorigen jare gegeven, dat hij een 
vijand is van het te veel opdrijven van belastingen , steeds 
tot waarheid moge maken en overdreven dienstijver, 
waar die plaats heeft, met kracht zal tegengnan. Ook 
vroeg m e n , waarom zoo vaak de administratie, ondanks 
dikwerf , zelfs bij herhaling, in haar nadeel gevallen be-
slissingen van het hoogste regterlijke collegie, voortgaat 
met het instellen van vervolgingen, waarvan de ongun-
stige uitslag meer dan waarschijnlijk is? 

Z E V E N D E A F D E E L I N G . 

Kosten van administratie der directe belastingen, 
in- en uitgaande regten , enz. 

Sommige leden hebben met genoegen gezien, dat het 
getal ambtenaren in deze afdeeling bgrepen, op nieuw 
eenige vermindering heeft ondergaan en hoopten, dat de 
Regering op dien weg zou blijven voortgaan. Vooral 
keurde men het vereenigen van ontvangers-kantoren goed, 
voor zoover dit zonder te groot ongerief voor de belas
tingschuldigen kon plaats hebben. Het laat zich op die 
wijze uit een dubbel oogpnnt aanprijzen. Daardoor toch 
wordt aan den eenen kant vermindering van uitgaven 
verkregen, terwijl aan den anderen kant de ontvangers, 
die door de afschaffing van den gemaal-accijns een deel 
hunner inkomsten hebben ver loren , in deze verbetering 
van hun lot eene billijke schadeloosstelling vinden. 
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Het behoud en de afschaffing der rijksadvocaten is 
weder met de bekende gronden voor en tegen besproken. 
Onderscheidene leden herinnerden dat het noodig i s , dit 
punt van verschil eindelijk uit te maken, en meenden 
dat d i t , wat althans de opdragt der stafvervolging be
treft , gevoegelijk bij de regeling der attributen van het 
openbaar ministerie in het verwachte wets-ontwerp op 
de regterlijke organisatie zal kunnen plaats hebben. In
tusschen drukte men den wensch u i t , dat zoolang nog 
de rijksadvocaten blijven bestaan , de Regering niet bij 
andere regtsgeleerden bijstand moge zoeken. 

Eenige leden hebben zich te leur gesteld gevonden 
door de geringe besparing op deze onderdeelen tot nog 
toe, na de afschaffing van den gemaal-accijns, verkregen. 
Zij hadden gehoopt eene grootere vermindering van het 
getal dezer ambtenaren (Controleurs) dan met twee aan 
te treffen. Maar vooral gaven zij hun leedwezen te 
kennen, dat hier wederom opdrijving van uitgaven merk-
baar is , daar van de meerdere besparing, die verkrijg
baar ware geweest, is afgezien, om aan twee dezer amb
tenaren door iangsverhooging vermeerdering van inkomen 
te verzekeren. 

Met groot leedwezen hebben zeer vele leden bespeurd, 
dat de afschaffing van den accijns op het gemaal, over 
het algemeen maar ook bijzonder op deze onderdeelen 
der begrooting, door zulk eene geringe vermindering van 
uitgaven is opgevolgd. Zij blijven volharden hij hun oor-
deel, dat uit het vervallen van dal uitgebreide toezigt, 
hetwelk een zoo groot personeel en zoo vele bemoeijin
gen vereischte, eene grootere besparing had behooren 
voort te vloeijen. Dit had ook het geval kunnen zijn, 
indien de Minister van Finantien getrouw ware gebleven 
aan zijne ten verloopen jare geuite meening, dat in het 
welbegrepen belang van den staat de laagste klasse meer 
en meer moet verminderen en verdwijnen, en alleen be
houden moet worden die klassen, welke eene betere be
zoldiging genieten. Tegen alle verwachting wordt nu hier 
iets geheel anders voorgesteld. Uit iedere klasse heeft 
men commiesen laten wegvallen; en in plaats v a n , met 
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behoud van het getal ambtenaren der hooge klassen, dat 
der beide lagere eene meer uitgebreide vermindering te 
doen ondergaan, is die vermindering niet alleen betrek
kelijk geriug, daar zij nog steeds een personeel van 1424 
ambtenaren laat bestaan, maar bindt men zich ook voor 
de toekomst aan meerdere uitgaven door de blijvende 
verhooging van / 60 'sjaars aan ieder dier ambtenaren 
toegekend. Met weerzin zag men op deze wijze het voor
deel , dat uit de afschaffing van het bedoelde middel had 
kunnen zijn getrokken, verdwijnen. De Regering beroept 
zich op de duurte der levensbehoeften en het ontoereikende 
van j 300 om thans in zijn bestaan te voorzien , maar 
daartegen lieten vele leden gelden , dat zeer vele andere 
ambtenaren even slecht, zoo niet slechter naar evenre
digheid betaald worden, en dat , zoo het beginsel, hier
voor opgesteld , moest gelden, overal vermeerdering van 
bezoldiging behoort te worden gegeven en 's Rijks uitga
ven ten gevolge daarvan met een alieraanzienlijkst bedrag 
zouden moeten worden verhoogd. Vreemd is het dan 
ook, in verband met de hier voorgestelde verhooging, op 
dien grond de Regering bij hare toelichtingen van de 
aanhangige begrooting voor het Departement van Binnen
landsche Zaken te zien bestrijden de aanvrage van de 
Staten van sommige provincien, om verhooging der trac
tementen van de ambtenaren der provinciale griffien. 
Nog werd ten opzigte van bezoldiging der commiesen de 
opinerking gemaakt, dat men daarbij niet moest uit het 
oog verliezen de voordeelen, voor die ambtenaren uit de 
bekeuringen voortvloeijende. 

Eenige leden evenwel konden zich met het voorgedra-
gene wel vereenigen, en op den door de Regering aan
gegeven grond, en omdat, bij de meerdere moeijelijkheid 
van toezigt, welke het gevolg is van de afschaffing van 
den gemaal-accijns, de ijver der beambten meerderen prik-
kel behoeft, en ook om het gevaar van omkooping, 
waaraan vooral de hier bedoelde ambtenareu, bij te ka-
rige bezoldiging, zijn blootgesteld. Deze laatste grond 
gaf echter aanleiding tot de opmerking, dat, beriep men 
zich hierop, dan ook van vele andere comptabele ambte-
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naren de tractementen zouden behooren te worden 
verhoogd. 

Art . 27. Indien in aanmerking genomen wordt , dat de 
drukkosten voor de registers en andere stukken ten be
hoeve van de perceptie van den accijns op het gemaal , 
welke groote sommen vorderden , met dat middel zijii 
verval len, moet het wel eenige bevreemding verwekken , 
dat hier slechts f 2000 wordt bezuinigd. Het is daarom 
ook onjuist de uitgaven voor het dienstjaar 1855, toen 
die belasting nog geheven werd, als grondslag voor deze 
raming te nemen, gelijk in de toelichting op dit artikel 
geschiedt. 

Ook het met te kwistige hand toekennen van gratifi-
catien en schadeloosstellingen vond afkeuring bij sommige 
leden, die dienaangaande wezen op de posten, onder b 
n ° . 7, 13, 16 en 17. Op die wijze'en tot dergelijk einde 
den post voor onvoorziene uitgaven uit te putten, gelijk 
in 1855 geschied i s , was geene handelwijze, met een 
zuinig beheer en met het welbegrepen belang der schat
kist overeenkomentlc. Men zag daarin bovendien eene 
bedekte wijze van verhooging der tractementen van amb
tenaren, die dergelijke bijzondere gunst boven vele ande
ren deelachtig werden. 

EXTRACT uit de Memorie van Beantwoording 
van het voorloopig Verslag der Commissie van 
Rapporteurs voor het ontwerp van Wet tot vast
stelling van Hoofdstuk IX B der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1857. 

In antwoord op de beschouwingen , waartoe het on
derzoek van het IXde hoofdstuk 11 der Staatsbegrooting 
van het dienstjaar 1857 in de afdeelingen aanleiding heeft 
gegeven , moge het volgende dienen. 

§ 1. In de eerste plaats wordt door de Commissie 
van Rapporteurs medegedeeld dat verscheidene leden ge
meend hebben eene klagt te moeten uiten over de wei-
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nige voortvarendheid, (lie, naar hunne opvatting, in de 
laatste twee a drie jaren door het Departement van F i 
nantien zou zijn betoond op bet gebied van wetgeving. 
Dit oordeel tracht men te regtvaardigen , door eenige 
weinige wetten aan te duiden , en de meeste daarente
gen, die in het voormelde tijdvak zijn uitgevaardigd, 
met stilzwijgen voorbij te gaan , terwijl men ten opzigte 
van sommige in eene geheel eigenmagtige beoordeeling 
komt van de meerdere of mindere gemakkelijkheid der 
voorbereiding. en daaruit het besluit meent te mogen 
trekken , dat die wetten niet als bewijzen van groote 
werkzaamheid kunnen aangevoerd worden. 

De Regering, van oordeel zijnde dat haar standpunt 
niet medebrcngl , in eene vcrd'edigende wederlegging te 
treden tegenover den toon van geringschatting, waarop 
men goetlvindt zich in het voorloopig Verslag over de 
werkzaamheid van een der Departementen van Algemeen 
Bestuur uit te laten, bepaalt zich tot eene verwijzing 
naar de vijf en veertig wetten , in het Staatsblad voor
komende, door den tegenwoordigen Minister van Finan
tien gecontrasigneerd; daarbij alleen opmerker.de dat van 
vier derzelve de ontwerpen waren aangeboden voor het 
tijdstip zijner optreding. Verder wordt. hier nog bij her-
i n n e r d , dat op dit oogenblik, behalve de begrootings
wetten, nog dertien ontwerpen van wet, uitsluitend 
van het Departement van Finantien uitgegaan, bij de 
Tweede Kamer in behandeling zijn. 

De Regering geeft echter gaarne toe, dat van het De
partement van Financien nog veel meer wetten zouden 
kunnen uitgaan dan thans het geval is, zoo niet telken 
jare de Staatsbegrooting moest voorbereid, aangeboden 
en verdedigd worden; een arbeid die, voor alle departe
menten tijdroovend, zulks in verhoogde mate is voor 
dat van Finant ien , door welks hoofd zes der veertien 
begrootingswetten worden verdedigd, en welke arbeid 
men zich misschien zou hebben mogen vleijen, dat door 
den jaarlijkschen tenigkeer in gewigt zou afnemen , ter
wijl dezelve integendeel jaarlijks bezwarender, omslagti-
ger en meer tijdroovend schijnt te moeten worden. 

http://opmerker.de


De verschillende wetten, in het voorloopig Verslag 
opgesomd, over welker niet-aanbieding men zich be-
klaagt, kunnen, voor zooverre zij ook elders verme lden 
behandeld worden , hier met stilzwijgen worden voorbij-
gegaan. Alleen zal het noodig zijn hier een woord te 
zeggen over de herziening der grondbelasting, waarvan 
ten slotte in de eerste paragraaph melding wordt gemaakt. 
Voor zoover het aldaar beweerde, meent de Regering te 
moeten yerwijzen naar bet antwoord door haar op de 
aanmerkingen der Eerste Kamer nopens het wets-ootwerp 
op de middelen voor 4854 gegeven, als waaruit blijkt, 
dat eene herziening van het kadaster der ongebouwde 
eigendommen toen niet in de bedoeling der Regering lag, 
gelijk zij ook door de bestaande wettel'ijke verordeningen 
niet geboden wordt. Wat aangaat eene herziening der 
grondbelasting van de gebouwde eigendommen, de Rege
ring heeft bij de Memorie van Toelichting bij het wets-
ontwerp op de middelen voor 1857 van hare overtuiging 
omtrent de behoefte aan die herziening doen blijken, 
gepaard met de mededeeling, dat de maatregelen worden 
voorbereid, die noodig zullen z i jn , om dien veelomvat-
tenden arbeid in uitvoering te kunnen brengen ; terwijl 
zij ten aanzien der redeuen, die belet hebben dat aan dit 
werk niet vroeger de hand geslagen is , zich gedraagt 
aan hetgeen bij de Memorie van Beantwoording van het 
voorloopig Verslag in de Tweede Kamer nopens het wets-
ontwerp op de middelen voor 1855 uitgebragt, dienaan
gaande is aangemerkt. 

§ 2. Volgens de hier gemaakte aanmerking zou er in 
sommige deelen des Rijks overdrijving bestaan bij de in
vordering der belastingen, dat i s , zoo als uit hetgeen 
volgt schijnt te blijken, bij hare heffing, en welke over
drijving zou zijn toe te schrijven aan de zucht om de 
belastingen zoo productief mogelijk te doen zijn , en on
der andere wel voornamelijk de belasting op het perso
neel. Deze bewering, zoo als zij daar l igt , laat geen 
ander antwoord toe dan de algemeene verzekering , dat 
de administratie bepaaldelijk gestemd is tegen al wat ten 
deze overdrijving zou kunnen heeten , en daartegen, 
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zooverre het onder haar bereik ligt, waakt. Haar eenige 
toeleg , dien zij naar hare verpligting, zooveel in haar 
i s , ook tot wezenlijkheid tracht le brengen , bestaat 
hierin , dat der schatkist niet meer en niet minder ge-
worde dan waarop zij naar de wet aanspraak heeft. De 
pogingen hiertoe hebben daar , waar der schatkist ont-
houden werd wat haar regtens toekwam, den naam ge-
kregen van productief maken der belastingen. Voor zoo
verre echter dat productief maken iets onwettigs moet 
aanduiden, zou het dan eerst een schrikbeeld worden , 
wanneer zijne toepasselijkheid op de werkelijk bestaande 
wijze van heffing der belastingen bewezen of bewijsbaar 
wordt. Dat e r , zoo als beweerd wordt , ten aanzien 
dier overdrijving verstandhonding tusschen rijksambtena-
ren en gemeentebesturen zou bestaan , is der Regering 
geheel onbekend en bij haar niet voor onderzoek vat-
baar, zonder dat die bewering door opgave van feiten 
worde gestaafd. 

Hetgeen bij het 2de lid dezer paragraaph wordt aange-
merkt omtrent de toepassing der wet op de personele 
belasting k a n , voor zoover het ziet op bekeuringen we
gens gebruik van bij die wet vrijgestelde bouwpaarden 
tot het doen van vervoer bij wijze van zoogenaamde 
hand- of spandienst, zijne beantwoording vinden in de 
mededeeling, dat zoo er deswege bekeuringen zijn inge
steld , dit geschiedt is tegen de uitgedrukte bedoeling der 
administratie, die dergelijke bekeuringen, als zij daarvan 
kennis draagt en er van het bestaan van zoodanige dienst 
genoegzaam bl i jkt , buiten gevolg laat. 

Wat de ter sprake gebragte toepassing der accijnswet 
op de irreguliere veenderijen betreft, wordt opgemerkt, 
dat de Regering zich steeds beijvert om daar, waar eene 
verkeerde toepassing van de wet plaats heeft, die dade
lijk te stuiten , doch dat men aan den anderen kant de 
wet zooveel mogelijk handhaaft, als daarop inbreuk 
plaats vindt. 

Wat betreft de verklaring des Ministers van Finant ien , 
ten vorigen jare afgelegd, dal hij een vijand is van het 
te veel opdrijven van belastingen, zoo kan hier de ge-
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ruststelling worden gegeven, dat zijn gevoelen te dien 
opzigte niet het niinst is veranderd of verzwakt , en dat 
hij geene gepaste gelegenheid voorbij laat gaan, zulks 
aan de ambtenaren, onder hem geplaatst, wanneer blijkt 
dat dit noodig mogt zijn , te herinneren. 

Tegen de ten slotte van dit lid voorkomende bewering 
omtrent het instellen van vervolgingen , weet de Rege
ring niet anders over te stellen dan de verzekering, dat 
haar geen geval bekend is, waarin de administratie, om 
het op zijn zachtst te noemen, alle beradenheid zoo 
verre zou vergeten hebben, dat zij vervolgingen gelastte, 
welker ongunstigen uitslag zij zich als meer dan waar
schijnlijk denken moest. 

<J 3. Blijkens deze paragraaph leverden verschillende 
artikelen dezer begrooting, naar het oordeel van vele 
leden , veeleer sporen op eener duurzame verhooging van 
uitgaven, waarvan de onvermijdelijkheid van de zijde der 
Regering niet zou bewezen zijn , dan van ernstige zucht 
om alle uitgaven tot het volstrekt noodige te beperken. 

Daar de aanmerkingen op vele artikelen de strekking 
hebben, dit eenzijdige oordeel te bevestigen, zoo acht de 
Regering het noodig hier reeds dadelijk de uitspraak van 
deze paragraaph te wederleggen. Indien zij hier van het 
woord eenzijdiy gebruikt maakt , zoo wenscht zij daar 
ook rekenschap van te geven. 

Wat blijkt toch uit de Memorie van Toelichting? Dat 
van de 64 artikelen, waaruit dit hoofdstuk der begrooting 
bestaat, 28 tot een gelijk bedrag als voor het loopende 
jaar zijn ingetrokken, 20 lager en slechts 16 hooger. De 
artikelen , welke tot eeu eenigzins belangrijk hooger be
drag zijn uitgetrokken, behooren tot de registratie, een 
tak van rijksinkomsten, die naar mate dezelve is toege-
nomen, ook grooter uitgaven vordert; — de posterijen 
waarvan de verhooging slechts gelijken tred houdt met 
de uitbreiding, welke deze tak van dienst, ingevolge de 
beginselen in de wet van 1850 nedergelegd , nog steeds 
moet ondergaan en welke meerdere uitgaven voor 1857 
door de vermoedelijke meerdere inkomsten worden over
troffen; — en de pensioenen en wachtgelden, berustende 



159 

de eersle op de regelen bij de wetgeving vastgesteld, en 
zijnde de laatste een gevolg van de afschaffing van den 
accijns op het gemaal. 

Tegenover verhooging, het gevolg dezer drie vermelde 
oorzaken, staat eene vermindering van ruim / 09,000 op 
andere artikelen. Ue raming der afdeeling Direcle belas
tingen . in en uitgaande regten en aceijnsen enz. blijft 

/ 157,450 beneden de som in 1855 daarvoor toegestaau. 
Is nu in het voorloopig Verslag een enkel bewijs te v in
den , dat hierop wordt gelet ? Zoowel bij dit voorloopig 
Verslag als bij § 4 van het voorloopig Verslag van het 
lste hoofdstuk , worden de mededeelingen der Memorie 
van Toel ichting van het lXde hoofdstuk B als niet be
staande over het hoofd gezien. Voorwaar geene aanmoe-
diging om aan de Memorie van Toelichting die meerdere 
uitbreiding te geven, waarop elders zoo wordt aange-
drongen ! 

Het hoofd van het Departement van Finantien n u , over-
tuigd dat vele bezoldigingen meer en meer ontoereikend 
worden , doch aan den anderen kant het eindcijfer van 
hoofdstuk IX B zoo weinig mogelijk wenschende op te 
voeren, tracht de bezoldigingen te verbeteren, naar mate 
door inkrimping van personeel dit doel , zonder verhoo
ging van het eiudcijfer, kan verkregen worden. Dit doel 
is bij de commiesen op groote schaal bereikt; bij het 
departement zelf en elders tracht men dienzelfden weg 
te bewandelen. 

N u mag echter met vrijmoedigheid gevraagd worden , 
of eene beoordeeling, waarbij men alleen de aandacht 
vestigt op die tractementen , welke eenigzins verhoogd 
zijn , en daarop het verwijt grondt van duurzame ver
hooging van uitgaven , maar het middel waardoor men 
tot die verhooging kon komen zonder het eindcijfer op 
te drijven met stilzwijgen voorbijgaat, van eenzijdigheid 
is vrij te pleiten. 

Op het gebied der fabriekmatige nijverheid oefent de 
scheikunde thans een grooten invloed u i t , en van daar 
dat meer dan vroeger in geschillen over den aard en de 
bestanddeelen van ingevoerde of hier te lande vervaar-
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digde voorwerpen het gevoelen van den adviseur in 
scheikundige zaken moet worden ingeroepen. 

Deze omstandigheid meent de Regering dat eene ge
ringe verhooging van bezoldiging volkomen billijkt ten 
behoeve van een ambtenaar, die reeds gedurende elf ja
ren op een tractement van / 1000 zijne betrekking bij 
het Departement van Finantien met prijswaardigen ijver 
waarneemt. 

Sedert in de Tweede Kamer der Staten-Generaal eenige 
leden het gevoelen hebben voorgestaan, dat de instelling 
van de rijksadvocaten moest worden afgeschaft, hebben 
de hoofden van het Departement van Finantien , die elk
ander zijn opgevolgd, alien eenstemmig zich voor het 
behoud van die instelling verklaard, zooals dit ook nog 
bepaaldelijk uit het antwoord op het verslag over de 
begrooting van 1856 kan blijken. Ook wordt de bijstand 
van de rijksadvocaten in andere zaken dan die van de 
directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen 
steeds ingeroepen, voor zoover dit zonder belangrijk on
gerief kan geschieden. 

Ofschoon de Regering steeds gewaarschuwd heeft tegen 
overdreven verwachtingen met opzigt tot den inv loed , 
welken de afschaffing van den accijns op het gemaal zoo 
op de kosten van heffing van 's Rijks belastingen als op 
het getal van de daarmede belaste ambtenaren zou uit
oefenen , mag zij echter wijzen op de begrooting van 
1856 en ook op de thans aangebodene, welke hierom-
trent geene onbelangrijke verminderingen aanbieden. 

Daar de bemoeijingen van de controleurs in den regel 
minder menigvuldig zijn ten aanzien der accijnsen dan 
van de directe belastingen , laat het zich verklaren, dat 
de afschaffing van den accijns op het gemaal geene aan
leiding tol eene belangrijke vermindering van het getal 
dier ambtenaren heeft gegeven; en zoo nu dit getal, wat 
de controleurs der lste en 2de klasse aangaat, ieder met 
e'e'n is vermeerderd, is daarentegen dat van de ode klasse 
met vier verminderd. De besparing op dezen post ver
kregen staat gelijk met het tractement van twee contro
leurs van de 5de klasse. 
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Na raadpleging van deskundige hoofdambtenaren is de 
Regering overtuigd geworden dat het toezigt op de rijks-
directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen 
met geen minder getal ambtenaren is uit te oefenen dan 
daartoe bij de begrooting is aangewezen. 

Het getal commiesen van de lste en 2de klasse was , 
volgens de begrooting over 185G, 785, en daar nu 2084 
commiesen voor het toezigt vereischt worden , zou het 
personeel van de lste of 2de klasse met 1501 ambtena
ren hebben moeten aangevuld worden , indien men de 
Sde en 4de rangen had willen doen vervallen. Het zal 
wel niet noodig zijn op te merken , dat zoo men aan dit 
denkbeeld gevolg gegeven had , de uitgaven veel hooger 
zouden zijn gestegen dan thans het geval is, nu , bij het 
behoud der beide laagste klassen, daaraan slechts eene 
tractementsverhooging van / 60 is verleend; eene ver 
hooging welke volstrekt noodig was om deze ambtena
ren in de gelegenheid te stellen in de meest dringende 
levensbehoeften te voorzien. Na rijp overleg is het ver-
kieslijker gevonden de Sde en 4de klasse beide met / 60 
te vermeerderen, liever dan de 4de klasse geheel in de 
Sde op te nemen, waaraan men vroeger had gedacht. 

Art. 27. Te regt wordt alhier opgemerkt, dat de druk-
kosten voor de registers en andere stukken ten behoeve 
van de perceptie van den accijns op het gemaal groote 
sommen vorderden ; van daar dan ook , dat reeds op de 
begrooting van 1856 voor dit onderwerp / 12.000 min
der is geraamd dan voor 1855 was toegestaan. 

Voor 1857 is daarenboven / 2000 minder geraamd dan 
voor 1856 was toegestaan , zoodat door de afschaffing 
van den gemaal-accijns het druk- en linieerwerk in totaal 
is verminderd met / 14,000. 

De vergelijking tusschen de raming voor 1857 en de 
uitgaven gedaan of nog te doen voor 1855 heeft de Re
gering gemeend ook alhier, om niet van den algemeen 
aangenomen regel af te wi jken, te kunnen behouden en 
dit te eer, daar reeds in 1855 het doen drukken van 
modellen voor de heffing van den accijns op het gemaal 
had opgehouden; waaraan dan ook moet worden toege-

L J 
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schreven dat de uitgaven voor druk- en l inieerwerk, die 
over 4854 nog hadden bedragen / 45,648.49, over 1855 
niet hooger zijn gegaan dan / 52,194 09. 

Overigens kan de Regering niet toegeven dat gratifica
tion en scbadeloosstellingen met kwislige hand worden 
toegekend. De daarvan aangehaalde voorbeelden onder 
no. 7, 15, 16 en 17 kunnen ten bewijze van het tegen
deel strekken, alzoo in den regel is aangenomen om de 
nagelaten betrekkingen van overleden ambtenaren , wan
neer dezelve, met huisgezinnen bezwaard, zich in min 
gunstigen fiuantielen toestand bevinden , eene tegemoet
koming te verleenen , niet overtreffende hetgeen uit de 
stilstaande bezoldigingen vrij komt te vallen ; welke uit
gaven echter in verband met de wet van 5 October 1841 
(Staatsblad no. 40) niet uit de begrootings-post kunnen 
worden bestreden, en daarom op de onvoorziene uitga
ven worden aangewezen. Zoodanige ondersteuning be-
schouwt de Regering als eene uitgaaf die den toets van 
billijkheid allezius kan doorstaan. Evenzeer vordert de 
bil l ijkheid, wanneer buiten eigen toedoen verliezen zijn 
geleden, daarvoor na een naauwkeurig onderzoek eenige 
tegemoetkoming te verleenen; dienvolgens moet de Rege
ring de geuite meening bestrijden, dat de onvoorziene 
uitgaven voor 1855 zouden zijn uitgeput voor uitgaven, 
niet o 1 ereenkomende met een zuinig beheer en met het 
welbegrepen belang der schatkist. Niet minder moet zij 
de meening bestrijden, dat in die handelwijze op eene 
bedekte wijze verhooging der tractementen aan ambtena
ren bij gunst wordt verleend, vermits niet een enkele 
der ambtenaren wordt aangetroffen onder de personen , 
voorkomende in de aangestipte posten , welke eenig gunst-
bewijs heeft genoten. 
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Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs 
voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling der 
middelen tot dekking der uitgaven begrepen in de 
Staatsbegrooting over het dienstjaar 1857. 

§ 1. Door een groot aantal leden werd gewezen op 
de hooge noodzakelijkheid van eene grondige, naar vaste 
heginselen doorgezelte herziening van oris helastingstelsel. 
De groote gebreken, die dat stelsel aankleven, konden, 
volgens deze Jeden, niet worden ontkend. De bestaande 
belastingen drukken te zwaarder, omdat zij niet in be-
n oor l i jke evenredigheid over de ingezetenen zijn verdeeld. 
_e werking van verscheidene onzer belastingwetten is 

erderfelijk voor de nijverheid of in andere opzigten na-
^eelig voor het welzijn der natie. Veel ontbreekt aan 
det brengen van een behoorlijk verband tusschen de rijks-
n n plaatselijke belastingen. Men hield zich overtuigd, dat 
e o o slechts eenmaal met kracht en beleid de hand aan 
z t w e r k geslagen wierd, de meest in 'toog vallende gebre-
'ken van het bestaande stelsel weg te nemen zouden zijn. 
Zeer was het te betreuren , dat door het Gouvernement 
in dit opzigt gedurende de laatste jaren zoo weinig ge
daan was. Zells de toezeggingen van partieie herziening, 
die de Kamer van tijd tot tijd ontvangen heeft, bleven 
on vervuld. Ook nu weder zou de wet op de middelen 
in berandslaging komen , zonder dat de Kamer vooraf in 
de gelegenheid was kennis te nemen van de wijzigingen 
in het patentregt en in andere belastingen , waarvan in 
de aanspraak des Ministers van Finantien bij het aanbie-
den der begrooting gewaagd w o r d t , en die daar als be
langrijk worden voorgesteld. 

Bij dezen aandrang op herziening van het helastingstel
sel plaatsten de leden zich echter geenszins alien op het
zelfde standpunt. In al de afdeelingen waren er verschei-
denen , die de herziening daarmede wilden hebben aange-
vangen, dat uit de reeks der belastingen reeds dadelijk 
eene wierd weggenomen, en wel de accijns op den turf 
cn op de steenkolen. Deze leden hadden hoogst ODgaarne 
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gezien, dat de Minister van Finantien zich zoo stellig 
tegen verdere afschaffing van belastingen heeft verklaard. 
Hunnes inziens bestond voor die verklaring geen genoeg-
zame grond, en werd integendeel het doen van eenen 
nieuwen stap op den in 1855 ingeslagen weg door den 
gunstigen toestand onzer finantien mogelijk gemaakt en 
gewettigd. Het is waar , door de afschaffing der belas
ting op de brandstoffen zou aan de schatkist een jaar-
lijksch verlies aan inkomsten van 2G of 27 tonnen 
gouds worden berokkend Maar als men bedacht, 
welke aanzienlijke overschotten de diensten der laatste 
jaren hadden opgeleverd, kon geene afdoende reden 
bestaan om tegen dat verlies op te zien. Het batige 
saldo der dienst van 1855 bedraagt meer dan 15 mi l 
lioen , welke som tot amortisatie van schuld is of zal 
worden besteed. Over 185G laat zich eene dergelijke 
uitkomst verwachten. De vooruitzigten ook voor het 
volgend jaar zijn gunstig. Het schijnt allezins beden-
kelijk, of de Staat wel voortdurend zooveel meer aan 
belastingen heffen mag, dan voor de gewone staatsbe-
hoeften noodig is. En daar n u , gelijk meermalen in bij
zonderheden is aangetoond, de belasting op de brandstof
f e n , meer dan eenige andere, eenehelemmerende en ver-
derfelijke werking uitoefent op de ontwikkeling der nij
verheid, in de ruimste opvatting van het woord , moest 
aan de natie de weldaad der ontheffing van dien last 
niet langer worden onthouden. De Regering loonde zelve 
overtuigd te zijn, dat de belasting op de brandstoffen 
uit het aangeduide oogpunt verkeerd werkt. Zij zegt een 
voorstel loe, waarbij in het belang der vaderlandsche 
nijverheid aan de vrijdommen van die belasting eene 
gewigtige uitbreiding zou worden gegeven. Maar die uit
breiding zal , ook al wi l men dit door lastige formalitei-
ten trachten voor te komen, niet wel kunnen plaats 
hebben zonder de rigtige opbrengst der belasting in 't al
gemeen grootelijks te benadeelen. Het verleenen van 
meer algemeenen vrijdom eener belasting is niet denk-
baar, zonder dat geheel de heffing worde ondermijnd. 
Langzaine ontbinding eener belasting is nimmer verkies-
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lijk. Ligt zou op nieuw kunnen gebeuren, wat met op
zigt tot den accijns op het gemaal heeft plaats gehad, 
die, toen men daarin wijzigingen wilde brengen, bleek 
niet langcr houdbaar te zijn. 

Dit denkbeeld van dadelijke afschafTing der belasting 
op de brandstoffen werd door zeer vele andere leden be-
streden. Hoe wenschelijk de zaak ook ware, men moest, 
zeiden z i j , niet uit het oog verliezen , dat eerst in het 
vorig jaar door de opheffing van den accijns cp het ge
maal een zeer aanmerkelijk bedrag aan de gewone, vaste 
staatsinkomsten is ontnomen. Na dien grooten stap be-
hoorde men eenigen tijd stil te staan alvorens tot den 
tweeden van zoo veel gewigt over te gaan. Geheel de 
berekening, dat de schatkist de twee of drie mi l l ioen , 
die de accijns op de brandstoffen jaarlijks opbrengt, voor 
goed zou kunnen missen , steunde op de onderstelling, 
dat de Oost-Indische baten voortdurend zoo ruim zouden 
toevloeijen als in den laatsten tijd het geval is geweest. 
Maar bestond genoegzame grond voor die onderstelling ? 
Ieder weet , dat bet bedrag der Oost-Indische baten af-
hankelijk is van den gunstigen oogst van bepaalde pro-
dructen in onze kolonien, en van den prijs, dien deze 
produclen op de wereldmarkten gelden. Men moest niet 
te veel op inkomsten rekenen , die uit haren aard zoo 
onzeker zijn. 

Nog eene soort van middengevoelen deed zich omtrent 
dit punt kennen. E r waren namelijk leden, die, van de 
hooge wenschelijkheid der dadelijke afschaffing van den 
accijns op de brandstoffen doordrongen , daartoe gaarne 
hunne stem zouden geven, zoo men hun slechts genoeg
zame zekerheid verschafte, dat de koloniale baten ook 
gedurende de volgende jaren nagenoeg zoo groot zullen 
zijn als nu sedert zeven of acht jaren telkens het geval 
geweest is. Zij wisten w e l , dat het onmogelijk was , 
alien twijfel omtrent dit punt op te heffen, maar er kon 
toch iets worden gedaan, om over het al dan niet be
staan van een gewigtig bezwaar, dat van tijd tot tijd 
tegen de duurzaamheid der thans zoo aanzienlijke kolo
niale bijdragen is aangevoerd , licht te verspreiden. Dat 

1857. 7 
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bezwaar ligt daarin , dat de teelt der koff ij , uit welk 
product de bedoelde bijdragen voor een groot deel moe
ten voortvloeijen, in onze Oost-Indische bezittingen met 
achteruitgang bedreigd wordt, hetzij dan ten gevolge van 
uitputting der gronden, hetzij van zorgeloosheid of ver
keerde maatregelen omtrent de aanplanting van den 
koff ijboom, hetzij van andere redenen. Zij wenschten 
daarom van de Regering eene opgave te ontvangen van 
de aanplanting der koffijboomen op Java en Sumatra ge
durende de laatste twintig jaren, zoodanig ingerigt, dat 
zich met een oogopslag overzien l iet , in hoever jaar
lijks het getal dier boomen in de onderscheidene residen-
tien af- of toegenomen is. Anderen, ofschoon zich niet 
tegen het doen dezer vraag verzcttende, meenden, dat 
de bedoelde opgave ligt eene bedriegel'ijke statistiek zou 
vormen , waarop valsche finantiele en handelsberekenin-
gen konden worden gegrond. E r werd toch, zoo het 
schijnt niet zonder grond, beweerd, dat in sommige re-
sidentien onzer bezittingen de aanplanting van koffijboo
men gedurende de laatste jaren voor een groot deel a l 
leen op het papier heeft plaats gehad. Daarenboven be
paalt het getal koffijheesters geenszins de som der pro-
ductie: in sommige te digt geplante koffijtuinen heelt 
men de heesters gedund en is daardoor de productie toe
genomen. Die productie is verder afhankelijk van de 
aanplanting op geschikte gronden, van de behandeling 
van den koffijheester en , wat vooral niet voorbij gezien 
moet worden, van de wijze van oogsten, die hier en 
daar, vooral in de Preanger regentschappen, veel te wen-
schen schijnt over te laten. Eindelijk komt hier nog in 
aanmerking, dat niet zoo zeer de hoeveelheid geprodu-
ceerde koffij als wel de toekomstige prijs dier koopwaar, 
die weder met productie en consumtie in andere wereld-
deelen in naauw verband staat, over het cijfer beslist, 
dat uit dezen hoofde onder de koloniale baten kan wor
den opgenomen. 

Weder andere leden lieten het vraagstuk, in hoe verre 
onze finantien eene dadelijke opheffing der belasting op 
de brandstoffen kunnen verdragen, ter zijde, maar op-
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perden de bedenking, of niet andere redenen beslonden, 
die de afschaffing op dit oogenblik min raadzaam moesten 
doen achten. De opheffing van den accijns op het ge
maal heeft ten aanzien der geldmiddelen van een aantal 
gemeenten , die uit de opcenten op dien accijns aanmer
kelijk e inkomsten plegen te trekken en den accijns niet 
als eigen plaatselijk middel behouden hebben , verlegen-
heid doen ontstaan. Deze gemeenten hebben tijd noodig, 
o m , door het vestigen van haar eigen plaatselijk belas-
tingstelsel op betere grondslagen, zich te herstellen. 
Wordt n u ook de rijksbelasting op de brandstoffen afge-
schaft , dan zal aan het finantiewezen der gemeenten, 
waar zulk eene belasting als plaatselijk middel geheven 
wordt , een nieuwe schok worden toegebragt, waarvan 
hier en daar de gevolgen sterk zullen worden gevoeld. 
Hier komt b i j , dat op dit oogenblik de verveeners, al
thans in de oostelijke provincien des Rijks , minder dan 
ooit behoefte hebben aan afschaffing der turfhelasting. 
De prijs van den turf aan den oorsprong in Friesland is 
sedert 1853 zeer aanmerkelijk gerezen , ja nagenoeg ver-
dubbeld. Gedurende dat jaar bewoog zich, ' naar eene 
medegedeelde opgave, die prijs tusschen 9.1- en 12 cents 
per ton ; in 1854 was de laagste prijs 9, de hoogste 14 
cents; gedurende het jaar 1853 bereikte de prijs, die in 
Mei op 9J,- cents stond, in October 16 cents. In het loo
pende jaar 1856 eindelijk was de laagste prijs in Mei 15, 
de hoogste in Augustus 21 a 21V cents. 

Voor zoover de afschaffing der belasting op de brand
stoffen werkelijk op dit oogenblik als een te gewaagde 
stap te beschouwen ware, wilden enkele leden der Re
gering in bedenking gegeven hebben , om reeds met 
1 ° . Januarij 1857 den accijns op de bieren en azijnen uit 
de rij der middelen te doen verdwijnen. Tegen die af
schaffing kon uit een zuiver finantieel oogpunt geen over-
wegend bezwaar bestaan. Die accijns brengt nog geen 
vier tonnen gouds op en kan dus zeer zeker worden af-
geschaft zonder dat het evenwigt tusschen de staatsont-
vangsten en uitgaven verbroken worde. Hoe gewenscht 
de opheffing der belasting op de bieren en azijnen in het 
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belang der volksvoeding zou zijn; hoe de Staat daardoor 
zijdelings zou kunnen medewerkeu tot het te keer gaan 
van het misbruik van sterken drank; en hoe zeer de 
wijze van heffing dezer belasting de bierbrouwerijen en 
azijnmakerijen aan belemmerende banden legt, is meer-
malen aangetoond. Men zou bij de overweging der thans 
aanhangige wet betrekkelijk deze belasting in de gelegen
heid zijn , daarover nader zijn gevoelen te doen kennen. 

§ 2. Het tweede gezigtspunt, waaruit de herziening 
van het bestaande belastingstelsel beschouwd w e r d , was 
dat van zoodanige leden, die deze herziening vooral ook 
wilden doen strekken tot eene betere verdeeling der las
ten , waarmede zeer wel verhoogde opbrengst gepaard 
kon gaan, en waardoor dus ook , voor zooveel noodig, 
een aequivalent voor af te schaffen belastingen kon wor
den verkregen. Deze leden herinnerden , dat in de laatste 
jaren door den Minister van Finantien onderscheidene 
beloften gedaan zijn tot het in overweging nemeu van 
denkbeelden, omtrent de verbetering van bet belasting
stelsel in de Kamer geuit, zonder dat die toezeggingen 
immer vervuld zijn geworden. Zoo wacht men nog al
tijd te vergeefs op de voor twee jaren reeds beloofde her
ziening van de wet op het personeel en op het toegezegd 
nader onderzoek met opzigt tot de invoering van het suc-
cessieregt in de opgaande lijn en tot het atzonderlijk be-
lasten der goederen in de doode hand. Ingeval de be
hoefte aan dekking van te ontstane leemten grooter mogt 
z i j n , zou de invoering van andere nieuwe middelen in 
aanmerking kunnen komen. Eene belasting op het ver
bruik van koffij heeft zeker, even als elke andere, hare 
bezwaren, maar deze bezwaren schenen geringer dan die 
aan de heffing van eenige der bestaande accijnsen ver
bonden. In de meeste Rijken van Europa is het gebruik 
van tabak zwaar belast, hier door een hoog inkomend 
regt, elders door de vestiging eener zoogenaamde regie ; 
i n ° h e t naburig Belgie door de heffing van een verkoopprijs 
(droit de debit). Zonder juist een dezer middelen bepaald 
aan te prijzen, meende men het houden van een gezet 
onderzoek te moeten aanbevelen, in hoe ver , wat elders 
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te dezer zake bestaat, bier navolging kon vinden. Men 
gevoelt dat daarbij gelel moet worden op de belangen 
van onzen handel , en vooral van de inlandsche tabaks-
teelt, die in enkele provincien als een zeer gewigtige tak 
van landbouw te beschouwen is. 

§ 5. Eenige leden achtten eene herziening van ons 
belastingstelsel ook daarom vooral noodzakelijk, omdat 
dit stelsel, althans wat personeel en patent betreft, op 
grondslagen berust, die in e'e'n belangrijk opzigt niet 
meer met den tegenwoordigen staat van zaken overeen
komen. Toen de beginselen van het bestaande stelsel 
werden aangenomen , heerschte betrekkelijk de meeste 
welvaart in de groote steden, en verkeerde de platte-
landsbevolking over 't geheel in eenen minder gunstigeu 
toestand. Van daar dat het bedrag der genoemde belas
tingen destijds zoo zeer in verband is gebragt met het 
cijfer van de bevolking der gemeente en dat daarvoor 
in de slerkst bevolkle steden het maximum is aangeno
men. Maar zoo dit beginsel vroeger welligt aanbeveling 
verdiende, laat het zich thans , nu de welvaart ten 
platten lande over 't geheel aanmerkelijk grooter is dan 
in de steden, in zijnen vollen omvang niet meer verde-
digen. Door de werking daarvan onveranderd te laten 
voor tduren , zou het platteland, hetwelk nog onlangs 
door de afschaffing van den accijns op bet gemaal meer 
bijzonder is bevoordeeld, allengs een wezenlijk privilegie 
in het stuk van belastingen beginnen te genieten. Het 
behoorde dus, naar 't gevoelen dezer leden, een ernstig 
punt van onderzoek bij de Regering uit te maken , hoe 
de langzamerhand ontstane en steeds toeuemende on-
evenredigheid tusschen de lasten, die door de bevol
king van het platteland gedragen worden, te herstellen 
ware. Welligt zou zelfs bij de algemeene herziening van 
het belastingstelsel in aanmerking moeten komen , of de 
landbouwende stand niet voor de uitoefening van zijn 
bedrijf aan bijzondere lasten kan worden onderworpen , 
hetzij dan door uitbreiding van het patentregt, hetzij 
door navolging van het stelsel van G O G E L , waartoe aan
slag van den landbouwer in de persoonlijke belasting 
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behoorde naar gelang van de uitgestrektheid zijner hoeve, 
het getal zijner voor den landbouw gebezigde werkpaar-
d e n , het getal zijner melkkoeijen enz. 

Deze laaiste denkbeelden vonden echter bij andere leden 
tegenspraak. Zij ontkenden niet , dat de Jandbouwende 
stand in de laatste jaren veel meer welvaart genoten heeft 
dan vroeger, maar zouden het gewaagd rek*enen op dien 
tijdelijken stand van zaken eene verandering in het be
lastingstelsel te bouwen. De voor den landbouw zoo 
ongunstige tijden van 1825 of 1826 konden wederkeereu , 
toen de raudde tarwe / 5 of zelfs nog veel minder gold. 
Trad men weder zulk een tijdperk van zeer lage prijzen 
der voornaamste voortbrengselen van den landbouw i n , 
en waren inmiddels de lasten van den Jandbouwenden 
stand aanmerkelijk verhoogd, dan zou welligt niet zoo 
spoedig vermindering in den last worden gebragt , en 
dus eene grove onregtvaardigheid worden gepleegd. Van 
de andere zijde werd geantwoord, dat de tegenwoordige 
welvaart ten platten lande voor een goed deel moet wor
den toegeschreven aan eene duurzame oorzaak, namelijk 
aan het sedert eenige jaren in Engeland aangenomen vrij-
gevig stelsel omtrent den invoer der voortbrengselen van 
vreemde landbouw of veeteelt. Dat stelsel zou Engeland 
niet weder laten varen. Integendeei merkt men verschijn-
selen o p , die toenemende navolging van dat stelsel ook 
in andere landen beloven. Het uitzigt is dus genoegzaam 
verzekerd, dat de prijs der voornaamste voortbrengselen 
van onzen grond , die sedert lang hier bijna alle geheel 
van uitgaande regten zijn vrijgesteld , niet meer tot een 
vroeger gekend , al te laag peil zal dalen. 

§ 4. Eindelijk waren er nog leden, die eene grondige 
herziening van het belastingstelsel vooral noodzakelijk 
keurden , opdat er een beter verband tusschen de rijks-
en plaatselijke belastingen zou worden gebragt. Daarbij 
werd door sommigen met nadruk het gevoelen voorge-
staan, dat de rijks-wetgever het mogelijke moest doen 
om de opheffing der plaatselijke accijnsen te bevorderen. 
Hoe men ook over de accijnsen in 't algemeen denken 
mogt, als plaatselijke belasting waren zij ontwijfelbaar 
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een groot kwaad , al ware het alleen omdat ten gevolge 
der hefOng daarvan de gemeenten met tollinien moeten 
worden omringd en omdat die heffing zelve zulke on-
evenredig groote kosten vordert. Dit kwaad zou echter, 
vooral onder de tegenwoordige omstandigheden, n u , ten 
gevolge der afschaffing van het gemaal , vele steden of 
zeer volkrijke gemeenten toch reeds gedwongen zijn de 
plaatselijke directe belastingen hoog op te voeren , niet 
wel krachtig genoeg bestreden kunnen worden, tenzij de 
Regering er toe over ging om zoodanige regeling van het 
rijks belastingstelsel te beproeven, dat een deel der direcle 
belastingen , thans ten behoeve van het Rijk geheven, 
aan de gemeenten wierd afgestaan. Inzonderheid doelde 
men daarbij op gedeeltelijken afstand van het personeel 
of geheelen afstand van het patentregt. 

Andere leden konden niet ontkennen , in zoodanige 
overdragt schier onoverkomelijke bezwaren te zien, vooral 
ook in verband met den luiden wensch tot afschaffing 
van sommigen der rijks-accijnsen. Zij waren intusschen 
niet vreemd van het gevoelen, dat de Regering, bij de 
herziening van het belastingstelsel, in de aangeduide rig
ting wel iets goeds tot stand zou kunnen brengen. Ten 
gevolge der opheffing van het gemaal als rijks-belasting — 
eene opheffing die sommigen niet schroomden ondoordacht 
te noemen , in zoover daardoor het verband in ons be
lastingstelsel in menig opzigt verbroken i s , — hebben vele 
grootere gemeenten, na wat het gemaal betreft het voor
beeld van het Rijk gevolgd te hebben, zich genoodzaakt 
gezien, de opcenten op het personeel en patentregt tot 
het m a x i m u m , bij de gemeentewet toegelaten, op te voe
ren. Daarbij is nu nog in verscheidene steden een hoof-
delijke omslag gekomen. Ten gevolge van een en ander 
beginnen de plaatselijke directe belastingen hier cn daar 
zwaar te drukken; en n u lag het wel op den weg der 
Regering of van den rijks-wetgever, aan de bestaande 
bezwaren althans eenigermate te gemoet te komen door 
het afschaffen der rijks-opcenten op het personeel en de 
patenten. E r waren zelfs leden , die deze tegemoetko
ming aan de gemeenten reeds dadelijk, zonder den uit-
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slag eener altijd omslagtige en lijdkostende herziening 
van het belastingstelsel af te wachten , wilden hebben 
verleend. 

§ 5. Bij het meer afzonderlijk in overweging nemen 
der middelen, in de thans behandelde wet of de daarbij 
behoorende raming opgeteld , is o. a. nog het volgende 
opgemerkt. 

Personeel. Door eenige leden is de opmerking gemaakt, 
dat de opbrengst van het personeel en ook van de pa
tenten , volgens de cijfers in de Memorie van Toelichting 
tot dit wets-ontwerp gegeven, gedurende de laatste drie 
jaren geenszins op eene met het klimmen der bevolking 
en het toenemen der algemeene welvaart evenredige wijze 
is gerezen. Het verschijnsel liet zich moeijelijk anders 
verklaren dan door aan te nemen, dat de belasting niet 
behoorlijk was ingerigt, en het karakter eener vertenngs-
of inkomsten-belasting, dat men wel eens daaraan toe-
schreef, geenszins in genoegzame mate bezat. 

Daartegen werd aangevoerd, dat de toeneming der op
brengst van het personeel dan toch , als men een groo
ter aantal jaren teruggaat, zeer aanmei kelijk is. Welligt 
had de duurte der levensmiddeien op de weinige kl im-
ming in de laatste drie jaren invloed geoefend. Overi
gens vereenigde men zich met het gevoelen, dat de be
lasting op het personeel grove gebreken heeft, en dat 
het tijd wordt die door eene herziening der wetten op 
dit onderwerp weg te nemen , al wierd ook in sommige 
opzigten de opbrengst der belasting daardoor verminderd. 
Als wezenlijke gebreken meenden men toch te mogen 
beschouwen : 

1° . Het beginsel van progressive belasting, dat voor 
sommige onderdeelen van het personeel bestaat; 2°. het 
daarbij aangenomen hoog tarief voor de belasting der 
deuren en vensters in sterk bevolkte gemeenten; 5°. den 
te hoogen aanslag voor sommige beroepen , zoo als dat 
der logementhouders; 4° . de inrigting der belasting op 
de dienstboden , die zoodanig werkt , dat meisjes die op 
jeugdigen leeftijd als dienstboden werkzaam zijn geweest, 
dikwijls, na den ouderdom van 18 jaren te hebben be-
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reiki, naar het armgeslicht terug worden gezonden; en 
5°. het dragen door den landhouwenden stand van een 
niet genoegzaam aandeel in de belasting. Bij de over
weging van dit laatste punt, waarover reeds hiervoor in 
§ 5 is gesproken , werd door sommigen het denkbeeld 
geopperd, om, daar de meer eenvoudige levenswijze ook 
van zeer welvarende landbouwers niet wel toelaat, hen 
voor het personeel hooger aan te slaan, het landbou-
wersbedrijf aan een patentregt te onderwerpen. Dit denk
beeld werd echter door anderen verre verworpen. 

Ofschoon men voorls gaarne erkent, dat de admini
stratie, vooral bij de heffing van het personeel. zeer te 
strijden heeft met de zucht van sommige belastingpligti-
gen om zich zooveel mogelijk aan de betaling te onttrek-
ken , meenden velen dat vooral in dit opzigt niet zon
der grond over fiscale opdrijving geklaagd wordt. In 
twee der provincien moeten voorbeelden bestaan, dat 
de ontvangers weinig aanprijzenswaardige middelen le 
baat nemen om de ingezetenen tot het doen van hoogere 
aangiften voor de grondslagen van het personeel te no-
pen , of zelfs ten platten lande in dit opzigt van de on-
kunde vau sommige landlieden misbruik maken. In eene 
derde provincie hadden dergelijke klagten bestaan, doch 
waren zij ten gevolge der aanstelling van eenen anderen 
Direeteur der belastingen opgehouden. Door andere le
den werden intusschen streken des lands genoemd, waar 
men uit dezen hoofde geene reden tot klagen schijnt te 
hebben. 

Accijnsen. Algemeen heeft de vrij aanmerkelijke terug-
gang in de opbrengst der accijnsen gedurende de eerste 
maanden van dit jaar de aandacht getroffen. De vroeger 
geuite vrees, dat de afschaffing van den accijns op het 
gemaal het toezigt ten aanzien der heffing van de andere 
accijnsen zou doen verslappen , scheen maar al te gegrond 
te zijn geweest. 

Verscheiden leden zagen in de weinig bevredigende op
brengst der accijnsen gedurende den laatsten tijd een 
nieuw bewijs voor hun gevoelen, dat vooral ook dit 
onderdeel van het belastingstelsel grootelijks herziening 
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behoeft. Het kwaad ligt vooral daar, dat de kens der 
voorwerpen , waarop hier te lande de accijnsen drukken , 
meerendeels verkeerd is. In Engeland neemt de opbrengst 
der accijnsen gestadigtoe; maar men behoeft de lijst der 
daar gehevene belastingen van deze soort slechts in te 
z i e n , om zich te overtuigen, welk een geheel ander 
stelsel te dezen aanzien in dat land gevolgd wordt. 

Wijn en gedislilleerd. Ofschoon men zich over het al
gemeen met de raming van de opbrengst der belastin
gen , zoo als die wordt voorgedragen, wel kan vereeni-
gen, en niet over het hoofd heeft gezien , dat de Regering, 
wat de accijnsen betreft, niet ieder onderdeel der ra
m i n g , maar slechts het eindcijfer verdedigen w i l , meent 
men l o c h , dat , zelfs in dat stelsel, de raining der op
brengst van den accijns op den wijn te hoog is opgedre-
ven. Tegenover eene werkelijke opbrengst gedurende de 
eerste zes maanden van 1856, ad / 558,901.87, staat 
eene raining der opbrengst voor het geheele jaar 1857 
van / 790,000. Men meent te meer op deze onevenre-
digheid de aandacht te moeten vestigen , omdat voor 
vermindering van de belasting op den wijn oorzaken 
van blijvenden aard schijnen te bestaan in den hoog ge-
stegen pry's van het artikel en het toenemend gebruik 
van surrogaten gelegen. 

Dergelijke bedenkingen laten zich tegen de raming der 
opbrengst van den accijns op het gedistilleerd maken. 
De omtrent die opbrengst gedurende den laatsten t'y'd 
verkregene onderviuding schijnt op nieuw te bewijzen , 
dat niet iedere vermeerdering eener belasting eene even-
redige verhooging van de opbrengst ten gevolge heeft. 
Het gezegde des Ministers, dat de achteruitgang in de 
opbrengst van het gedistilleerd, in weerwil der verhoo
ging van de opcenten, vooral daaraan toe te schrijven 
zou z i jn , dat in December 1855, in bet vooruitzigt der 
nieuwe opcenten, zulk eene buitengewone hoeveelheid 
is veraccijnsd, kan niet onvoorwaardelijk als gegrond 
worden aangenomen. Wel erkent men, dat bij eene ver
gelijking van de opbrengst der accijnsen op den wijn en 
het gedistilleerd in January 1855 met die in Januarij 1856 
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net buitengewoon laag cijfer van de laatste maand in 
het oog valt. Op dat cijfer zal dus het veraccijnsen van 
eene buitengewoon groote hoeveelheid in de onmiddellijk 
voorafgaande maand wezenlijk invloed gehad hebben. Maar 
de werking dier oorzaak had zich in de volgende maan
den allengs moeten verliezen, en toch is dit niet of niet 
genoegzaam hel geval geweest. De opbrengst van het 
principaal der belasting op het gedistilleerd heeft in de 
eerste zes maanden van 1855 / 1,193,769, in de eerste 
zes maanden van 1856 / 1,060,677 bedragen. E r is dus 
hier een nadeelig verschil in hoofdsom over het halfjaar 
van / 155,092. 

De zaak verdient te meer de aandacht, omdat de Rege
ring bij de aanbieding der begrooting de indiening eener 
wet heeft aangekondigd, strekkende om algemeen of bijna 
algemeen 100 gemeente-opcenten op de rijksbelasting van 
het gedistilleerd te doen heffen. Tot eene juiste beoor
deeling van de te verwachten uitkomsten van het vo l 
gend dienstjaar zou men dat voorstel met de nu gedane 
raming moeten kunnen vergelijken. 

Zeep. Ook blijkens bij de Kamer ingekomene verzoek-
schriften worden hier le lande toenemend surrogaten van 
zeep gebruikt, die niet aan de betaling van accijns o n 
derworpen z i jn , en daarom de gewone zeepziederijen zoo
wel als de belasting op de zeep met aanmerkelijken ach
teruitgang bedreigen. Men deed daartegen wel opmerken, 
dat de opbrengst der belasting op de zeep eer toe- dan 
afneemt. Maar dit zou daaraan toegeschreven kunnen 
worden , dat de nieuwe manier van zeepbereiding nog 
niet algemeen genoeg bekend is. Die bekendheid kon 
toenemen , en het werd dus hoog t i jd , dat de Regering, 
zoo de accijns op de zeep in ons belastingstelsel moet 
behouden bl i jven, eene herziening der wet omtrent dit 
onderwerp ter hand nam. 

Steenkolen cn turf. Het heeft bevreemding verwekt , 
dat hij de raming der opbrengst van deze belasting de 
uitbreiding der vrijdommen, die de Regering wenscht voor 
te stellen, volstrekt niet in aanmerking genomen is. Die 
uitbreiding zou toch zeer zeker eenen merkbaren invloed 
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gemeend heeft, bij de raming niet op deze vermindering 
te moeten rekenen , omdat de daartoe betrekkelijke weg 
nog niet tot stand is gebragt, is zij zich zelve in dit op
zigt niet zeer gelijk gebleven. De wet omtrent het Fonds 
van den Hoogen Raad van Adel is insgelijks nog niet tot 
stand gekomen, en toch zijn uit de raming der middelen 
de inkomsten van dat fonds voor 1857 verdwenen. Som
migen wisten de tegenstrijdigheid niet anders op te Jos-
sen dan door aan te nemen, dat het voornemen bestond 
om de uitbreiding der vrijdommen eerst met 1° Januarij 
1858 in werking te doen treden. Maar dan behoorde 
geheel die zaak in het zamecstel der begrooting voor 1857 
niet te huis en toch is zij daarbij vermeld. Voor zoover 
de uitbreiding der vrijdommen in 1857 in werking moest 
komen, kon men het achterblijven der wet daaromtrent 
niet dan als eene wezenlijke leemte beschouwen. Zij staat 
dan met het vaststellen der middelen voor dat jaar in 
onmiddellijk verband. 

In- en uitgaande regten. Men heeft gemeend, der Rege
ring te moeten herinneren , dat de werking der wet van 
25 December 1855 (Staatsblad no. 180) waarbij de regten 
van invoer van granen en andere levensmiddeien tot een 
bloot nominaal bedrag verminderd zijn , met het einde 
dezes jaars ophoudt. Zoo het, gelijk men vertrouwt, in 
de bedoeling der Regering ligt, den bij die wet gestelden 
termijn te verlengen , zou het nuttig en regel ma tig ge
weest zijn , dat de daartoe slrekkende voordragt te gelijk 
met de Staatsbegrooting waren ingediend. 

Memorie van Beaniiooording van het Voorloopig 
Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het 
Ontwerp van Wet tot vaststelling der Middelen 
voor het dienstjaar 1857. 

§ 1. Bij de beoordeeling van het wets-ontwerp op de 
Middelen wordt in de afdeelingen een afkeurend oordeel 
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geveld over het belastingstelsel, als zouden de belastin
gen niet in eene billijke evenredigheid over de ingezete
nen zijn verdeeld. 

Sedert eene reeks van jaren heeft men hetzelfde ver
wijt tegen het hier te lande bestaande belastingstelsel 
hooren aanvoeren en werd alstoen meer bepaaldelijk als 
een der voorname gebreken van hetzelve aangemerkt, 
dat in verhouding tot de directe belastingen te veel aan 
accijnsen werd geheven. 

De Regering is van oordeel dat in de oogen van hen, 
die dit verwijt tegen ons belastingstelsel aanvoerden, 
althans in dit opzigt in den laatsten tijd een groote stap 
voorwaarts is gedaan, zoo door de afschaffing van den 
accijns op het geslagt van schapen en varkens, als wel 
voornamelijk doorde afschaffing van dien op het gemaal; 
zoodat thans in hoofdsom en opcenten slechts aan accijn
sen wordl geheven eene som van . / 16,750,450, terwijl de 
directe belastingen op / 19,266,160 worden geraamd. 

Men beweert dat verscheidene onzer belastingwetten 
verderfelijk zouden zijn voor de nijverheid en in andere 
opzigten nadeelig voor het wel zijn der natie. 

De Regering kan deze stelling niet beamen, en wanneer 
zij het oog slaat op den toestand waarin verschillende 
takken van volksbestaan hier te lande verkeeren, kan zij 
daarin dan ook geene bevestiging van het aangevoerde 
vinden. 

Intusschen zal het wel niet te ontkennen z i jn , dat op 
het gebied van belastingen steeds verbeteringen zijn aan 
te brengen , naar gelang de ondervinding daartoe- de be
hoefte aanwijst en de toestand van 's Rijks geldmiddelen 
dit zal gedoogen; doch dat men op dien weg niet stilstaat 
wordt bewezen zoo door hetgeen in het afgeloopen jaar 
heeft plaats gehad, als door hetgeen reeds in deze zitting 
wordt voorgedragen en verder toegezegd. 

Maar zoo de Regering eenen stilstand op het gebied van 
belastingstelsel geenszins wi l aanprijzen, niet minder moet 
zij zich verklaren tegen het onvoorziglig vooruitloopen 
op dat gebied, en als zoodanig meent zij te moeten be
schouwen het gevoelen dergenen, die de belasting op den 
turf en de steenkolen wenscheu te zien afgeschaft. 
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In het midden latende welke vooruitzigten de toekomst 
nopens de koloniale bijdragen moge opleveren, meent de 
Regering nog ten slotte ter bestrijdiug van het denkbeeld 
om de belasting op de brandstoffen voor het vervol" af 
te schaffen, te moeten doen opmerken, dat het tegen
woordig tijdstip in alien gevalle voor zoodanigen maat
regel zeer ongeschikt zoude zijn. 

Het is toch bekend dat de finantien van vele gemeen
ten eene nieuwe regeling vereischen en dat vooral die 
gemeenten in verlegenheid verkeeren, die, zonder de plaat
selijke belastingen vooraf vast te stellen welke ter ver
vanging konden verstrekken, de belasting op het gemaal 
hebben afgeschaft, niettegenstaande de rijks-wetten haar 
de gelegenheid verschaften om die belasting als gemeente-
accijns tijdelijk of duurzaam te behouden. 

By net verslag wordt daarop gewezen, en hoezeer de 
Regering wel met zal kunnen toegeven aan het reeds 
door gemeentebesturen geuite verlangen, om d e rijksbe-
lasting op het personeel aan de gemeenten af te staan, 
zal toch de Regering niet blind kunnen zijn voor de groote 
verlegenheid, waarin eenige gemeenten ten aanzien van 
hare finantien verkeeren. en zal men zich dus wel niet 
kunnen beperken tot de voorgestelde heffing der 100 op
centen op het gedistilleerd, waardoor de Regering reeds 
aanvankelijk van hare zucht om de gemeenten te genioet 
te komen heeft doen blijken. Bij verder te verleenen 
hulp echter bestaat de mogelijkhfiid dat daartoe middelen 
in overweging moeten genomen worden . waardoor de 
inkomsten van 's Rijks schatkist worden benadeeld, zoo
dat ook uit dien hoofde het onraadzaam zijn zou rijks-
belastingen af te schaffen alvorens die van de gemeenten 
naar behooren geregeld zyn. 

Hetgeen is aangevoerd tegen de afschaffing van de be
lasting op de brandstoffen, geldt ook gedeeltelijk met 
opzigt tot het geopperde denkbeeld om de belasting op 
de bieren en azijnen op te heffen. Dat niet de belasting-
wet, noch het bedrag van den accijns oorzaak kan zijn 
dat deze tak van industrie hier te lande minder dan 
elders outwikkeld is en het bier minder tot volksdrank 
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ten bestaan, wordt bevestigd door de omstandigbeid dat 
onder andere in Belgie, waar nagenoeg dezelfde wet als 
hier te lande in werking is , doch met verhooging van 
de belasting, de bierbrouwers een goeden aftrek erlan-
gen, en aldaar het bier als volksdrank algemeen wordt 
gebezigd , doch welligt gepaard met dezelfde misbruiken 
als hier te lande van den jenever worden gezien. 

§ 2. Eene herziening van het belastingstelsel in den 
zin dat men de wetten op de bestaande belastingen tracht 
te verbeteren, oordeelt de regering zeer nut l ig , en zij 
zal zich beijveren zoodra mogelijk aan gedane toezeggin-
gen in dien zin gevolg te geven. Minder aaubevelens-
waardig acht zij de vervanging van bestaande belastin
gen door andere, daar in den regel de gewoonte veel 
toebrengt om bestaande belastingen met minder bezwa
ren te doen dragen , en daaraan de voorkeur doet geven 
boven nieuwe, welke onbekend zijn of waarvan de las
ten nog niet waren ondervonden, gelijk dit nog onlangs 
in sommige localiteiten is gebleken , alwaar men welligt 
aan de belasting op het gemaal de voorkeur geeft boven 
nieuw ingevoerde directe belastingen. 

Bij de aanzienlijke handelsmarkt van koffij welke hier 
te lande gevestigd is en die zeer wordt'bevorderd door 
de vrije beschikking welke de handelaar over zijne koop-
waar heeft, acht de Regering eene belasting op dit arti
kel onraadzaam, en zou zij daarvan ook geene belang
rijke inkomst voor de schatkist verwachten; terwijl uit 
het oogpunt van handel het bezwaar niet minder groot 
zou zijn ten aanzien van den tabak, welke minder ge
schikt is voor bewerking in entrepot en bij een eenigzins 
hoog bedrag ook op den inlandschen tabak zou moeten 
drukken. 

§ 5. De in deze paragraaph voorkomende bewering, 
dat de grondslagen , waarop het personeel en patent be
rusten, en die deze belasting veel meer op de steden dan 
op het platteland zouden doen drukken, met den tegen
woordigen stand vau zaken niet meer zouden overeen-
•neinmen — hoewel daar argumenten voor kunnen wor-
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den aangevoerd, die niet van grond ontbloot z i jn , — 
levert ecliter, zoo algemeen als zij daar wordt voorge-
steld, siof tot bedenking. 

Wat het personeel betreft, valt , met betrekking tot de 
vier eerste grondslagen, dadelijk in het oog, hoeveel rui
mer voor de steden de vrijstellingen en reinissien z i jn , 
die de wet dienaangaande naar gelang van het bedrag 
der huurwaarde heeft toegekend. Ten aanzien van den 
2den en h'den grondslag kan het daarenboven voor zeker 
worden gehouden, dat wegens perceelen van gelijke huur
waarde in de steden en in gemeenten van beneden de 
5000 zielen, in deze veel meer in verhouding tot die 
huurwaarde wordt opgebragt dan in gene. 

Eene niet geringe beperking lijdt diezelfde bewering 
ook ten aanzien van het patentregt, bij de opmerking, 
dat dit regt voor een zeer groot aantal beroepen , waar
onder eene menigte zeer belangrijke, in alle gemeenten 
gelijk is , en voor deze dus de onderscheiding tusschen 
steden en het platte land van zelf vervalt , terwijl voor 
zooverre andere beroepen naar den rang der gemeente 
worden belast, en tegen de bij de wet bepaalde rangre
geling ten deze gegronde bedenkingen te maken zijn , de 
voorgenomen herziening der wet de gelegenheid zal aan-
bieden om dit gebrek te verhelpen. 

Intusschen deelt de Regering in de overtuiging, dat 
van de bevolking ten platten lande in de bestaande o m -
standigheden eene aanzienlijker bijdrage tot 's Rijks in
komsten kan gevorderd worden , en is het ook bij haar 
reeds in opzettelijke overweging gekomen, of en in hoe-
verre zulk eene bijdrage door middel van het patentregt 
zou te vinden zijn. 

Personeel. Naar hetgeen verder beweerd wordt , zou 
de opbrengst van het personeel en patent , gedurende de 
drie laatste jaren, met de toeneming der bevolking en der 
algemeene welvaart geen gelijken tred gehouden hebben. 

Zoo als echter daartegen bereids is opgemerkt, is de 
opbrengst dier belastingen intusschen merkbaar vooruit-
gegaan , terwijl voorts bij eene vergelijking van dezen 
aard , naar men vermeent, wel in het oog mag worden 
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gebonden, dat naar den aard der zaak de invloed van het 
toenemen der bevolking zich met ieder jaar kan doen 
kennen, terwijl daarenboven , om de mate van dien in
vloed te waarderen, zou moeten worden nagegaan bij 
welke klassen der maatsehappij en iu welke verhouding 
die toeneming plaats grijpt. 

De Regering is evenwel verre van hiermede te willen 
ontkennen , dat de wet op de personele belasting verbe
tering behoeft. De overtuiging integendeel van het be
staan van gebreken heeft haar reeds doen bedacht zijn 
op de verzameling der vereischte bouwstoffen voor die 
herziening. waarbij dan ook hetgeen in deze paragraaph 
als wezenlijk gebrek wordt opgegeven, mede in overwe
ging zal kunnen worden genomen ; terwijl , zoo als der 
Kamer is toegezegd, eene zoodanige herziening ten aan
zien van het patentregt nog in deze zitting door de Re
gering zal voorgedragen worden. 

Onder de verder bij deze paragraaph gemaakte aanmer
kingen , rakende de wijze van heffing van het personeel, 
is zonder twijfel al te gegrond die omtrent de moeijelijk-
heden , waarmede de administratie wegens de zucht om 
zich aan de betaling te onttrekken te strijden heeft. 

Omtrent de klagten over fiscale opdrijving vermeent 
de Regering zich te mogen gedragen aan hetgeen nopens 
zoodanige klagte bij de beantwoording van het verslag 
rakende de voorgedragen begrooting van het IXde hoofd
stuk B is aangemerkt. Dat er in een paar provincien 
door de ontvangers weinig aanprijzenswaardige middelen 
tot het verkrijgen van hoogere aangiften voor het perso
neel in het werk gesteld zouden worden , en dat dit in 
eene andere provincie vroeger zou hebben plaats gehad , 
meent de Regering, zoolang daarvoor geene bewijzen 
worden bijgebragt, bepaald te moeten tegenspreken. 

Wordt hiermede gedoeld op de bemoeijingen der ont
vangers , om bij overtuiging dat er valsche of gebrekkige 
aangiften worden gedaan, de belanghebbenden daarop op-
merkzaam te m a k e n , men zal d i t , als door de wet niet 
verboden en alleen geschiedende om de belastingschuldi
gen door het uitlokken van verbelerde aangiften voor de 
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gevolgen van herziening of bekeuring te behoeden , de 
administratie zeker niet ten kwade duiden. 

Accijnsen. De Regering kan in de hier gemaakte be
denkingen geenszins deelen. Indien de mindere opbrengst 
van eenige belasting tot eene herziening van wet leiden 
moet, kan daarvan voor de accijnsen in het algemeen 
geen sprake zijn. De opbrengst dezer middelen over de 
laatste tien jaren nagaande, zal men eene vrij geregelde 
opklimming ontwaren, zoodanig, dat terwijl zij in 1846 
eene som van f 14,071,069 in hoofdsom afwierpen , dat 
bedrag in 1855 met ruim een millioen is toegenoraen, als 
hebbende toen het cijfer van / 13,146,546 bereikt; en 
hoezeer over de eerste 9 maanden van het loopende jaar 
de opbrengst, in verhouding van het hooge cijfer van be
lasting op eenige middelen, eenigzins beneden die over 
hetzelfde tijdvak van het vorige jaar blijft, vleit zich de 
Regering dat de algemeene opbrengst over het geheele 
jaar weder voldoende uitkomsten zal opleveren , ofschoon 
de voortdurend heerschende hooge prijs van verschillende 
voorwerpen van verbruik , waardoor men zich tot het 
strikt noodige bepaalt , op die opbrengst van invloed 
moet zijn , en aan welke omstandigheid men eene even-
tueel mindere opbrengst veeleer zou meenen te moeten 
toeschrijven dan aan verminderd toezigt ten gevolge der 
afschaffing van den accijns op het gemaal, vermits de 
ambtenaren juist daardoor beter in de gelegenheid zijn 
gesteld om op de overige middelen toe le zien. 

Wijn en gedistilleerd. Van een middel als de w i j n , 
waarvan de accijns bij termijnen van crediet wordt ge
heven , kan uit de opbrengst van enkele maanden be-
zwaarlijk eenig gevolg tot de opbrengst over het geheele 
jaar worden getrokken. Naar mate er in eene gegeven 
tijdsruimte meer of minder termijnen verval len, is de 
opbrengst hooger of lager. Het is echter niet on waar
schijnlijk dat ook nu weder de niet overal gelukkig uit-
gevallen druivenoogst en de nog altijd blijvende hooge 
prijs der grondstof voor het gedistilleerd van invloed op 
de opbrengst dezer beide middelen zullen wezen. 

Zeep. Hoezeer het gebruik van surrogaten van zeep in 
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den laatsten tijd meer en meer beproefd i s , is men er 
nog niet in geslaagd om de gewone zeep te vervangen , 
waarvan het gebruik , naar de opbrengst van den accijns 
te oordeelen, eer toe- dan afneemt. Indien de Regering 
wel onderrigt i s , ligt het niet aan minder algemeene be
kendheid dat het gebruik dier surrogaten niet meer op-
gang m a a k t , maar veeleer aan de weinig bevredigende 
uitkomsten , zoodanig dat vroegere verbruikers daarvan 
reeds hebben afgezien. 

Steenkolen en turf. Hoezeer men er op gerekend heeft 
dat de voorgenomen uitbreiding der vrijdommen, waartoe 
het wetsvoorstel thans bij de Tweede Kamer aanhangig 
i s , reeds over 1857 zou w e r k e n , heeft men echter de 
raming der opbrengst voor dat jaar tot dezelfde hoogte 
als voor 1856 gemeend te kunnen behouden, eensdeels 
omdat deze middelen over het jaar 1854 een bedrag in 
hoofdsom van / 182,095, en over 1855 van / 506,910 
boven de raming hebben opgeleverd, terwijl naar de be
rekening der Regering de te verleenen vrijstellingen het 
cijfer van / 200,000 weinig of niet zullen te boven gaan; 
anderdeels omdat de voorgenomen herziening der regle-
mentaire bepalingen op het stuk der vrijdommen gele
genheid zal geven om misbruiken te weren , die thans 
plaats grijpen en op de opbrengst van invloed zijn. 

In- en idlgaandc regten. De regelen van de regten van 
invoer van granen en andere levensmiddeien , zoo als 
die met 1 Januarij 1857 zullen geheven worden, maakt 
een onderwerp van overweging bij de Regering uit. 
Weldra zal daaromtrent een wets-ontwerp worden aan
geboden. 

A L G E M E E N E BEGROOTING O V E R HOOFDSTUK I X B . 

De heer VAN I I O C V E L L : Ik wensch een onderwerp te 
behandelen , dat voor velen onzer landgenooten uit den 
nijveren burgerstand eene rijke bron is van kwel l ing , 
verdriet en schade. Ik wensch te spreken over de wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven aan het onder no. 77 
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in het Staatsblad geplaatste besluit van 5 Augustus 1836, 
bevattende » d e overeenkomst tot wering van sluikerij 
aan de grenzen tusschen Nederland en Hannover." Meer 
bepaald zal ik de aandacht der Vergadering vestigen op 
de wijze, waarop uitvoering gegeven wordt aan bet derde 
artikel van die overeenkomst, waar wij in de laatste 
alinea lezen: » B i n n e n de linie van toezigt zullen de 
voorraden van vreemde goederen, waarvoor de regten 
betaald zijn, of van inlandsche goederen (goederen in vrij 
verkeer), de behoeften van een'geoorloofden handel niet 
mogen te boven gaan , dat is te zeggen , de behoeften 
van den handel voor plaatselijk verbruik van het land 
waar dezelve bestaan." 

Door dit rractaat en de uitvoering er van werden alle 
neringdoenden binnen de linie van toezigt plotseling aan 
het verbod onderworpen , van geene nederlagen meer te 
mogen hebben. Zij mogen niet meer waren , niet meer 
koffij bijv. bezitten dan in eene hoeveelheid, » w e l k e die 
van den geoorloofden handel niet te boven gaat." Ik zal 
met behoeven te zejrgen dat reeds deze bepaling op zich 
zelve en de noodzakelijkheid om er zich aan te onder
werpen. afgescheiden van de wijze van uitvoering, voor 
die ingezetenen een zeer groot bezwaar is. Zij werden 
er door belemmerd in hunnen geoorloofden handel, en aan 
een onaangenaam toezigt onderworpen. Zij werden boven-
dien in hunne geldelijke belangen ten hoogste benadeeld. 

Ik zal een voorbeeld aanwijzen. Verscheidene van die 
neringdoenden kochten uit de eerste hand op de veilin-
gen van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Dit is hun 
nu niet meer mogelijk. Zij hebben thans de bevoegdheid 
daartoe alleen in zoover, als zij voor de hoeveelheid, die 
zij op die veilingen koopen , eene andere plaats hebben 
om die te bewaren dan de plaats hunner in woning. 

Ik erken, nu eens het tractaat in werking gebragt 
wordt , zijn de ingezetenen, hoe hard het ook wezen 
moge, verpligt zich daaraan te onderwerpen. Wanneer 
men echter als Gouvernement verpligt is om een trac
taat, zoo drukkend voor de ingezetenen, ten uitvoer te 
Jeggen, dan dient men dit toch, durkt m i j , te doen met 
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de meeste zaclulieid en vtelwillendheid, en het komt mij 
voor dat men juist het tegenovergeslelde gedaan heeft. 
Velen van die neringdoenden hebben g e v r a a g d : » Wie moet 
beoordeelen , hoe groot de hoeveelheid is, die de behoefte 
van den geoorloofden handel niet te boven gaat ? Dat 
behoort de administratie te beoordeelen." Zij hebben 
zich dus gevvend tot de administratie, en gevraagd: » H o e -
vcel pond koffij mag ik in mijn pakhuis hebben; hoevee 
pond wordt beschouwd als niet te boven te gaan de be
hoefte van mijn handel?" Zij hebben daarop geen ant
woord gekregen ; hun is eenvoudig gezegd : » I n het artikel 
van het tractaat staat, dat gij geene hoeveelheid moogt 
hebben , te boven gaande de behoefte van den geoorloof
den handel." Hoe groot de hoeveelheid voor ieder mogt 
zijn , daarop heeft men niet willen antwoorden. 

E n wat is er toen gelieurd ? Een of twee maanden 
later zijn de commiesen bij die neringdoenden gekomen; 
zij hebben bij den eenen gevonden 400 pond koffij en 
hebben gezegd: » d i e 400 pond gaan de behoefte van den 
geoorloofden handel te boven , gij moogt er maar 500 of 
200 hebben; wij coniisqiieren wat er te veel is." 

Bij ecu ander vonden zij 200 pond en zeiden: » 200 
pond is voor uwen handel te veel , gij moogt maar 150 
pond hebben ; de overige 50 confisqueren wij." 
• De belanghebbenden ontvingen dus eindelijk antwoord 
op de vraag die zij vroeger hadden gedaan; zij ontvingen 
dat antwoord nu door de commiesen, die evenwel tevens 
met het antwoord confisqueerden hetgeen de neringdoen
den naar hun oordeel te veel in huis hadden. Dezen 
hebben zich daarover geadresseerd , en hunne bezwaren 
bi] het Gouvernement ingediend Ofschoon aanvankelijk 
eene afwijzende beschikking is genomen , geloof ik dat 
die zaak toch nog aanhangig is. Maar gesteld dat zij in 
dezen remissie verkrijgen, hetgeen ik van de billijkheid 
van den Minister meen te mogen verwachten, welken 
waarborg hebben zij voor de toekomst? Dit jaar hebben 
de commiesen bijv. gezegd: Wij vinden bij u 400 pond 
koffij; dat is te vee l , gij moogt er inaar 500 hebben, 
want de behoefte van uw geoorloofden handel overschrijdt 
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500 pond niet." Goed! nu zal de neringdoende zich aan 
500 pond houden. Maar nu komen oyer een jaar de 
commiesen terug en zeggen: » u w e nering is veranderd; 
gij hebt minder nering dan vroeger en dus moogt gij n u 
maar 250 pond hebben." Dan heeft men weder hetzelfde 
geval als vroeger. Ik geloof dus, dat het wenschelijk zou 
z i jn , zoo men een middel kon uitvinden, om althans die 
neringdoenden, die te goeder trouw zijn en die zich niet 
willen schuldig maken aan den verfoeijelijken smokkel-
handel, in de gelegenheid te stellen om zeker te kunnen 
z i j n , dat zij niet tegen de wet handelen. Ik vraag: 
waarom w i l men hun niet zeggen , hoe groot de behoefte 
van hun handel door de administratie wordt beschouwd, 
hoe groot dus de hoeveelheid mag zijn , die zij in huis 
mogen hebben? 

Ik hoop dat de Minister van Finantien deze zaak in 
ernstige overweging zal willen nemen, en dat hij met mij 
zal inzien , dat het yoor hen , die te goeder trouw zijn 
eu zich niet willen schuldig maken aan overtreding, noo
dig i s , een vasten grond te hebben, waarop zij kunnen 
staan; een grond, die h u n , wanneer men hen eenvoudig 
verwijst naar art. 3 van het tractaat, ontzinkt. Immers 
het oordeel over de hoeveelheid is nu geheel afhankely'k 
van de administratie, en dat oordeel varieert, naar mate 
het denkbeeld, dat men over het debiet van ieder indi-
vidu heeft, verandert 

Met groote gestrengheid heeft men het tractaat bij ons 
ten uitvoer gelegd. Dat dezelfde gestrengheid wederkeerig 
door Hannover zou in acht genomen zijn ten aanzien 
van by ons belaste voorwerpen, meen ik te moeten be-
twijfeleo. Het zout is een by ons zwaar belast voor
werp, waarin aan de grenzen zeer veel gesraokkeld wordt. 
Nu heb ik vernomen, dat digt aan de grenzen, tusschen 
Hannover en Overijssel, zich niet alleen eene nederlaag, 
maar eene zoutfabriek bevindt. Is dit zoo, dan vraag i k , 
of men in Hannover niet handelt tegen het tractaat,''het
welk bij ons met zoo veel gestrengheid wordt ten uit
voer gelegd. 

De heer S L O E T TOT O L D H U I S : Ik wensch met een enkel 
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woord te bevestigen hetgeen de vorige spreker (de heer VAK 
HoevELL) in het laatste gedeelte van zijne rede heeft gezegd. 

Het tractaat, dat wij met Hannover gesloten hebben , 
een Staat die thans tot het Pruissisch Tolverbond behoort, 
is wegens de hooge regten , die in het Tolverbond wor
den geheven, meer in het belang van Duitschland dan in 
het onze. Van alle zijden heb ik gehoord dat men vooral 
van den kant van Hannover zeer slap is in het nakomen 
van de bepalingen van dit tractaat, in zoover deze de 
strekking hebben om de ontduiking van Nederlandsche 
regten tegen te gaan. Ik heb ook uit den mond van 
Hannoversche ambtenaren zelven de confessie gekregen , 
dat zij geene surveillance hielden over goederen, welke 
uit Hannover in Holland werden ingevoerd. Ik meen , 
dat het niet onbelangrijk is dat de Minister van F inan
tien met dergelijke bijzonderheden worde bekend ge
maakt , en koester zelfs den wensch om van alle inter-
nationale verbindtenissen tot wering van sluikerij ont
slagen te worden. 

De heer MINISTER VAN F I N A N C I E N : 
Ik wi l gaarne erkennen dat de omstandigheden, waar-

over de geachte sprekers uit Almelo en Zwolle gesproken 
hebben , nog niet tot mij zijn gekomen , wat de definitive 
beslissing der zaak betreft. De uitslag van het onderzoek 
is mij nog niet bekend. Een zoodanig tractaat heeft voor 
de grensbewoners altijd zeer veel onaangenaams. Bij eene 
eerste uitvoering daarvan doet zich dit met dubbele zwa-
righeid gevoelen. Den geachten spreker uit Rotterdam, 
die vroeger als Minister van Finautien het tractaat met 
Pruissen moest ten uitvoer brengen , zal het wel bekend 
zijn dat zich in den eersten tijd steeds vele klagten doen 
hooren , waarvan de billijkheid niet is te ontkennen. 
Het is voor die lieden eene harde zaak, en als werkelijk 
zulke omstandigheden hebben plaats gehad als waarvan 
de geachte spreker uit Almelo heeft gewaagd en waarom-
trent de uitslag van het onderzoek mij nog niet bekend 
is, dan zal ik van mijn kant trachten die zaak voor de 
grensbewoners zoo weinig moeijelijk te maken als slechts 
mogelijk i s , maar van de wet kan niet worden afgewe-
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ken. De klagt betreffende de hoeveelheid koff ij , die ieder 
in zijne nederlage mag hebben , is ook wel vroeger uit 
Limburg gekomen, maar later heeft men er zich J a n « z a -
merhand aan gewend, en zoo zal het ook wel in Drenthe 
en Overijssel gaan. Maar het blijft altijd een punt , waar-
over veel te twisten is. Wat mij aangaat, ik zal trach-
ten te hewerken dat men de billijkheid niet uit het oo-
verhest en dat de inwoners vooral gewaarborgd worden 
tegen kwellende handelingen. Wat betreft het gezegde 
van den geachlen spreker uit Zwolle . dat de ambtenaren 
in Hannover met zoo ijverig surveilleren als die in Ne
derland , daarover zullen dipiomatieke vertoogen moeten 
worden gewisseld, indien dit zich bevestigt. 

De zoutfabriek, waarvan men gewaagd heeft, bestond 
reeds voor het tractaat. Die fabriek is dus niet zoo li<>. 
telyk en zonder de regten van anderen te kwetsen op te 
ruimen en daarover heeft met Hannover reeds, indien 
mijn geheugen mij niet bedriegt, meer dan eene brief
wisseling plaats gehad. 

De Heer DE L O M D E BERG : Ik wensch te ondersteunen 
hetgeen door de geachte afgevaardigden uit Almelo en 
Zwolle is aangevoerd wegens de bezwaren die in het 
midden gebragt zijn tegen de uitvoering van het tractaat, 
gesloten met Hannover tot wering van den sluikhandel. 
Hetzellde geldt ten opzigte van het tractaat met Pruissen 
gesloten. Ik heb door den Minister hooreu zeggen , dat 
men vroeger in Limburg tegen dit tractaat groote bezwa
ren had, doch dat die bezwaren langzamerhand vermin
derd zijn. Hetgeen daaromtrent zoo even door den Mi
nister is gezegd, moet ik zeer bepaald tegenspreken. De 
uitvoering van het tractaat in Pruissen maakt nagenoeg 
in geheel Limburg den handel te niet. Eene menigle 
handelaren in het groot, die in hunne magazijnen eene 
groote hoeveelheid koffij opsloegen , zijn thaus onvermo-
gend om dien handel voort te zetten. Het tractaat wordt 
daar bij voortduring uitgevoerd op eene wijze, die de 
party, waarmede Nederland heeft gecontracteerd, niet 
kan , met mag en niet zal vorderen. De nederlage van 
goederen te verbieden, alleen daarom omdat men vreest 
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dat daarmede zal kunnen worden gesmokkeld, dit komt 
mij niet billijk v o o r : de administratie heeft hare ambte
naren om deze als alle andere sluiking tegen te gaan ; 
daarom mag de handel niet onmogelijk worden gemaakt. 

Een ander punt , dat zich hier voordoet, is dit: ik kan 
mij niet begrijpen — en velen denken er eveneens over — 
waarom aan handelaren , die als fatsoenlijke en eerlijke 
menschen bekend staan, het regt van entrepot niet zou 
kunnen worden verleend, daar toch alle voorzorgmaat-
regelen door de administratie kunnen worden genomen 
welke zij noodig acht om fraude voor te komen. 

Maar er is nog een derde punt, dat voor mij van nog 
meer belang is. De voorraad van koff i j , die de hande
laar mag bezitten, is aan de beoordeeling en dus aan de 
willekeur van de administratie overgelaten. Ik ben een 
vijand van wil lekeur; terwijl men aan de meesten ont-
zegt om meer dan 65 pond koffij te hebben , wordt aan 
anderen de nederlage niet van 100 pond, maar van hon-
derde balen toegelaten. Mijne bedoeling is niet dat dat 
zou worden verboden : het zoude nutlelooze belemmering 
veroorzaken, maar ik wensch alleen te vragen: waarom 
men het aan den een ontzegt en aan den anderen toestaaf. 

Het is bekend dat in Pruissen niet zoo streng wordt 
toegezien op de uitvoering van het tractaat en dat men 
daar zulke knellende maatregelen niet neemt. 

De Heer T H O R B E C K E : Met betrekking tot het onder
werp, dat de Minister van Finantien behandelde, heb ik 
hem hooren zeggen, dat de klagten over de uitvoe
ring van het grenstractaat met Hannover, waarvan door 
vorige sprekers was gewaagd, nog niet tot hem waren 
gekomen. Ik heb een extract der resolutie van den M i 
nister van Finantien van 51 October j l . voor mij , waarbij 
een verzoek van personen , die zich door die uitvoe
ring benadeeld rekenden, wordt afgewezen. Ik breng dat 
niet bij om den Minister een verwijt te doen dat hem 
die resolutie niet voor den geest was; ik weet te wel 
dat men zoo veel van het geheugen van een Minister 
niet mag vergen. Maar er is een punt, hetgeen ik den 
Minis ter , die beloofd heeft in de uitvoering zoo billijk 
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mogelijk te willen z i jn , vooral in bedenking verlang te 
geven. De resolutie is een antwoord op een verzoek 
van requestranten, die restitutie verlangen van in beslag 
genomen goederen. Die goederen, bij hen gevonden, en 
behoorlijk door vervoerbiljetten gedekt, schijnen in be
slag te zijn genomen zonder dat de bezitters wisten of 
weten konden hoeveel zij in hun bezit mogten hebben. 
Dit n u , Mijnheer de Voorzitter, schijnt mij eene groote 
onbillijkheid, wanneer men niet van te voren gewaar-
schuwd heeft: zoo veel en niet meer moogt ge in uw 
winkel of magazijn opslaan , eene daar gevondene hoe
veelheid, als zijnde boven de geoorloofde maat, aan te 
halen. 

Ik begrijp, dat de Minister niet bij magte is e'e'nen al
gemeenen regel te stellen, dewijl de omstandigheden ver
schillen. Of zij echter zoodanig verschil len, dat geen 
regelen hoegenaamd kunnen worden gegeven, daaraan 
meen ik te mogen twijfelen. Maar bijaldien dit al niet 
mogelijk ware , eischt, geloof ik , de billijkheid en eene 
juiste uitvoering van het tractaat ten aanzien der ingeze
tenen, in alien gevalle, dat men aan ieder indiv idu , op 
zijne vraag, van te voren de maat van hetgeen hij in 
zijn magazijn of winkel mag hebben opgeve, en enkel 
aanhale hetgeen later boven die hoeveelheid bij hem mogt 
worden gevonden. 

Wat schijnt echter hier te zijn gebeurd? Zekere inge
zetenen hebben aan de ambtenaren de vraag gerigt, hoe
veel zij in huis mogten hebben. De ambtenaren weige
ren daarop te antwoorden, doch later komen zij om in 
beslag te nemen hetgeen zij boven eene zekere quantiteit 
aantreffen; eene quantiteit te voren onbepaald, en waar
van de bepaling vruchteloos door de belanghebbenden 
was verzocht. 

Ziedaar hetgeen ik meen aan den Minister van F inan
tien met aandrang in bedenking te moeten geven , dat 
men vooraf wete wanneer aanhaling zal kunnen en be
hooren te geschieden; zonder dat is men blootgesteld aan 
eene geheel willekeurige behandeling, waarvoor niemand 
zich wachten kan. 
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De Heer M I M S T E B V A N F I N A N T I E N : Mijnheer de Voorzit
ter, ik meen den afgevaardigde uit Almelo geantwoord 
te hebben, dat de uitslag van de bepaalde zaak, waar-
over hij hier sprak, mij nog niet bekend was, maar ik 
meen niet gezegd te hebben — en zoo j a , dan heb ik mij 
verkeerd uitgedrukt — dat van de zaak zelve mij niets 
bekend was. De geachte spreker uit Deventer, die zelf 
vroeger Minister geweest is, zal het mij niet ten kwade 
duiden, dat ik alle resolutien niet in het hoofd heb, 
dewijl dagelijks een enorm aantal resolutien van mijn 
departement uitgaat. 

Doch aan den anderen kant weet ik wel dat reeds ver
schillende bekeuringen, die geschied z i jn , van wege mijn 
departement zijn afgekeurd en dat de ambtenaren in het 
ongelijk zijn gesteld. Nu geef ik den spreker toe dat het 
wenschelijk zou zijn indien men voor iederen nering-
doende kon bepalen eene vaste maat , maar de geachte 
afgevaardigde zal niet ontkennen, dat daaraan bezwaren 
verbonden zijn. E r is toch een arrest van den Hoogen 
Raad in eene Limburgsche zaak, dat dit alleen aan den 
regter en niet aan de administratie ter beslissing over-
laat. Dat maakt het dus voor de administratie zeer 
moeijelijk. Nu geloof ik wel , dat wanneer de administra
tie vooraf zekere quantiteit bepaalde en de ingezetenen 
zich daaraan hielden, er geene moeijelijkheden zouden 
ontstaan ; maar wanneer de ingezetenen zich niet aan 
die quantiteit hielden, dan zou dit nog geene reden voor 
den regter zijn om de ingezetenen te veroordeelen, wan
neer zij meer hadden dan de administratie had toege
staan. Ik wi l echter gaarne de zaak in nadere overwe
ging nemen. 

Ik heb met leedwezen van den geachten spreker uit 
L i m b u r g , dien ik uit hoofde van de schorsing der zitting 
niet onmiddellijk heb kunnen beantwoorden, vernomen, 
dat het tractaat daar nog altijd zoo vele moeijelijkheden 
oplevert en ontevredenheid te weeg brengt. In den laat
sten tijd had ik daaroratrent geene klagten gehoord en ik 
vleide mij dus dat die ontevredenheid voor het oogen
blik zou zijn geweken. 
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De Heer T H O R B E C K E : Thans vlei ik mi j , dat wij in de 
verdere uitvoering, door den Minister van Finantien aan 
liet tractaat te geven, die billijkheid zullen zien betrach-
l e n , die ik verzoek en verlang. Ik meen toch dat het 
argument, hetwelk de Minister aanvoert, nit den weg 
kan worden gernimd. De Minister heeft een arrest van 
den Hoogen Raad ingeroepen, doch daartegen onderwerp 
ik aan den Minister , gelijk aan de Vergadering, twee-
derlei bedenking. 

Vooreerst, een arrest van den Hoogen Raad , of van welk 
regterlijk collegie ook, is niet regelgevend, maar verbindt 
alleen voor het bijzonder geval waarin en waarover het 
is uitgesproken. Ik geloof dat dit te meer herinnerd mag 
worden, omdat men zoo dikwijls in deze Vergadering ge
zien heeft, dat men zich achter arresten van den Hoogen 
Raad verschuilde, wanneer men eene zaak niet wilde of 
zich daarvan wenschten af te maken. Het arrest is geen 
voorschrift van bestuur, waaraan de Minister zich zou 
behoeven te storen. 

Ten andere: ondersteld bet arrest ware regelgevend , 
dan kan de Minister die werking voorkomen. De regter 
wordt niet van zelf van eene zaak gesaisisseerd; er moet 
eene bekeuring zijn; men moet van wege de administra
tie voor den regter worden gebragt. Wanneer nu de 
Minister bevel geeft, dat niemand zal bekeurd worden 
die niet me'e'r dan eene zekere quantiteit in zijn huis of 
in zyn winkel hebbe, dan zal de regter niet lastig wor
den gevallen . en hem de aanleiding worden ontnomen 
om te straffen waar de Minister geene straf oorbaar acht. 

Om tweederlei reden dus kan een arrest van den Hoo
gen Raad, en al waren er honderd arresten, den Minister 
van Finantien in de billijke uitvoering, die hij aan het 
tractaat wil geven, niet hinderen. 

De Heer MINISTER VAN F INANTIEN: De geachte spreker 
nit Deventer zegt: de Minister heeft het in zijne magt 
om den bekeurde voor de regtbank te brengen. Maar 
gesteld het geval, dat er een bekeurde is, aan wien men 
gezegd heeft dat hij drie honderd pond koffij in zijne wo
ning mogt hebben, terwijl men nu vijf honderd pond bij 
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hem vindt , dan is de Minister, die naar zijne overtui
ging de wet overtreden acht, niet meer vrij om al of 
niet te vervolgen. De zaak komt voor den regter, maar 
wanneer dezen wordt kennis gegeven dat de bekeurde 
verlof had om drie honderd ponden in zijne woning te 
hebben , dan verklaart de regter dat zoodanig verlof met 
kon gegeven worden , dat de administratie daarover met 
te beslissen heeft, dat alleen de regter heeft uit te ma
ken hoeveel in de woning mogt vcorhanden zijn. Dat 
arrest van den Hoogen Raad dus heeft de administratie 
op een moeijelijk lerreiu gebragt. Indien zij aan ieder 
neringdoende der grensplaatsen zeggen kon hoeveel by 
in zijne woning voorhanden mogt hebben, en dat verlof 
wierd bij regtsgedingen in aanmerking genomen, dan was 
de zaak gemakkely'k: men had een wapen tegen hem, die 
de wet wilde ontduiken ; maar thans , door dat arrest, 
wordt dit wapen geheel vernietigd. 

De Heer T H O R B E C K E , voor de derde maal het woord 
oevraagd en bekomen hebbende, zegt: Ik verlang slechts 
een punt, dat de Minister belette dat men worde be
keurd , wanneer men niet meer in zijn huis of zijn win
kel heeft dan hetgeen men volgens de bepaling, te yoren 
« e m a a k t en medegedeeld, aldaar mag hebben. Heeft men 
meer , dan wordt men te regt vervolgd en dan drage 
men tie gevolgen. 

De algemeene beraadslagingen worden gesloten. 

Over de Vllde afdeeling (Kosten van administratie der 
directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, 
ens.), in het algemeen worden geene beraadslagingen ge
houden , doch de beraadslaging over onder art. 25: 

» Tractementen , toelagen, veranderlijke belooningen , 
» s c h a d e l o o s s t e l l i n g e n , vergoedingen en bureaukosten 
.. f 2,762,850,00" luidt als volgt: 

De Heer VAN NISPEN VAN S E V E N A E R : Ik wensch met een 
enkel woord te zeggen dat ik onder degenen behoor, die 
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met leedwezen gezien hebben, dat de Minister niet slechts 
de laagst bezoldigde klasse der commiesen, de vierde, 
niet heeft doen verval len, maar integendeel de bezoldi
ging van deze niet alleen, maar ook die der derde klasse 
verhoogd heeft. Daardoor is de besparing, welke uit 
eene afschaffing van den accijns op het gemaal zou voort-
vloeijen , grootendeels verloren gegaan. 

De Heer MINISTER VAN F INANTIEN: Toen de geachte spre
ker het vorige jaar over dit onderwerp sprak, heeft hij 
het verlangen te kennen gegeven dat de laagste klasse 
der commiesen zoude vervallen; maar dit ging met het 
denkbeeld gepaard, dat er een grooter aantal commiesen 
kon worden gemist. Dit heeft echter geen plaats kunnen 
hebben, en nu kan ik niet inzien dat, wanneer het aan
tal commiesen, hier uitgetrokken , noodig is — en dat 
is het allezins — en men zich aan dat getal houdt, de 
schatkist geholpen zou worden , wanneer men de com
miesen van de vierde klasse verhief tot commiesen van 
de derde. 

De commiesen van de vierde klasse hadden / 500, die 
van de derde / 560. Men heeft beide klasse met f 60 
verhoogd: nu zou de schatkist weinig gebaat zijn gewor
den door alle commiesen der vierde klasse in de derde 
op te nemen, tenzij men deze dan op het tractement 
van f 560 had gelaten, hetgeen voor die ambtenaren zeer 
hard zou geweest z i jn , daar eene bezoldiging van f 420 
werkelijk nog niet als ruim kan beschouwd worden. 

De Heer VAN NISPEN VAN S E V E N A E R : Thans is er geene 
klasse weggevallen, maar men heeft de tractementen van 
elke der twee laagste klassen met / 60 verhoogd. Had 
men daarentegen de vierde doen vervallen en deze amb
tenaren zooveel noodig in de derde opgenomen, dan 
zoude er eene zeer aanzienlijke besparing hebben plaats 
gevonden. 

De beraadslaging wordt gesloten ; onder-art. 25 wordt 
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 
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BERAADSLAGINGEN OVER D E W E T OP D E MIDDELEN 
VOOR H E T DIENSTJAAR 1857. 

Deze beraadslagingen zijn zoo wijdloopig geweest, dat 
slechts het (voor de ambtenaren der belastingen) belang-
rijkste kan worden aangestipt; de volgorde in acht ne-
mende van de sprekers, wier redevoeringen onze aandacht 
moeten trekken. 

De Heer VAN RAPPARD wenscht doortastende herziening 
van ons belastingstelsel, en wijst op den onregelmatigen 
druk der opcenten ; ook de grondbelasting eischt herziening. 

De Heer SLOET TOT OLDUUIS , acht het wenschelijk o. a. 
den accijns op bet geslagt, de zeep en de brandstoffen , 
te zien vervangen door dien op koffij en tabak ; — en 
meent overigens dat in een gemengd belastingstelsel geene 
accijnsen kunnen worden gemist. 

De Heer VAN BOSSE durft zich niet voegen bij den wensch 
om eene algemeene herziening tot stand te zien brengen. 

De Heer DE LOM DE BERG klaagt sterk over den onre
gelmatigen druk onzer belastingen, de onbillijke en ver-
ouderde grondslagen waarop de wetten rusten en de 
willekeur waaraan de contribuablen , vooral in zijn dis
trict (Limburg) van de zijde der administratie zijn bloot-
gesteld; hij ziet in de toepassing der Wet op de Pers. 
belasting v o o r a l , eene rijke bron van grieven, welke met 
name in den laatsten tijd steeds vermeerderen en somt 
er verscheidene o p , o. a. de bekeuring van een m a n , die 
nooit eene dienstmeid gehad had en er nog geene heeft 
en er nooit eene zal kunnen houden , doch hulp noodig 
had bij zijne stervende v r o u w , waarom hij uit vrees van 
te misdoen den ontvanger raadpleegde hoeveel dagen 
hij iemand kon nemen , zonder in de belasting te vallen. 
De ambtenaren zien dat zekere persoon den vierden dag 
eene boodschap doet en verbaliseren deswege. — HIJ 
meent dat het tractaat met Pruissen op te strenge wijze 
wordt ten uitvoer gelegd , acht ons geheel belastingstel
sel doodend voor de toekomst, wijst op de afschaffing 
van den accijns op de brandstoffen , en wenscht betere 
verdeeling van lasten, waartoe hij de regeringtoewenscht 
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verhevene, edele beginsels en ter-zijde stelling van be-
krompen , wrevelige, kleingeestige disposities. 

De Heer GODEFROI wenscht eene herziening van het 
belastingstelsel, vooral opdat eene behoorlijke verhouding 
tusschen de rijks- en gemeentelijke-belasting'en kan volgen. 

De Heer ROCHCSSEN raeent dat ons belastingstelsel kwa-
lijk meer den naam van stelsel verdient, wijl de lasten 
ongelijk drukken, met name het personeel, de patenten. 
Hij wenscht eene afschaffing van den accijns op de brand
stoffen en een afstand van de personele belasting aan de 
gemeenten, en wijst op de middelen om in het daardoor 
ontstaande te kort te voorzien, zoo als: besparing van 
personeel, verhooging van de opcenten der grondbelas
t ing , van den zout-accijns, der successie-regten, daar-
stelling eener belasting in de doode h a n d , verbetering 
der patentwet gepaard met eene belasting voor paarden 
en rundvee, eindelijk accijns op koffij en tabak, zoo 
daartegen geene Staathuishoudkundige bezwaren bestaan; 
hij verklaart wijders, in antwoord op het door den Heer 
DE L O M DE BERG gezegde, dat hij van geen income-tax 
houdt, evenmin als van eene belasting op de Nationale 
Schuld , en dat hij het ook met dien spreker niet eens 
is omtrent de zeer pathetieke voorbeelden aangevoerd, 
nopens de werking der personele belasting in L i m b u r g , 
welke, om op hem den gewenschten indruk te maken, 
nader bewijs zouden behoeven. 

De Heer VAN WINTERSHOVEN ondersteunt hetgeen zijn 
mede-afgevaardigde uit Limburg heeft aangevoerd ten 
aanzien van misbruiken, bij de invordering van belastin
gen ; hij wenscht eene wijziging in ons belastingstelsel, 
dat te veel op den middenstand drukt. 

De Heer HENGST erkent ook dat er in Limburg klagten 
worden gehoord over de uitvoering der belastingwetten 
en meent die provincie in een bijzonderen toestand ver-
keert; hij wenscht veeleer afschaffing van belastingen dan 
subsidie'n aan publieke werken. 

De Heer VAN E C K , wijst op de wenschelijkheid dat alle 
plaatselijke accijnsen worden afgeschaft en vooral den 
rijks-accijns op bieren en azijnen , voornamelijk uit een 
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zedelijk oogpunt; hij acht ook eene herziening van het 
kadaster billijk. 

De MiMSTEU VAN FINANTIEN houdt eene zeer belangrijke 
en uitvoerige rede, waarin de wenschelijkheid eener ge
heele herziening van het finantie-stelsel, in verband met 
hetgeen gedaan moet worden tot herstel der geineente-
finantien , wordt betoogd; hij is tegen income-tax , meent 
dat op de ongelijkheid van het aantal opcenten moet 
worden teruggekomen en wenscht dat de Heer S L O E T T O T 
OLDHUIS zijne gedachte uiteenzet over de wijze waarop 
eene belasting op koffij en tabak kan worden geheven , 
daar hij voor belemniering van den handel bevreesd is. 
De woorden van den Heer D E L O M D E B E R G over de » a l -
lerellendigste willekeur van de ambtenaren" enz. hebben 
den Minister getroffen, hij wenscht daarover bepaalde 
klagten, met opgave van zaken en personen, daar dan 
de schuldig bevonden personen kunnen worden gestraft. 
hetgeen nu moeijelijk kan plaats hebben , daar de Minis
ter niet op de hoogte is van hetgeen elk der 2084 com
miesen doet , doch tevens niet ontveinst . dat die woor
den van den spreker, een onaangenamen indruk op hem 
hebben gemaakt. Overigens is het mogelijk dat de uit
voering der belasting-wetten alleen daardoor in Limburg 
reeds meer drukkend dan elders i s , omdat men gemeend 
heeft onze wetten slechts langzamerhand te moeten toe-
passen. De herziening der grondbelasting acht de Minis
ter zeer moeijelijk en o. a. voor Limburg zelfs niet wen-
schelijk; hij verklaart wijders dat hij natuurlijk alleen voor 
dit dienstjaar tegen alle verdere afschaffing van belas
tingen is, en wel op grond dat het gewaagd zou zijn een 
greep in de belastingen te doen, nu het aankomt o m 
maatregelen te beramen ten behoeve van de finantien 
der gemeenten. Ook de afschaffing van den accijns op 
bieren en azijnen komt hem niet wenschelijk v o o r , daar 
die accijns niet belet dat het bier volksdrank wordt; 
ware dit zoo, dan zou het offer stellig worden gebragt. 

De Heer VAN WINTERSIIOVEN komt nogmaals terug op 
de klagten in Limburg , gerezen over den druk der belas
tingen, speciaal die op het Personeel, en wil het vol -



178 

strekt Diet als eene gunst zien aanmerken, dat door de 
wettelijke repartitie, die provincie minder in de grond
belasting betaalt dan anderen, maar klaagt veeleer dat 
de lasten daar grooter zijn dan de baten. 

De Heer VAN Z U Y L E N VAN N I J E V E L T bctoogt in eene zeer 
lange redevoering dat hij veel hecht aan de herziening 
van ons belastingstelsel, in verband tot den stelregel om 
langzamerhand de productie en den arbeid van lasten en 
banden te ontslaan, maar wi l zich niet verdiepen in eene 
aanwijzing van de middelen, die hij daartoe geschikt acht , 
zich daaromtrent aan vroegere sprekers, met name de 
Heer R O C H U S S E N , refereerende. 

De Heer T H O R B E C K E spreekt over de herziening van het 
belastingstelsel in verband met de geraeente-finantien en 
wenscht deswegen van den Minister eenig bepaald plan 
of eenige besturende gedachte eener herziening te ver-
nemen; hij is tegen eene uitbreiding der vrijdommen op 
de brandstoffen. 

De Heer S L O E T TOT OLDHUIS verklaart niet genegen te 
z i jn , bij eene memorie, de bezwaren op te lossen, welke 
er zouden bestaan tegen eene belasting op koffij en 
tabak, daar dit zijns inziens niet het werk van een volks-
vertegenwoordiger is; hij behoudt zich voor zijne ge
dachten nader te uiten, op eene wijze dat ook het pu
bliek daarvan kennis kunne nemen. 

De Heer VAN E C K blijft aandringen op eene herziening 
ook van het kadaster der ongebouwde eigendommen, en 
op de afschaffing van den bier-accijns. 

De Heer VAN DER L I N D E N wenscht herziening van het 
kadaster op de gebouwde eigendommen, eene geheele 
herziening der patentwet en eene herziening betreffende 
de rigtige aangave voor de personele belasting, alles met 
het oog op eene meerdere opbrengst; wijders acht hij 
noodig eene afschaffing van den accijns op de brandstof
fen en eene losmaking der gemeentelijke en rijks belas
tingen. 

De MINISTER VAN FINANTIEN betoogt in eene uitvoerige 
rede o. a. dat bet verstandig en goed zal zijn de belas
tingen zooveel mogelijk te verdeelen en niet te zeer te 
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zoeken de directe belastingen te verhoogen en de accijn
sen weg te nemen, en spreekt nader over de herziening 
van het stelsel in verband tot de gemeente belastingen. 
Als bewijs dat de uitvoering der wet op het personeel in 
Limburg nog steeds eenigzins gebrekkig is , wijdt hij op 
het voorbeeld van dien afgevaardigde dier provincie , die 
de regering van fiscaliteit besehuldigde omdat men hem 
voor 4 haardsteden had aangeslagen, terwijl later bij 
arrest van den Hoogen Raad, die afgevaardigde is ver
oordeeld, daar het bleek dat er in zijne woning w e l 
zeven haardsteden aanwezig waren. Wijders beantwoordt 
de Minister onderscheidene opmerkingen van verschillende 
leden en beloolt ten slotte. zoowel herziening van het 
kadaster der gebouwde eigendommen, als van de patent
wet, ofschoon het niet in zijn plan ligt deze laatste 
meer te doen opbrengen dan de thans vigeerende; het 
doel is billijker en regelmatiger verdeeling. 

De Heer W I N T G E N S wenscht eene jaarlijksche statistiek 
der personele belasting, omdat het een juiste maatstaf 
is van de welvaart in den burgerstand, daar hij met ge
noegen opmerkte in zes jaren liet aantal dienstboden van 
54,980 tot 63,220 was geklommen en voora l , dat in het
zelfde tijdvak het getal personen die e'e'ne belastbare dienst
bode houden , met 5895 was vermeerderd. 

De Heer VAN D E U LINDEN betreurt het, dat de haardste
den niet ook zulk eene vermeerdering aanwijzen, en 
wijt dit aan de Wetgeving. 

De Heer MINISTER VAN F I N A N T I E N , durft om het omslag-
tige werk geene jaarlijksche statistiek der pers. bel. be-
l o v e n , en toont aan dat de redenering van den Heer 
VAN D E R L I N D E N volstrekt niet opgaat. 

De algemeene beraadslagingen worden gesloten, en bij 
het bespreken van litt. B (belasting op het personeel) zegt 
de Heer W E S T E R H O F F in eene uitvoerige rede, dat ook hij 
moet klagen over on wettig opdrijven der belasting, waar
van hij voorbeelden aanhaalt; waarop de Heer Minister 
verklaart, dat het nooit in de bedoeling van het hoofd
bestuur liggen kan dat er worde afgeweken van de wet, 
weshalve hij van den laatsten spreker gaarne zal ver-
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nemen, welke gemeenten hij op het oog heeft gehad; 
hieraan zal de Heer W E S T E R H O F F gaarne gevolg geven. 

De Wet op de Middelen is ten slotte aangenomen met 
52 tegen 16 stemmen. 

In de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn al de 
hoofdstukken der begrooting van uitgaven, en ten slotte 
ook de middelen tot dekking, met algemeene stemmen, 
goedgekeurd. 
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A L G E M E E N B E S T U U R E N Z . 

Mr. J . T . J . B. Tielenians, Referen-
daris, te 's Hage Z.-Holland. f 1726. 

A. K o o y , Arrondissement-Directeur, 
te Eindhoven N.-Brabant. - 1841, 

C O N T R O L E U R S . 

W . C. Jorissen, te Purmerend N.-Holland. - 1200. 
Mr. J. L . Liebert , te Goes Zeeland. - 1560. 

O N T V A N G E R S . 

Jhr. H . J . P. van der Wijck , te Oos
terhesselen Drenthe. - 1010. 

L . N . E . Verbrugge, te Vianen Z.-Holland. • 1519. 
J . Swenier, te Goes Zeeland. • 2652. 
L . van Bochoven, te Sommelsdijk. . . Z.-Holland. - 1154. 
W . de Graaff, te Maashees N.-Brabant. - 785. 
J . J . B r o c x , te Dinther • - 445. 
Jhr. F . E . Sickinghe, te Hoogkerk. . . Groningen. - 570. 
J . H . Wer le , te Oldebroek Gelderland. - 564. 
P . A . Remnien , te Well Limburg. - 618. 
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S. de B r u y n , te Rijswijh Z.-Holland. f 1125. 
li. P. van Straateo, te Wognum. . . . N.-Holland. - 1175 
J . Evers , te Sappemeer Groningen. - 610. 
R. Valkis , te Ophemert Gelderland - 322. 
Ii. van Roijen, te Mijdrecht Ulrecht. - 1172. 

B O E K H O U D E R . 

G. Commijs , te Dordrecht Z.-Holland. - 802. 

VISITEURS. 

J. Ogelwight, te Helder N.-Holland. - 952. 
J . J . W i c k e l , te Amsterdam » - 1055 
A. van der M o u w , te Lobith. Gelderland. - 853* 
J . A . Neyssel, te Amsterdam N.-Holland. - 1144 
K. de Vos, te Termunterzijl Groningen. - 593. 

C O M M I E S E N . 

Van de eerste klasse. 
P. H. Berghaeuser, te Dragten Friesland. 
J. Mulckhuyse, te Vreeswijk Ulrecht. 
D. W . Meijer, te Bildt 
W . Doppegieter, te Maarsen > 
R. F . Wichelhausen, te Ulrecht. . . . » 
F . G. Kaufman , te Utrecht » 
F . C. Stuten , te Harmelen » 
H . Molenheek, te 'sBosch N.-Brabant. 
M. Gatzen , te 's Bosch » 
C. B. Schagen, te Edam N.-Holland. 
L. Heek, te Amsterdam. » 
K . L i p p l a , te Weesp „ 
H. de Lamaar , te Leyden Z.-Holland. 
G. van Aken , te Leyden » 
J . Dronkers, te Vlissingen Zeeland. 
3. Outermans, te Domburg 
A . Engelman , te Overslag » 
J . Hulsenboom, te Hocdekcnkerke. . . » 
J . J . Peeters, te Axel » 

480. 
410. 
355. 
405. 
360. 
459. 
364. 
594. 
450. 
525. 
416. 
556. 
472. 
494. 
554. 
270. 
520. 
547. 
309. 
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S. Rijpma, te Ezumazijl Groningen. f 552. 
K. K. Metzlar, te Buitenpost Friesland. - 187. 
L . T. Plantinga, te Akkrum » - 411. 
J . F. Ortner , te Leeuwarden » - 527. 
J . van Slooten , te Knijpe » - 295. 
L . M. Frank , te Buitenpost » - 545. 
P. F. Monhemius, te Meppel Drenthe. - 581. 
J . J . W i t t e , te Hoogeveen » - 275. 
J. C. l h l e , te Eersel N.-Brabant. - 429. 
J . Fer inga, te Groningen Groningen. - 589. 
R. Hofsink , te Zwolle Overijssel. - 555. 
G. D. Garrelts , te Oude-Pekel-A. . . . Groningen. - 418. 
W . K a t , te Winterswijk Gelderland. - 720. 

Van de tweede klasse. 
H . E . A . Roosen, te Butbeek Overijssel. - 246. 
P. van der B l o m , te Heusden N.-Brabant. - 517. 
J . F . Calame, te Oosterhout » - 277. 
J. Hey mans , te Nieuwewijck » - 218. 
A . Wichers , te Dinther » - 199. 
N. C. Smith , te Vught » - 567. 
J . van L i t h , te Lobith Gelderland. - 551. 
L . Ginjolen, te Lobilh » - 587. 
A . de N o o . te Lobith » - 279. 
B. van der S l u i s , te Dordrecht Z.-Holland. - 541. 
P. Praag , te Middelburg Zeeland. - 299. 
W . Marinussen, te Middelburg » • 205. 
J . de Lange , te Bruinisse » - 400. 

Van de derde klasse. 
J . de Ble'court. te Lobith Gelderland. - 575. 
P. J . E n t e r , te Winsum Groningen. - 185. 

Van de vierde klasse. 
F . Schal ix , te Bergeikscbe barriere.. . N.-Brabant. - 167. 
T! M. van Coenen, te Dongen » - 121. 
G. Vermeulen, te Baarn Ulrecht. - 112. 
P. Schuyleman , te Amersfoort - 174. 
B. de Fonkert , te Oostburg Zeeland. • 174. 
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D I V E R S E A M B T E N A R E N . 

J. F. D Eberstein , Rijks-Roeijer, te 
Schiedam Z.-Holland. / 546. 

H . van VeJzen, Scheepsmeter, enz., 
te Rijnsburg Z.-Holland. - 100. 

K. btrijker, Commies-Sloeproeijer, te 
Ubbergen Gelderland. - 247. 

t. van Chastelet, Commies-Entrepot, 
te Rollerdam Z.-Holland. - 476. 

I*. B o o n , Rijksroeijer, te Amsterdam. N.-Holland. - 094. 
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G E P L A A T S T E S U R N U M E R A I R E N I N 1 8 5 6, 

—NN»j»e««M-— 

A L S C O N T R O L E U R S . 

J. Burgerhoudt, te Rotterdam Oostburg. 
J. E . Westenberg, te Zwolle Schagen. 

A L S O N T V A N G E R S D E R DIR. B E L . E N ACC. 

P. A . Rendorp, te Amsterdam. Scherpenzeel. 
G. D. P. S. Hubar, te 'sBosch Eethen c. a. 
B. C. G. van Eelde , te Amsterdam. . . . Engelen. 
J . A . Rypperda, te 's Bosch Megen c. a. 
H . C. van der F e e n , te Middelburg. . . Brakel c. a. 
H . J . W . Oosting, te Assen Ezinge. 
J . H. S i m o n , te Leeuwarden Dronrijp. 
F . W. J . H . Tengbergen, te Arnhem. . . Haarlemmermeer. 

t 



D E N E D E R L A N D S C H E H A N D E L , 

IN EEN TIENTAL JAREN. 

JAAR. 
ALGEMEENE 

INVOER. 
INVOER TOT 

VERBRUIK. 
ALGEMEENE 

UITVOER. 

UITVOER UIT 
HKT V R U E 
VERKEER. 

DOORVOER. 

1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 

/ 255,545,644 
260,721,037 
254,278,732 
275,339,395 
284,415,270 
303,993,224 
322,719,559 
321,051,729 
356,484 519 
342,654,063 

/ 162,139.811 
169,464,966 
181,771,315 
180,624,148 
188,380,508 
200,367,247 
205,666,420 
204,945,136 
244,495,510 
249,829,872 

/ 210,352,634 
209,237,020 
192,786,651 
217,219,059 
230,415,056 
242,74-4,806 
272,484,635 
272,801,566 
308,780,801 
314,053.878 

/118,258,147 
126,295,027 
124,912,424 
127,009,532 
137,749,277 
144,430,648 
157,050,480 
154,643,160 
193,621,258 
217,280,485 

/ 92,094,487 
82,741.990 
07,974,227 
89,609,527 
93,252,789 
98,304,158 

115,434,155 
118,158,606 
115,159,543 

96,773,893 

Onder algemeenen invoer wordt verstaan, alle aanvoer 
van buitenlands, alleen doorvoer zonder overlading uit-
gezonderd: onder algemeenen ui tvoer , alle uitvoer zon
der onderscheid, ook doorvoer en uitslag uit Entrepot. 
Daarentegen beteekent uitvoer uit het vrije verkeer, die 
van producten van eigen bodem of industrie, en van han-
dels-artikelen, eerst aangegeven als tot verbruik bestemd. 
Dat de aangegeven waarde niet volkomen juist de han-
delsbeweging doet kennen , weet ieder ambtenaar, die 
aan de grenzen verkeerde, want zonder nog op den 
sluikhandel te letten, zoo worden verscheidene artikelen 
zonder aangifte uitgevoerd enz.; bovendien is de officiele 
waarde veel lager dan de werkelijke of handelswaarde , 
zoodat deskundigen zelfs durven veronderstellen dat de 
werkelijke handelsomzet een derde of de helft hooger i s , 
hetgeen voorzeker tot het besluit brengt, dat onze han
del van gewigt is. 
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Maar wenden wij ons oog naar Hamburg , dan zien 
wij nog wat anders: daar beliep in 1845: 

de invoer / 256,854,760 en de uitvoer / 247,865,742. 
in 1854 "este^cn tot: 

de invoer /466,987,866 en de uitvoer / 455,866,271. 

AANDEEL VAN DE VOORNAAMSTE STEDEN IN DE GROND
EN PERSONELE BELASTING E N HET PATENTREGT 

IN HOOFDSOM: 

Ontleend aan het Bijblad Staatscourant 1854/5, al
waar tevens werd medegedeeld dat de opbrengst in 
hoofdsom dier belastingen voor het geheele rijk is ge
weest: Grondbelasting / 8,409.627 

Personele belasting » 5,555,980 
Patent » 1,962.951 

G E M E E N T E N . 
B E V O L K I N G 

in 1850. 
G R O N D B E 

LASTING. 
PERSO
N E E L . 

P A T E N T E N . 

's Hertogenbosch. 

Bergen op Zoom. 
Ti lburg 

Nijmegen 
Tiel 
's Gravenhage.. . 

Delft 
Schiedam 
Amsterdam. . . . 

21,782 
14,689 
8,518 

14,654 
19,090 
12,641 
18,677 

5,779 
72,115 
88,815 
56,557 
21,159 
18,780 
12,972 

252,800 
26,552 
10,224 

/ 52,455 
14,555 
11,480 
17,556 
55,823 
19,708 
22,716 

9,442 
215,155 
277,855 

60,742 
50,511 
54,459 
57,896 

754,267 
54,520 
24,590 

/ 58,924 
56,754 
17,986 
15,650 
75,125 
29,970 
42,585 
15,552 

562,890 
557,985 

92,512 
68,498 
50,654 
51,761 

901,869 
76,429 
28,935 

/ 21,887 
9,875 
5,521 
6,466 

22,597 
9,004 

14,488 
5,285 

75,772 
199,460 

56,075 
28,285 
20,668 
28,146 

509,460 
26,263 
11,911 
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GEMEENTEN. 

Hoorn 
Zaandam.. . . 
Middelburg. . 
Goes 
Zierikzee.. . . 
Utrecht. . . . 
Amersfoort. . 
Leeuwarden. 
Sneek 
Heerenveen.. 
Zwolle 
Deventer... . 
Kampen. . . , 
Groningeu.. . 
Appingadam. 
Winschoten.. 
Assen 
Meppel. . . . , 
Maastricht.. 
Roermond.. , 
Venlo 

BEVOLKING 

in 1850. 

9,017 
11,502 
15,884 
5,298 
7,092 

48,501 
12,571 
25,881 
7,750 
2,411 

18,485 
15,255 
11,045 
52,987 
5,291 
4,231 
4,595 
0,422 

25,241 
7,172 
7,010 

GRONDBE

LASTING. 

15,052 
25,480 
56,284 
11,578 
15,446 

110,649 
18,263 
58,279 
18,057 
4,754 

51,602 
27,085 
26,560 
64,457 
7,958 
7,647 
6,002 
9,646 

18,970 
6,556 
5,559 

PERSO

N E E L . 

/ 18,670 
18,880 
60,086 
15,172 
18,498 

185,427 
22,595 
65,967 
17,750 
5,586 

45,994 
51,557 
21,668 
95,850 
7,559 
8,529 
9,970 

10,091 
54,150 
11,457 
8,055 

O P B R E N G S T . 

Gedurende het jaar 1855 bragten de middelen op 
/ 54,293,569,19 (zonder het gemaal en het tonnegeld), in 
1856 / 55,656,474,84 ofschoon zij slechts waren geraamd 
op / 55,754,510,00'. 

m«im> 



I N H O U D . 

Naamlijst van al de kantoren van ontvangst, 
met aanwijzing der gemeenten , en van de 
klasse, de controle en de directie waartoe zij 

behooren Bl. 1. 
Statistieke bijzonderheden betreffende de om

schrijving der kantoren » 81. 

Belangrijke arresten van den Hoogen Raad 
met aanwijzing der besliste vraagpunten enz. . . » 89. 

lets over juiste wegingen » 106. 
Verslag van het verhandelde in de 2de Kamer 

der Staten-Generaal, met betrekking tot de be
grooting voor 1857 » "«>• 

Mededeelingen omtrent het personeel der amb
tenaren • » *81. 

Een paar statistieke overzigten » 186. 
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