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De medewerking
dactie gemakkelijk

der Hoogere Ambtenaren
gemaakt dezen jaargang

Jieeft let der Eevan het

Jaarboekje

cameniestellen , en zij betuigt deswegen haren opregten dank.
Dat zij niet aan alle wenschen der Inteekenaren kan

voldoen,

vooral toat betreft de opbrengst der kantoren van ontvangst,
niet in gebrek aan goeden wil,
de vnsselvalligheid

maar is veeleer een gevolg van

der opbrengst,

daar liet verhuizen van een

slijter of eene toevallige uitdeeling eener Naamlooze
dikwerf

MaatscMppij

verkeerde conclusion zou veroorzaken , terwijl

eene wijziging

ligt

bovendien

in het beheer van een kantoor ligtelijk eene ver-

andering in de netto opbrengst te toeeg brengt.
De telkens
Roeijers,

plaats

grijpende

maakle eene wijziging

verplaatsingen

der

Commiesen-

in de naamlijst wenschelijk;

Redactie meende dus aan eene vermelding

de

van den rang achler

de namen der geexamineerden de voorkeur te moeten geven,
ven eene lijst,

bo-

die uit den aard der zaak, bij het afleveren van

liet Jaarboekje,

dikwerf reeds onjuist was.

Wenken en mededeelingen van de ambtenaren aller rangen ,
zullen voortdurend met genoegen ontvangen worden , de voldoening aan de geuitte wenschen en de opneming van het medegedeelde in den volgenden jaargang,

steeds ernstig in overweging

worden genomen.

AMTERDAM ,
25

Januarij

1862.

BE

REDACTIE.

J A N U A R IJ.

F E B R V A R IJ.

1. W. NlEUWJAARSDAG.
2. 0.
a v.
4. z.
8. Z.
6. M. DRIE KONINGEN.
7. D.
8. W.

E.K.

z.

9. 0.
10. V.
11. z .
12. Z.
13. M. Koppermaandag.
14. U.
15. W.
16. D.
17. V. H. Antonius.
18. Z.
19. Z.
20. M.
21. D.
22. W.
23. D.
21 V.
28. Z.
20.
27. M.

L Z.
2. Z. MARIA LICHTMIS.
3. M.
4, D.
5. W. H. Agatha.
6. D. H. Dorothea.
E.K.
7. V.
8. z.
9.
H. Apollonia.
10.
M.
11.
D.
12.
W. H. Eulalia.
13.
D.
14.
V. H. Valentinus. QUAT. V.M.
15.
Z. QUATERTEMPER.
16. '/.. H. Julianus. SEPTUAGESIMA.
17. M.
18. D.
19. W. H. Bonifacius
20. I).
21. V.
L.K.
22. z.
23.
SEIAGESWA.
21. H. H. Matth.
28. 1).
26. w.
27. I). H. Petrus.
28. V.
N.M.

H. Pelrusstoel te Home.
H. Naam Jezus.
H. Agnes.
L.K.
H. Timotheus.
H. Paulus bekeering.

28. D. H. Joan. Chrys.
29. W.
30. D. 11. Franciscus.

N.M.

31. V.

H. M. Anna Paulowna,
duwe der Nederlanden.

Grootvorstin van Rusland, Koningin W e Geb. 19 Januarij 1798.

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 HI, Koning der Nederlanden. Geb. 19 Februarij 1817.
Z. K fl. Willem Frederik Karel,
Prins der Nederlanden, Oom des
Konings. Geb. 28 Februarij 1797

MAART.

1. I.
2 Z. QuiKQUAGESIMA.
3. M.
4. D. Vaslenavond.
SS. \V. Ascbdag.
6. D.
7. V. H. Thomas.
E.K.
8. Z.
QUADRAGESIMA.
9.
10.
M.
11.
I).
12.
H. Gregorius. QUATERTEMP,
W.
13.
Amsterd. Mirakel.
I).
14.
QUATERTEMPER.
V.
la.
QUATERTEMPER.
z.
16.
V.M
z.
17.
M.
18.
D.
19.
W.
20.
Lente
begint.
I).
H. Benediclus.
21.
V.
22.
L.K
z.
23.
z.
24.
M.
2a.
D.
26.
MARIA BOODS.
W.
27.
28 I).
29. . V
30. z .
N.M.
31. X.
KL

z.

APRIL.

1. D.
2. W.
3. D.
4. V.
5. Z
6. Z . JUDICA.
7. M.
8. D.
9. W.
10. D.
11. V.
12. Z.
13. Z. PALM ZOSDAG.
14. M.
la. D.
16. W.
17. D. Witte Donderdag.
18. V. Goede Vrijdag.
19. Z.
20. Z. PASCHEX.
21. M. 2DE PAASCHDAG.
22. D.
23. VV.
24. D.
2a. V. H. Marcus.
26. Z.
27. Z. Quasimodo.
28. M.
29. D. Jubitare.
30. YV. II. Catharina.

E.K.

V.M.

L.K.

N.M.

H. K. H. Wilhelmina
Maria Sophia Louisa,
Zuster des Konings.
Gemalin van Z. K. H. den Erf-Grool-Herlog van
Saksen-Weimar*
Eisenach.
Cfeb. 8 April 1824.

J U N IJ.

MEI.

1.
2.
3.
4.
5.

1. D . H. Phil, en Jac.
2. V.
3. Z. Kruisvinding.
4. Z.
5. M .
6. D . f D A G .
7. VV. Vaslendag.
8. D. H. Michael.
9. V .
10. Z.
u. z .
12. M.
13. D.
14. W. QUATERTEMPER.
11$. D.

E.K.

V.M.

16. V. QUATERTEM.
17. Z. QUATERTEM.
18. Z.
19. M.
20. D.
21. VV.
22. D .
23. V.
24. Z.
28. Z.
26. M. Kruisd. Vastend.
27. D.
28. W.
29. D. HEMELVAARTSDAG.
30. V.
31. Z.

Z.
M.
D.
W. Isr.
Pinkst.
D . I. Pinkst.

E.K.

V.
Z.
Z. PINKSTER.
M. 2de PINESTERD.
D.
11. W. QUATERTEMPER.
12. D. H. Odulphus.

V.M.

6.
7.
8.
9.
10.

13. V. H . Antonius.
14. Z.
13. Z. H. DRIEVULDIGHEID.
Jeruzalem.
16. M. Verm, van
17. D. Dank- en biddag.
18. W .
19. D. H . SACRAMENTSDAG.

L.K.

N.M.

L.K.

20.
21.
22.
23.

V.
begint.
Z. Zomer
Z.
M.
24. D. H. JOANNES DE DOOPER.
28. W. V'OCEM.
26.
27.
28.
29.
30.

D.
N.M.
V.
Z. Vastendag.
/ . H. PETRUS en PAULUS.
M.

H. K. H . Wilhelmina
Maria Sophia Charlotta Marianne,
Prinses
der Nederlanden, Tante des Konings, Geboren 9 Mei 1810.
H. K. H. Amalia Maria da Gloria Augusta,
Gemalin van Z. K. H
Prins Hendrik der Nederlanden, Geboren 20 Mei 1830
Z. K. H . Willem Frederik
Hendrik,
Broeder des Konings. Geboren 13 Junij 1820.
H. M. Sophia Frederika
Mathilda,
geb. Prinses van Wurtemberg,
Gemalin van Z. M. KoDtng WUlem III. Geboren 17 Junij 1818.

J U L IJ.

AUGUSTUS.

1. D,

1. V. H. Petrus banden.
2. Z.
3. Z, H. Steph. vinding.
E.K.
E.K
4. M. H. Dominicus.
3. D,
6. W. Transf. Christi.
7. D.
8. V.
9. Z.
V.M.
10. Z.
V.M
11. M.
12. D.
13. W.
14. D. Vastendag.
15. V. MARIA HEHELVAART.
16. Z.
17. Z.
L.K.
18. V.
L.K. 18. M.
19. Z. Hondsd. beginnen.
19. D. Hondsd. eindigen.
20. Z. H. Margaretha.
20. W. Harljesd. H.Bernardus.
21. M.
21. D.
22. D. H. Maria Magdalena.
22. V.
23. W.
23. Z .
24. D.
24. Z. H. BARTHOLOMEUS.
25. V. H. JACOBDS APOST.
23. M. H. LUDOVICOS.
N.M.
26. Z. H. Anna.
N.M. 26. D.
27. Z.
27. W.
28. M.
28. 0. H. Augustinus.
29. D. H. Martha.
29. V. H. Joann. onlhoofd.
30. W.
30. Z.
31. LI. H. Ignatius.
31. Z.
2. W. Maria Visit.
3. 0,
4. V.
5. Z.
6. Z.
7. M.
8. D.
9. W.
10. D.
11. V.
12. Z.
13. Z.
14. IL H. Bonavenlura.
13. D. Apost. scheidiug.
16. W .
17. D.

H. K. H. Wilhelmina
Frederika
Anna Elisabeth
Maria,
tweede
Dochter van Z. K. H. Prins Frederik
der Nederlanden. Geboren
5 Julij 1841.
H. K. H. Wilhelmina
Frederika Alexandrina
Anna Louisa,
Dochter van Z. K. H . Prins Frederik der Nederlanden, Gemalin van den
Koning van Zweden. Geboren 5 Augustus 1 828.
Z. K. H. Willem Alexander
Karel Hendrik
des Konings. Geboren 25 Augustus 1851.

Frederik,

tweede Zoon

SEPTEMBER.

1. M .
2. 0.
3. W.
4. D.
5. V .
6. Z .
7. Z.
8. M . MARIA GEBOOBTB.
9. D.
10. VV.
11. D. H . Nicol. v. Tol.
12. V .
13. Z .
14. Z. + VERHEFFING.
15. M .
16. D.
17. W .
18. D.
19. V .
20. Z .
21. Z.

QDATERTEMPER.
QUATERTEMPER.
QUATERTEMPER.
H. MATTHEOS.

22. M .

23. D. Herfst beg.
24. W .
25. D.
26. V .
27. Z.
28.2.
29. M. H. MICHASL.
30. D. H. HieroDymus.

OCTOBER.

1. W . H . Bavo.
2. D.
3. V. Leyden ontzeL
4. Z . Gr. Vcrzoendag
5. Z.
6. M .
7. D.
8. W . Alkmaar ontzet.
V.M
9. D. Loofhuttenfeest.
10. V.
11. Z.
12. Z.
13. M .
14. D.
15. VV.
L.K. 16. D.
17. V. Vreugde der Wet.
18. Z. H . Lucas.
19. Z.
20. M .
21. D.
22. W .
N.M- 23. D.
24. V.
23. Z. Isr. Nieuwjaar.
26. Z.
27. M .
E.K.

28. D. H . SIMON en JUDAS.
29. VV.
E.K. 30. D.
31. V. Vastendag.

Z. K. H . Willem Nikolaas Alexander

Frederik Hendrik

Prins van Oranje, oudste Zoon des Konings.
ber 1840.

V.M

LK.

N.M.

E.K.

Karel,

Geboreo 4 Septem-

NOVEMBER.

DECEMBER.

1. Z . ALLERHEILIGEN.
2. Z . Allerzielen.
3. M.
4. D.

1. M.
2. D.
3. W . H. Franeiscus Xav. Vast.
4. D. H. Barbara.
5. V. Vastendag.

5. W .
6. D.
7. V. H. WILLEBRORDDS.
8. Z .
9. Z .
10. M.
I L D. H. Martinus.
12. W.
13. D.
1 4 V.
15. Z .
16. Z .
17. M.
18. D.
19. W .
20. D.
21. V. MARIA PRESENT.
22. Z .

V.M,

L.K

6. Z . H. Nicolaas.
7. Z . 2DE ADVENT.
8. M. MARIA ONTV.
9. D.
10. W .
11. D.
12. V. Vastendag.
13. Z .
14. Z . 3DE ADVENT.

V.M.

L.K.

lb\jM.
16. D.
17. W . QUATERTEMPER.
18. D.

N.M

23. Z .
24. M.
25. D. H. Catharina.
26. W .
27. D.
28. V. Vastendag.
E.K
29. Z .
30. Z . H. ANDREAS. ISTE ADVENT.

19. V. H. Euseb.
20. Z . Vastendag.
21. Z . H. Thomas. 4DE ADV. N.M.
22. M. Winter begint.
23. D.
24. W. Vastendag.
25. D. ISTE KERSDAG.
26. V. 2DE KERSDAG. H. Steph.
27. Z . H. JOHANNES EVANG.
28. Z . H. Onnoozele Kind. E.K
29. M. H. Thom. Cantelb.
30. D.
31. W . H. Silvester.

VOOE DE

M B T E N A R E
DEE

B E L A S T I N G E N .

m

© © i? SB -AID na n m a § ir IBA IT a us*
Minister v a n F i n a n c i e n .

Mr. Jhr. J . G . H.van Tets van Goudriaan (@ K.) (Gr.Off. # E.K.).
Secretaris-Generaal.
D. van Hoytema (@), Q#?CM>r van de orde van den Heiligen
Mauritius en Lazarus van Sardinie, Kommandeur der Medjidieorde van Turkije.
Hoofd-Administrateur.
H . A . Verniers van der Loeff (@).
Refer endarissen.
J. C. Bloem, voor de directe belastingen.
Mr, A. Uyttenhooven, voor de in- en uitgaande regten, tevens
Inspecteur voor de Rhijn- en Maasvaart, Ridder van de
Guelphen orde van Hannover, Ridder der Dannebrogs orde
van Denemarken, Sde klasse.
Mr. C. H . Immerzeel (#), voor de accijnsen.
H . J . W. Visser (-ft E . K . ) , voor het personeel.
T. G . Versfelt (%), voor de comptabiliteit.
Hoofd-Commiesen bij het Ministerie
voor het vak der directe belastingen, in- en uitgaande
regten en accijnsen.
J. de Jong.
E. A. Engelbert van Bevervoorde.
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Commiesen.
A. P. Smit.
J. Ephraim.
H . T. Mensinga.
Mr. P. C. J. van Ghert.
H . P. de Peypers.
F. van Haaften.
D. W. Eoobol.
M . Bowier Az.

J.
J.
J.
E.
P.
S.
P.
J.

Carabain.
L . Heubel.
Oltmans.
W. de Rooy.
F. Waldeck.
H . Hertzveld.
H . F . L . Jonxis.
C. Mondt.

A d j unct- Commiesen.
G.
M.
W.
J.
P.

A. Faber van Riemsdijk.
Henriques Pimentel.
K. F . Zwierzina Jr.
M . Kilehmeijer.
J. van der Kloot.

L.
E.
H.
E.
J.

Samuels.
A. Canneman.
Cornets de Groot.
H . Scheidius.
H . Mullemeister.

5

A M B T E N A R E N
VOOR D E ALGEMEENE DIENST BIJ HET VAK DER DIRECTE BELAS
T I N G E N , IN- E N UITGAANDE REGTEN E N ACCIJNSEN, E N
VAN DEN WAARBORG E N BELASTING OP D E GOUDEN
E N ZILVEREN WERKEN.

—«9«2)S««*-—
Hoofd-Inspecteurs der directe belastingen, enz.
W. de Rooy , Ridder
P. H . B. Motke'.

van de Leopoldsorde

van Belgie.

Inspecteur der directe belastingen en bet
kadaster.
P. Koster.
Inspecteur v a n bet m i d d e l v a n W a a r b o r g .
R. van der Voort.
Adviseur.
Br.

G. H . Muller . voor de Scheikundige

zaken.

A g e n t v a n de Scheldevaartregten.
J. van Lier, te

Antwerpen.

QLmbul&tttc

llccficceftc te

Winter.

AAN D E ZEEZIJDE (1).

E E R S T E

A F D E E L I N G .
Inspecteur.

J. L . Crap Hellingman.
(1)

E . K.), te

Helder.

De organisatie van deze dienst is in haar geheel opgenomen on

der de rubriek Personeel, bl. 76 van het jaarboekje van 1846.
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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 . Easol, Schipper en buitengewoon Commies.
W. C. Snooij, Sloeproeijer.
No. 2.
A. J . Verhoeff, Visiteur.
P. Fasol, Schipper en buitengewoon Commies.
Y. W. Jongstra, Sloeproeijer.
No. 3. (Friesche

Wadden.)

J . van der Werff, Visiteur a. i.
T. K. Heytema, Schipper en buitengewoon Commies.
H . Jaarsma, Sloeproeijer.
No. 4.

(Uithuizerwadden

[Groningen].).

J . W. Backer, Commies der Zde Masse.
J . Boelen, Schipper ea buitengewoon Commies.
J. Baas, Sloeproeijer.
No. 5. (De Eems.)
Visiteur.
D. Scheen,
K. Kamper, Schipper, buitengewoon
W. Bont, Sloeproeijer.

Commies-waker.

VOOR D E N HELDER, VLIELAND, TER-SCHELLING,
AMELAND EN OOSTMAHORN.

De met de dienst der klaringen aldaar belaste personen

7
T W E E D E

A F D E E L I N G .

Controleur-Commandeur.
, te
R E C H E R C H E

Botterdam.
V A A R T U I G E N .

VAARTUIG N O . 1.

R. J . Jannette, Visiteur a. i.
J . de Jonge, Schipper.
J . Baart, Sloeproeijer.
J . Wessels, ) ,.- .
C. L . Bos, }
W. Comijs, Scheepsjongen.
M

a

t

m

VAAETUIG

NO. 2.

H . J . Cremer,
Visiteur.
C. van Hoepen, Schipper.
A. van der Steen, Sloeproeijer.
J . Dronkers,
\
A. van Prooijen Scliuurman, J
P. J . Baart, Scheepsjongen.
VAAETUIG

H.
B.
J.
D.

Matrozen.

NO. 3.

B. C. van Alplien, Visiteur.
Schot, Schipper.
Verkammen van Keulen, Matroos.
van der Made, Scheepsjongen.
VAARTUIG NO. 4.

J.
C.
K.
G.

R. Zorn, Visiteur a. i.
de Ruyter, Schipper.
de Vries, Matroos.
Verhoeven, Sc/ieepsjongen.

s
VAARTUIG

J.
J.
J.
L.
M.
J.

No.

5.

Nykuys, Visiteur.
Kegge, Zetschipper en Bititengetcoon Commies.
de Kan, Sloeproeijer.
Hartman, I , , ,
van Pelt, /
frozen.
H . Ritmeester, Scheepsjongen.

S3 A A

m Ob

M sir

DER

A M B T E N A R E N
IN

DE ONDERSCHEIDENE

raoraesiN ESS M M .

NOTA.
Be Ontvangers, bij welke geene bijzondere aanwijzing in de Naamlijst voorkomt, zijn Ontvangers van de directe belastingen en accijnsen.
tiede letters
Be henaming van het kantoor is met doorgespa
gedrukt; voor zoo ver die niet speciaal wordt aangewezen, is de
hoofdplaats van het kantoor tevens de residentie van den Onloanger.
De klassen der kantoren zijn achter de
lste klasse, boven / 4000.
2de
, , van
, 3300
3de
, , ,
, 2600
4de
* ,
, 2000
5de
, , ,
, 1500
6de
, , »
, 1100
7de
,
,
„ 800
8ste
, , ,
, 600
9de
, , beneden „ 600
t

namen vermeld.
tot / 4000.
„ ', 3300.
. « 2600.
t , 2000.
, „ 1500.
, , 1100.
, , 800.

De ambtenaren als Roeijers der eerste, tweede en derde klasse
gefcxamineerd, zijn aangeduid door r . 1, r . 2, r . 3, achter den naam voorkomende.

Direeteur.
J. A . Nuijts.
J. H . Hecking, Commies ter

Directie.

Rijks-Advocaat.
Mr. A . J . Korteweg (waarnemend).
Controleurs.
J . Spree, te 's Hertogenbosch (Stad).
W. G . Hoffmann, te 'sHertogenbosch (Buitengemeenten).
L. J . Sala, te Tilburg.
N . Kantelaar (a. i.), te Oss.
P. A. de Bergh, te Heusden.
Jhr. fE. C. L . van Nispen, te Eindhoven.
P. C. Kooij, te Helmond.
J . W. van der Noordaa (a. i.), te Oirschot.
W. C. van Rhijn, te Boxmeer.
A. P. Boellaard, te Breda.
P. H . Maertens, te Oosterhout.
G. M . van der Heyden (R.A. 4dekl), te Roozendaal.
J. H . Cateau van Rosevelt, te Bergen-op-Zoom.
W. F . H . Teupken, te Zevenbergen.
Ontvangers.
Controle 's BOSCH (Stad).
G. Sterk Jr., voor de dir. bel., te 'sBosch
(3e kl.).
A. Voerman, voor de regten en accijnsen, te 'sBosch (3e kl.)
Controle 's BOSCH (Buitengemeenten).
Jhr. P. J . J . vanRijckevorsel van Kessel, voor St.
Michielsgestel
en dm Dungen (7e kl.).
E . G. de Hartitzseh, voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt (7e kl.).
Jlir. H . J . J . Bowier, voor Berlicum,
Heeswijk en Dinther (7e kl.).
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Jhr. G . J . M . Bowier, voor Rosmalen
, Nuland en Geffen
(7e kl.).
W. C. G. Abbema, voor Engelen,
Empel en Meerwijk en
Bokhoven (9e kL).
H . G. J . H . Vermeulen, voor Vlijmen,
Sedikhuizen,
Drunen en Nieuwkuik (6e kl.).
Stationementen te Vught,

Berlicum, Rosmalen en Nieuwkuik.

Controle TILBUBG.

P. A. J . Koppelaar (1), voor de dir. bel., regten en aceijnsen, te Tilburg en Goirle (3e kL).
J. M . Antfang, voor de regten te Goirle (grenskantoor 7e kl.).
P. J . B. Montforts, voor Loon-op-Zand
en Udenhout (6e kl.).
H . J . M . E . Bekkers, voor Gilze,
Rijen en Cluumi (7ekl.).
H . P. J . Ots, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
B aarle-Nassau,
Alphen en Riel (grenskantoor, 7e kl.).
Stationementen te Tilburg, Goirle, Loon-op-Zand, Gilze ;
Baarle-Nassau, Alphen, Riel, Alphen-Oisterwijk,
Chaam en
Ulecoten.
Controle HEUSDEN.

P. Greidanus, voor Heusden,
Herpt, Bern en Oudheusden
(6e kl.).
J . A. Schiffer, voor Giessen,
Op- en Neer-Andel,
Rijswijk
en Woudrichem (6e kl.) [residentie Woudrichem].
J . G. de Bosson, voor Wijk en Aalburg en Veen (Se kL).
L . E . Krabbendam, voor Eethen,
Heesbeen en Gendringen,
Meeuwen Hill en Babylonienbroek en Drongelen Haagoord
Gansoijen en Doeveren (8e kl.).
J . A. van Hooft, voor Dussen,
Munster en Mnilkerk (7ekl.).
H . Eitmeester, voor Werkendam
en de Werken en Sleeuwijk
(7e kl.).
E . C. H . Phaff (fj$ 4de kL), voor Almkerk
en Uitwijk en
Emmikhoven en Waardhuizen (7e kl.).
Stationementen , te Heusden,
Woudrichem,
Dussen en
Werkendam.
(1)

Yoorheen Controleur te

Zevenhergen.
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Controle Oss.
J. G. Niehot, voor Oss, Heesc/i, Berchem en Nistelrode (5e kl.).
D. van Sonsveld Brink, voor Ravenstein,
Huisseling en
Neerloon,
Benrnen en Dennenburg en Dieden Demel en
Langel (7e kl).
J. A. Bijpperda, voor Megen,
Haren en Macharen en Oijen
en Teeffelen (7e kl.).
H . A . Essers, voor Lith,
Lithoijen en Alem Maren en Kessel
(7e kl.).
C. M . Gerard de Miellet van Coehoorn, voor Reek,
Herpen
en Schayk (7e kl.).
A. van Winkel, voor Uden,
Mill en St. Hubert en Zeeland
(6e kl.).
W. Hopmans van Wurmond. voor Veghel
(6e kl.).
Stationementen te Oss, Ravenstein , Megen, Lith , Schayk,
Uden, Mill en Veghel.
Controle BOXMEEK.
Jhr. T. E . J . H . van Grotenliuis tot Ontstein, voor de dir.
bel., regten en accijnsen te Boxmeer,
Sambeek en Oploo
St. Antonius en Ledeacker (6e kl.).
P. T. Bogaard, voor de dir. belastingen en accijnsen, te
Grave
en Velp (6e kl.).
K. Pfeiffer, voor de dir bel., regten en acecijnsen te
Maashees
en Overloon en Vierlingsbeek (8e kl.).
, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Cuyk
en St. Agatha, Beers, Linden, Gassel en Bscharen
(6e kl.).
J . A . Kessels, voor Beugen
en Rijckevoort,
Oeffelt, Haps
en TVanroy (7e kl.).
Stationementen te Boxmeer, Grave , Maashees , Vierlingsbeek , Cuyk, Katwijk en Oeffelt.
Controle EINDHOVEN.

F. van Lelyveld van Cingelshouck, voor de dir. bel., regten
en accijnsen te Bind hoven,
Stratum,
Strijp en Gestel
en Blaarthem,
(4e kl.).
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W. de Bie, voor Eersel,
Duisel en Steensel,
luiksgestel
Bergeijk, Borkel en, Sckaft en Westerhoven (2 kantoren
ieder 7e kl.).
J . C. Kremer, voor Veldhoven,
en Meerveldhoven,
Waalre
Aalst,
Oerle en Zeelst (8e kl.).
J . H . C. Kremer, voor Woensel
en Eckhart en Son en
Breugel (7e kl.).
W. Schoonhen, voor regten aan de
Bergeijksche-Barriere
(grenskantoor , 7e kl.).
A. P. van Beusekom, voor Heeze,
Leende,
Zesgehuchten,
Valkenswaard, Bommelen en Geldrop (6e kl.).
W. A. D. van Groin, voor de dir. bel., regten en accijnsen
te Budel,
Maarheeze en Soerendonk, Sterksel en Gassel
(8e kl.).
BergStationementen te Eindhoven, Eersel, Veldhoven,
eijk, Luiksgestel,
Bergeijksche Barriere,
Leende,
Budel,
Geldrop en Valkenswaard.
Controle HELMOND.
P. Verschooff, voor de dir. bel., regten en accijnsen te He lmond
(5e kl.).
P. P. C. Steinmetz, voor A arieRixtel,
Beek en Bonk,
Lieshout en Stiphout (7e kl.).
K. J . Gey van Pittius, voor Gemert
en Bakel en MUIteeze (7e kl.).
B. L . H . Borret, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Asten,
Vlierden, Beurne en Liessel, Someren en Lierov
(6e kl.).
P. A. Broers, voor Erp en Boekel (8e kl.).
P. Schutjes, voor Nuenen,
Gerwen en Neerwetten,
Mierlo
en Tongerle (7e kl.).
Stationementen te Helmond,
Gemert, Asten,
Beurne,
Someren, Nuenen en Helena-veen.
v

Controle OIRSCHOT.

S. P. W. J . van Goch, voor Oirschot
G. D . P. S. Hubar, voor Hilvarenbeek,
Moergestel (7e kl.).

en Best (6e kl.).
Diessen en
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J. Meijer, voor Hoogeloon;
Hapert en Casteren, Vessem
Wiutelre en Knegsel, Hooge- en Lage-Mierde en Hidsel en
Oost- West- en Middelbeers (8e kl).
F. G. Bogers, voor Boxtel,
Esch en Liempde (6e kl.).
Jltr. P. J . G . Martini, voor Oisterwijk,
Berkel Enschot
en Heukelom en Haren (7e kl.).
F. W. Thorbecke, voor St. Oedenrode
en Schijndel (5e kl.).
L. A . H . Crommelin, voor de dir. bel., regten en accijnsen
te Beusel
en Bladel (7e kl.).
Stationementen te Oirsclwt, Hilvarenbeek, Esbeek, Diessen, Hoogeloon, lagemierde,
Boxtel, Oisterwijk, St. Oedenrode, Beusel en Bladel.
Controle BKEDA.
J . G . Neiszen, voor' de dir. bel., regten en accijnsen te
Breda
(3e kl.).
J. B. de Plonnies, voor Prinsenhage
(6e kl.).
A. G . J . Hamming, voor Zundert
en Wernhout en Rijsbergen (6e kl.).
C. L . de Smet, voor de regten te W e r nit out ("renskantoor, 7e kl.).
C. de Brauw, voor de dir. bel., regten en aeorjnsen te G i tine ken en Bavel en Teteringen (6e kl.).
M. P. J . F . Groshans, voor de regten te Str ij beek
(grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Breda, Prinsenhage,
Ginneken, Rijsbergen, Zundert, Anker, Wernhout, Galderen, Strijbeek en
Ulvenhout.
Controle OOSTEKHOUT.

Mr. K. H . W. J . Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, voor
Oosterhout
(5e kl.).
H . C. van Doorn, voor Terheyden
(7e kl.).
W. Molenaar, voor Dongen
(7e kl).
A. E . van Dullemen, voor Geertruidenberg
en Made
en Drimmelen (6e kl.).
J. W. van Moock, voor Raamsdonk
(5e kl).
J. C. Kiihlman, Cz., voor Waspik
en 's Gravemoer (6e kl.).
i

i
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J, Buijs, voor Capelle,
Vrijhoeve-Capelle en Sprang (6e kl.).
J . M . Verheijen, voor Waalwijk,
Baardwijk en Besoijen (5e kl.).
Stationementen te Oosterhout, Terlieyden,
Geertruidenberg,
Raamsdonk, TVaalwijk en Capelle.
Controle

ROOZENDAAL.

F . J . S. Eerens, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Ro o z en do al en Nispen (3e kl.).
J . J . A. Willemse, voor Rucphen
en Sprundel en Hoeven
en St. Maartenspolder (7e kl.).
B. S. T. Ernst, voor de regten te Nispen
(grensk., 8e kl).
J . M . van der Mee, voor Etten
en Leur (resid.
6ekl.).
Stationementen te Roozendaal, Rucplien, Sprundel, Nispen, Leur en Moerdijk.
Controle BERGEN-OP-ZOOM.
J . Stapels, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Bergen(3e kl.).
op-Zoom
J . A. Bouwhuizen, voor Steenbergen
en Kruisland (6e kl.).
E . M . van Mattenburgh, voor Halsteren
en Nieuw-Vossemeer (le kl.).
G. J . van Kerkwijk, voor Wouw
(7e kl.)
L. Wolvers, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Putte
(7e kl.).
V. J . F . van Steenacker, voor de dir. bel., regten en accijnsen
te Ossendrecht,
Woensdrecht, Hoogerheiden en Hinkelenoord en Huibergen (7e kl.).
Wouw,
Stationementen te Bergen-op-Zoom, Steenbergen,
Ossendrecht, Huibergen, Heimolen , Hoogerheiden en Putte.
Controle ZEVENBERGEN.

J . 0. van Dugteren, voor Zevenbergen
(6e kl.).
H . Scholtens, voor Dinteloord
en Prinsland (7e kl.).
J. A. Brand, voor Willemstad
en Fijnaart en Heijningen (6e kl.).
F. A. de Klerck, Jz., voor Klundert
en Standdaarbuiten
(residentie Standdaarbuiten,
6e kl.).
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W . F. G. It. van Tengnagell de Raad, voor Hoogeen
Lage-Zwaluwe
(7e kl.).
S. Bakker, voor Oudenbosch
en Oud- en Nieuw-Gestel
(5e kl.).
Stationementen te Zevenbergen , Willemstad, Zwaluwe en
Oudenbosc/i.
S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
J. Loeff, W.Gz.
E. F . EL de Quaij.
D. A . van Wolframsdorff.

K. W. Verschooff.
W. F . J . Passtoors.
B. H . J . F. Endtz.

Vistieurs.
J.
J.
G.
P.
A.

H . Bosschart, te Bergen-op-Zoom.
Jacobs,
A . Wethmar, r . 2.,
te Roozendaal.
A. Neideok, r . 3.,
van Wely, Dz., r . 3., tijdelijk,
Commiesen.
Hoofd- Commiesen.

F. t . Cerutti, te Hiharcnbcci.
L. van den Wildenberg, te Itoozcn&aal.
H. ?an deu Dolder, te Uoogerhciden.

C H . Witzel, te Alphn.
R. J. H . llock, te R'jxbergen.
C. Kempciicers, te VaikensKaard.

Van de eerste Masse.
H. vau Heeswijk.
J. Hannik r. 2.
G. van Wijk. r. 3.,
H . A. Janssen.
W. H . van Ommeren.
I. de Graaff.
W. Wilbers.
J. C. Klotz.
G. J . Engelse.
J. H . H . Zipp.
1). van Perls.
11. Wissink.
F, F. Kilian.
3.
C. van ^oest. r. 8.
j . F. J . Baesjou. r. 3.

II. van der Sijde.
T. J. van de Wiel.
G. vau Galen, r. 8.
L. P. van Orteu.
K. C. D. van Buuren. r. 8.
Ravesteyn.
J. J. Veermun. r. 8.
L. B. van Ballaert.
J. M. Bles.
S. Vosters. (* 4 kl.).
L. J. F. Clement.
G. N. vau Acliterberg. r. 3.
H. V. B. Brouwers. r. 8.
11, L . Ziegenl'.oocke, r . 3.
G. J. Inimink. r. 3.

G. F. Jaquet.
N. J. C. Leget. r. 3.
M. van Egyenuond.
J. C. Wolvers.
N. C. Ampt.
C. Potters, r. 3.
W. F. Middelkoop.
C. H . Bus.
H . Walder.
[j. Rietdnk.
0. Middelkoop.
J. van Heynsbergcn.
J. F. Baerveldt.
J. Verstraeteu. r. 3.

IS
Van de tweede klasse.
D. de Graaff. r. 3.
3. P. Geraen.
A. A, van Steenbergen.
B. J. van Stapele. r. 3.
H . Muller.
R. A. "VV. Kieffer.
J. van Woensel.
K , Hofman.
P. Courtens.
N. van der Schalk.
J. C. Pfeiffer.
J. H . Stute. r. 3.
C. F. L. Gram. r. 3.
J. £ . Saalbach. r. 3.
J. N. M. van Dingstee.
II. J. Peper. r. 3.
A. C. Pesant. r. 3.

A. J . A. Nissen.
J. Godschalk.
I. H . Marechal.
J. van de Wiel.
J. A. Roy. P . » .
P. Hentzen.
J. II. Heijerman.
C. V. Knebel. p. 3.
C. W. G. Hetterachey.
II. Palmers.
J. Blaupot. p. 3.
T. P. Verhaere.
C. W. J. Croes. p. 3.
J. P. Noniau. r. 3.
D. M. Blommers. p. 3.
K. van den Berg.

Van de derde
3D. Porrey. r. 3.
J . P. Kappel. r. 3.
A..N. van der Schoot.
"W van Oijen. r. 3.
P. J. d'llaeueiis. P . 3.
J. F. van der Sanden. r. •
C van Damme.
W. C. Dijk. p. 3.
E. J . D. Breyl.
J. IJpes.
J. "W. van Hooren.
G. Labryu.
A. Valkiers.
3. A. van Reekeu.
A. F. Brugmana.
A. H . Cliatelin.
H . P. van Soeus.
G. Lemmers.
A. ran Rookkuizen. r. 3.
J. W. Wiertz.
P. Crielaurd.
A. van Meene.
C. Walder.
L. II. Houbreghs.
I), van der Muiden.
P. van Ravestyn.
G. B. Pas.
J . van der Meyden.
C. van Dis.
G-. A. van Bynen.
M. Kooy. r. 3.
y f , Beueens.
M. M. A. Neomagus. P . I
H . A. Wolvers. . 3.
J. H . Jockin. p. 3.
D. Kraan P . 3.
3. van Eggermond. r. 3.
A, Wilbelm. P . 3.
A. J. Rietdijk.
L . J . F. Gram.
r

W. G F . Goppel.
W. A. van de Wiel.
L. Oosterlee.
VV. Henning.
J. W. Wenniger.
P. Rassers.
J. Fjjten. p. 3.
A. Toonen.
F. H . EliaBsen.
A. A. Bresson.
J. G. Witmer.
F. Smits.
li. Bonier, p. 3.
F. C. Hartman.
W. A. EvertB.
A. Dingemana.

klasse.

W. L. Hermans.
P. C. Zeylmaua van Emmichoven. p. 3.
J. Held.
A. van der Muyzenhergh.
P. A. Barthel.
J. M. Helmus.
J. P. Fit. p. 3.
B. Rutten.
P. Webbers.
VV. Slangen.
H. Blommers.
A. van Alphen.
J. C. Weijermans.
H. van deu Burg.
J.
B. Brandts.
A. Deynen.
J. E. Roomer.
B. Morgenstern.
H . G. van Poppel.
E. W. Wolvers.
P. Wagemakers.
F. W. Donnath.
M. Kamerman.
J . R. P. Straatman. r. 3.
G. J. M. vanNieuwkuijk. p.3. G. J . Chabot. p. 3.
A. J. Beaumont, p. 3.
A. C. Christ, p. S.
V. A. C. Jarnazette. p. 3.
K. W. Lier.
A. C. D. Bothfi. p. 8.
T. Paro.
J.
Looijens.
J. Sanderson, p. 3.
J. P. E. K Hanewinckel. P . 3, F. G. J. Stoffels.
J. Gaberel. p. 3.
R. T. Mange.
S. F. Trotnp. p. S.
C. J . van Aalst. r. 3,
J. C. J , Romang,
G. van Osch.
J. A. Ouwerkerk. p. 3.
P. Morgenstern.
A. A. Hollert. p. S.
H. Olden.
A vau der Hoeven. r. 3. J. Struik. p. 3.
II. 3. Keulsdom. p. 3.
M. Veltliuizen.
P. van der Kuiteu.
F. vau Meenen.
F. M. Bosschart.
J. T. Rutten.
J. B. H. Op den Oordt. p. I
J. Dnuselman. p. 3.
J. C. Sluyters.
W. Bosnians.
A. van den Wildenberg.
A. P. Colley.
J. W. Borren.
A. Driedouks. r. 3.
II. Pijnenberg.
C. de Jongh.

C. G. Beekman.
F. F. H . Waleeon. p. 3.
C. B. vau Helden Tucker, p.3.
E. Schneider,
van Hal. p. 3.
J. F. J . P. van den Borght.
H. Sclieermakfirs.
P. Visser. p. 3.
VV. van Deursen.
C. J. A. van Esseveld.
P. J. Brink.
J. BL Waalwijk.
P. Kroes.
L. van Langen.
P. Elsing.

f

P. Bakx.
J. van Breugel.
A, Nuyten.
J. Louette.
M. E . Nozenian.
6. P. H . Weymar.
A. Stambergeu.
H. C. Kuypers.
J. Wetten.
J. J. Malyuosky.

J. P. Enserinck.
Ii. Busch.
H. Vink.
H. J. Schellens.
A. Keissemakers.
A. Slokkers.
P. A. H . Vaessen.
A. van den Heuvel.
J. Foov.
J. M. Moors.

G. J. M . van Slingelandt.
L. A. Muller. p. 8.
J. A. Hubers.
J. D. van der Borght.
J. Kuppens.
H. W. Lem.
E. H . van Mild. . 3.
E. W. van Kraanen.
A. D. van der Borght.
H . B. van der Kellen. p. 3.
J. Hoekman. p. 3.
L. vau Kiel,
van Vugt.
C. L. Hanewinckel.
J. M. Bouweus.
*
J. F. KIop.
J, F. Kerstens.
D. W. Poppink. r . 3.
J. V. P. Appels.
J. C. Meybauru.
A. A. Lefth. p. 3.
D. C. Hetterschy. p. 3.
C. Passier. r . 3.
A. Bogaerts.
J. M. Roolant. p. 8.
K. W. Brandt.
P. N. Smits.
J. C. D. Euler.
L. J. Weyermans.
W. A. vau Poppel.
J. H Heijntjes. r. 3.
W. C. Vogels.

P. J. Cornelisseru
A. Blewanus.
J. van Eggermond.
J. Rodenburg.
W. L. F. van Harreveld.
J. M. Witters.
E, S. Vorstman.
J. A. L. van Steenacker.
P. Engel.
M. J. van Diemen.
W. C. Neomagus.
J. H . van Daalen.
E. Grambeek.
A. Selhorst.
J. M. van Hoek.
K. Andriessen.
L. J. van deu Dungen.
L. J . van de Werff.
E. P. Lauer.
J. Kuylaars.
A. G. D. Luyten.
H. Vrijdag.
P. A. H. Gatzen.
F. R. H. Weymar.
J. J. van Stapele.
F. F. Calamc.
J. D. Scheffer.
I. I. F. de Ridder.
I. J. Bogaerts.
A. Sprenkels.
H. A. Court.
J. Kuypers.

W. van Lelyveldt van C
gelshouck.
J. Q. van de Ven. r. 3.
C. W. F. Donath.
L. van deu Burgh.jp. 3
L. IL Colson Abersou. p
P. J. deu Dekker.
W. A. N. Eijmaal.
W. F. Rovers.

Van de vierde Masse.

r

B. W. Ulehake.
H. van deu Burg.
P. W. Lecomte.
II. van de Werff.
J. Lignian.
F. J . A. van de Wakker.
A. Nuyten.
H. Meyer.
H. Schweig.
P. Bertrams.
K. Kuuen.
L. van Helden Tucker.
G. A. Posthumes.
J. Bogaerts.
J. de Ring.
J. Grootenboer.
J. F. de Visser.
C. de Moor.
P. P. van de Wiel.
J. F. Sonderman.
A. Frederiks.
F. G. Eugliardt.
L. van Ghert.
W. van Baardwijk.
P. F. Vrijdag.
E. G. vau Driessen.
L A. H . Gram.
J. Durled.
J. F. Stravens.
J. L. V. Eras.
J. C. van Rietschoten.

Scheepsmeters.
A. C. Pesant, Commies der 2de klasse, te's Bosch.
C. PotterB, Idem der lste klasse, te Grave.
P. van Santen, voor Zevenbergen en Bergen-op-Zoom.

D e u r w a a r d e r s der directe

belastingen.

J. van Rec, voor het kant. 'sBosch.
H. Dam, voor de kant. Vught, Rosmalen, Engelen, Berlicum, St. Michiels Gestel
Vlijmen.
A. Danien , )
J Korthout <
^ ^ - Tilburg, Baarle-Nassau, Gilze en Loon-op-Zand.
v o o r

e

a n t
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D. van Perls, Commies le kl., voor de kant. Heusden en Eelen.
M. 't Hooft, voor de kant. W,jk, Giesen, Werkendam, Almkerk en Dussen.
C. J . Moens, voor de kaut. Oss , Ravestebi, Megen en Z i l i .
S. S. Langeraap, voor de kant. Uden, Reek en Veghel.
T. J . vau der Wiel, Commies le kl., voor de kant. Boxmeer.
3. 3. Malynosky, Idem 3e kl., voor liet kaut. Maashees.
3. Ver»traeteu, Idem le kl., voor het kant. Cuyk.
B. Bonier, Idem 2 kl., voor het kant. Beugen.
C. Potters, Idem le kl., voor het kaut. Grave.
3. Voets, voor de kant. Eindhoven,
Veldhovtti.

Woensel, Heete,

Budel.

Eersel,

Lwjksgeslel

en

F de Groot, voor de kant. Helmond, Asten. Gemert, Erp, Nuenen en Aarle-Rixtel
A. I. Brugmans , Commies 3e kl., voor bet kant. St. Oedenrode.
R. A. W. Kielfei , Idem 2e kl., voor het kant. Boxtel.
A. N. van der Schalk, Idem, voor liet kant. 0,isteru>,jk.
3. Meurs i voor de kaut. Oirschot, Hilvarenbeek, Hoogeloon eu Beusel.
A. de Bie, voor de kant. Breda, Zundert, Prinsenhage en Ginneken.
W. F. Middelkoop, Commies le kl., voor het kant. Oosterhout en Dongeu.
3. P. E. K. Hanewinckel, Idem 3e kl., voor liet kant. Terheiden.
G. F. Kuebel, Idem 2e kl., voor het kant. Geertruidenberg.
B. A van Rietschoten, voor de kant. Waalwijk, Waspik en Capelle.
A. de Groot, voor de kant. Bergen-op-Zoom, Halsteren , Steenbergen, Wouw, Putte
en Ossendrecht.
P. A. H . Vaessen, Commies 3e kl., voor het kant. Roozendaal.
B. W. Ulehake, Idem 4e kl., voor het kant. Rucphen.
C. J. van Aalst, Idem 3e kl., voor het kant. Etten.
P. A. de Groen, voor de kant. Willemstad , Dinteloord en Klundert.
G. F. Jacquet, Commies le kl., voor het kant. Zevenbergen.
3. M. Bosschart, Idem 4e kl., voor het kaut. Zwaluwe.
H . J. Peper, Idem 2e kl., voor het kant. Oudenbosch.
3. A. van Reeken, Idem 3e kl., voor het kant. Raamsdonk.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
A. Voerman, te '4 Bosch.
F. A. J . Koppelaar, te Tilburg.
P. T. Bogaard, te Grave.
Jhr. T. E . J . H . van Grotenhuis tot Ontstein, te
P. van Lelyveld van Cingelshouck, te Eindhoven.
P. Verschooff, te Helmond.
J . M . Verheyen , te Waalwijk.
J . G. Neiszen , te Breda.

Boxmeer.
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Mr. K . H . W. J . Baron van Oldeneel tot
Oosterhout.
3. Stapels, te
Bergen-op-Zoom.
F. J . S. Eerens . te Roozendaal.
S. Bakker, te Oudenbosch.
A. E . van Dullemen, te
Geertruidenberg.

WAARBORG

op Gouden en Zilveren

E N

Oldenzeel,

BELASTING

werken

in

Noord-Brabant.

'SHERTOGENBOSCH.

A.
A.
L.
C.

J . Cats , Controleur.
Voerman , Ontvanger.
E . A . Haenen , Essayeur.
A. E . Struik,
Commies-Stempelaar.

«

BREDA.

S. L . M . Popta, Controleur.
A. C. Neiszen , Ontvanger.

W. H . Haenen,

Essayeur.

Directe belastingen en K a d a s t e r .
J. Voorbach , Controleur, te 's Hertogenbosch.
, Adjunct-Controleur , Idem.
W. P. A. van Beusekom, Surnumerair, Idem.

te

Direeteur.
J . H . de Eanitz ( ® ) .
J. Eosier, Commies ter

directie.

R y ks- Advocaat.
Mr. J . U . de Kempenaer.
Controleurs,
F . C. Dufour, Controle Arnhem (Stad).
Jlir. A . C. von Weiler, Controle Arnhem (Buitengem.).
W. H . van Diest, te Apeldoorn.
C. A . M . Baron, du Tour, te Harderwijk.
H . Houwing, te Lobith.
J . W. E . de Groot, te Zutphen.
J . W. E . Tilanus Baerts, te Boetinchem.
(vacant), te Groenlo.
H . M . H . van Wessem, te Nijmegen.
J . Dufour, te Tiel.
H . Baron Lewe van Middelstum, te Ubbergen (resid. Beek).
(vacant), te Zalt-Bommel.
C. M . Visser, te Elst.
J. J . T. Evers, te Bruten (resid. Wijchen).
Ontvangers.
Controle Arnhem (Stad).
H . Scheltema (1), van de dir. bel., te Arnhem
(3e kl.).
P. A . de Chateleux, van de in- en uitg. regten en accijnsen,
te Arnhem
(le kl.).
Stationement te Arnliem.
Controle AKNHEM (Buitengemeenten).
F . A. von Schmid ,"voor Brummen
L . A. E . Schuller, voor Benkum,
(7e kl.).
(1)

Vroeger Controleur te

Bergum,

en Hall (6e kl.).
Boorwerth en Oosterbeek
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H . T . Voet, voor Velp,
Rheden en Rozendaal (6e kl.).
H . Bruins Jr., voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Bieren
(6e kl.).
Mr. E . Beek, voor Ede, Lunteren,
Otterloo en Bennekom.
(6e kl.)
B. C. G . van Eelde, voor Scherpenzeel
(9e kl.).
A. van de Werken, voor Veenendaal
(Geldersch-) (9ekl.).
H . Gerlings Jz., voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Wag ening
en (5e kl.).
Stationementen te Brummen,
Wageningen,
Lunteren,
Velp en Bieren.
Controle ATELDOOKN.

H . C. Verbeek, voor Apeldoorn
en Beekbergen (6e kl.).
H . Dijckmeester, yoor Barneveld,
Voorthuizen en Garderen (6e kl.).
J . G . Coenen, voor Epe,
Vaassen, Heerde
en Veessen
(6e kl.).
Mr. A . F . Baron Sloet van Zwanenburg, voor
Twello,
Nijbroek en Wilp (6e kl.).
G. C. G . van Ketel, voor Voorst
(8e kl.).
Stationementen te Apeldoorn,
Barneveld,
Epe, Heerde
en Twello.
Controle HAKDERWIJK.

H . H . Groskamp, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Ha r der wij k (5e kl.).
J . G . A . Sonnevelt, voor Elburg
en Boornspijk (6e kl.).
H . Veklhuizen, voor Ermelo,
Putten en Nunspeet (6e kl.).
Jlir. H . G. Bouwens van Horssen, voor Hattem
en Oldebroek (6e kl.).
Jhr. J . C. Mollerus; voor Nijkerk
en Hoevelaken (5e kl.).
Stationementen te Harderwijk, Elburg, Ermelo,
Hattem
en Nijkerk.
Controle LOBITH.
S. J . Hoffman, voor de in- en uitg. regten, accijnsen en
scheepsvaartregten, te Lobith
(grenskant., 4e kl.).
J. F . Soer, voor Pannerden,
Herwen en Aerdt en Lobith
(7e kl.).
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A. G. W. Ramaer, voor de regten en accijnsen, te
Babberik
(grenskantoor, 7e kl.).
A. F . R. E . van Hasselt, voor B uiv e n, Westervoort en
Groessen en Loo (7e kl.).
W. G. Passtoors, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Zevenaar
en Oud-Zevenaar (5e kl.).
Stationementen te Lobith, Millingen (station te water),
Pannerden,
Babberik, Zevenaar, Westervoort en Zevenaar
(Rhijnspoorweg).
Controle

ZUTPHEN.

B. Niemantsverdriet (@) (1), voor de dir. bel., regten en
accijnsen, te Zutphen (3e kl.).
P P. de Bruyn Tengbergen, voor Hengelo
(7e kl.).
W. de Visser, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Lochem,
Laren en Verwolde (6e kl.).
B. H . Chevallerau, voor Steenderen
(7e kl.).
Jhr. T. E . van Nispen, voor Vorden
(8e kl).
A. Wilbrenninck, voor Warnsveld,
Gorsel, Almen en
Borth (6e kl.).
Stationementen te Zutphen, Lochem, Vorden en Warnsveld.
:

Controle

DOETINCHEM.

Jlir. P. A. van Haeften, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
van Stad en Ambt Boetinchem,
Zeddam en Zelhem (5ekl.).
J. A. Stuten (2), voor de dir. bel., regten en aceijnsen, van
Doesborgh,
Hummelo en Keppel (4e kl.).
Jlir. A . L . van Spengler, voor Angerlo,
Bahr en Lathum
(8e kl).
P. J . Grobbee, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Binxperlo
(grenskantoor, 7e kl.).
M . H . van Hengelaar, voorde dir. bel., regten en accijnsen,
te Gendringen
en Netterden (grensk., 7e kl.).
C. A. Ritmeester, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Terborg,
Wisch en Etten (6e kl.).
A. H . R. Metelerkamp, voor Varsseveld
(7e kl.).
(1)

Vroeger Arrondissements-Directcur te

(2)

Voorheen Controleur te

Doesborgh.

Zutphen.

n
D. H . W. Laeijendecker, voor de dir. bel., regten en acciinsen, te Wehl
en Bidam (8e kl.).
Jhr. S. E . van Spengler, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te 's Heerenberg
(grenskantoor 7e kl.).
Stationementen te Boetinchem , Boesborgh, Wehl, Bidam
Zeddam, Terborg, Ulft, Binxperlo, Gendringen,
Netterden
s Heerenberg, Beek en Varsseveld.
Controle GROENLO.

J. P. Eichelme, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Groenlo,
Beltrum en Lichtenvoorde (6e kl.).
C. A Penning (1), voor dedir. bel., regten en accijnsen, te
Aalten
en Bredevoort (6e kl.).
J. Breukink, voor Borculo,
Neede en Geesteren (7e kl)
H . G Hendriks, voor de dir. bel., regten en accijnsen,' te
Bib er gen (Ge kl.).
G. 3. Baron van Eeede van Oudtshoorn, voor de reo-ten en
accijnsen, te Holterhoek
(grenskant., 8e kl.).
•
W Baerts, voor de regten en accijusen, te Heurne
(grenskantoor, 8e kl.).
J. fl. 0. Copius Peereboom, voor de regten en accijnsen te
Kotten
(grenskantoor, 8e kl.).
S. Hallungius, voorde regten en accijnsen te
Oldenkotte
(grenskantoor, 8e kl.).
H. J . Eambonnet, voor Ruurlo
(9e kl.). •
J. W. C Becking, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Win t e r swij k (6e kl.).
Stationementen te Groenlo, Aalten, Bredevoort,
Heurne
Borculo, Neede, Eibergen, Holterhoek, Rekken en Oldenkotte
Lichtenvoorde, Winterswijk, Kotten, Meddeho, Ratum en Woold.
Controle NIJMEGEN.

A. Mellink (2), voor de dir. bel, te Nijmegen
(4e kl)
A. van Eaab van Canstein (3), voor de regten en accijnsen ,
te Ny megen
(3e kl.).
(1)

Vroeger Controleur te

Dm/en.

(2)

Vroeger Controleur te

Nijmegen.

(3)

Vroeger Controleur te

Winlersviijk.
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J. W. Mellink, voor Hatert en Neerbosch (kant. Hees),
Stationement te Nijmegen.

7ekl.).

Controle DKTJTEN.

Afferden,
Pniflijk en
C. J . T. Hermsen, voor Druten,
Horssen (6e kl.).
J. Moerkercken van der Meulen, voor Appeltern,
Maasbommel, Alplien en Batenburg (7e kl.).
J. W. Holtius, voor Beuningen,
Weurt, Ewijk en Winssen (7e kl.).
, voor Wamel,
Breumel en Leeuwen (6e kl.).
J. L . van Tets, voor Wijchen,
Niftrik,
Balgoy,
Bergharen en Hernen (7e kl.).
Stationementen te Druten, Beuningen, Wamel, Maasbommel en Wijchen.
Controle UBBEBGEN.

J. P. Kessler, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te. Beek
(grenskant.) en de gemeenten Ubbergen, Oog en LeutJi (6e kl.).
Jhr. J . A. H . de Lanoy, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Groesbeek
(geriefkantoor, 8e kl.).
Jhr. W. H . Teding van Berkhout, voor Heumen,
Over- en
Neder-Asselt
(7e kl.).
A. J . M . Dibbits, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Mi 11 in g en (grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Beek, Ubbergen, Erleeom,
Kekerdom,
Millingen, Groesbeek, Heumen, Over-Asselt en St. Anna.
Controle T I E L .

, voor de dir. bel., in- en uitg. regten en
accijnsen en scheepvaartregten, te Tiel
(3e kl.).
J. C. L . van de Graaff, voor Beest
(7e kl.)
G. J . Naber, voor Beusichem
(9e kl.).
J. A. van Vliet, voor Buren
(8e kl).
W. B. van den Bosch, voor Culemborg
(6e kl.).
J. P. S. Jonquiere, voor Beil
en Gellicum (8e kl.).
H . de Wal, voor Geldermalsen
en Buurmalsen (7ekl.).
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B. T. van Qmmeren, voor Ingen
(9e kl).
P. E . H . Leendertz, voor Lienden
en Ommeren (7e kl.).
J. Abeleven, voor Maurik,
Eck en Wiel (7e kl.).
Jhr. T. S. H . H . Bowier, voor Ophemert
en Varik (8e kl.).
J. J . Clarion, voor Wadenoijen,
Brumpt,
de Avezathen
en Zoelen (7e kl.).
Stationementen te Tiel, Beest,

Ingen, Buren en Culenborg.

Controle ZALT-BOMMEL.

J. B . van den Heuvel Eijnders (1), voor
Zalt-Bommel,
Kerkwijk en Gameren (5e kl.).
J. P. Haksteen, voor Ammerzoden,
Hedel en Nederhemert
(le kl.).
W. E . Baron van T i l l , voor Brakel,
Zuilichem, Pouderoijen en Aalst (8e kl).
L. P. J . Baerveldt, voor Briel
(le kl.).
G. L . Wijnen, voor Herwijnen
en Vuren en Balem (le kl.).
A. de Gaay, voor Hurwenen,
Heerewaarden en Possum (8e kl.)
Mr. C. W. von Weiler tot Poelwijk, voor
Waardenburg
Est en Opijnen en Haaften (le kl.).
Stationementen te Zalt-Bommel, Hedel, Zuilichem, Waardenburg en Herwijnen.
Controle E L S T .

O. Baron van Dedem , voor Elst
en Elden (le kl.).
M. J . de Man, voor Bemmel,
Bessen en Lent (le kl.).
J. D. Dijckmeester, voor Bodewaard,
Hien,
Kesteren,
Opheusden, Lede en Oudewaard (le kl.).
J. J . van Raab van Canstein, voor Gent,
Angeren en
Boornenburg (le kl.).
Ch. de Wijs, voor Heteren,
Briel en Randwijk (le kl.).
P. G . van Delden, voor Huissen
(le kl.).
H . Borchelt, voor Valburg,
Slijk-Ewijk,
Herveld,
Zetten
en Hemmen (le kl).
Jhr. C. W. Stern, voor Uzendoorn,
Ec/iteld en Ochlen
(Se kl.).
Stationementen te Heteren, Bemmel, Lent, Gent, Huissen, Valburg en Bodewaard.
(I)

Voorheen Controleur te

fflst.
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Boekhouder.
H . J . Antink, ten kantore der in- en uitg. regten en accijn
sen, te Nijmegen.
K l e r k bij de R m j n v a a r t .
K. W. F . Doorman, te Lobith.
Plaatselijke

Ontvangers,

belast met de ontvangst van Rijks-accijnsen.
P. van Zadelhoff, voor het geslagt, te Arnhem.
J. V. Eiveaux, voor het geslagt, te Nijmegen.
S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
M . D. van Opstall.
J . L . van Gennep.
J C P Baron van Alderwe'relt Houtuyn.
Jhr. J . L . A. van Haeften.

H.
W.
B.
»•

E . Antink
E . Boozenburg.
C. Charbon.
J- A. Umbgrove.

Visiteurs.
J . H . L . Offerhaus,
H . G. B . Dietz, r . 2, ^
G. C. Pieterse,
W. Gisolf,
W. M . J . Janssens,
H . C. A . van Halteren, r
L . P. M . von Noel,
i
L . Keizer ,
'
H . L . von Eichstorff, 1
W. Mogge,
)
G. Freni, r . 2 ,
1
J. C. van der Meer, 1
G. C. de Waard, te Beek.
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Commiesen.
(Maar

anclennlteit.)

Van de eerste klasse.
A. IJsveld. p. 3.
G. J . Post. (*4.kL).
A. J . Ligtenberg,
T. J. J. E . Janssen. r. 3.
J. Klee.
G. Thijsscn.
D. Averink.
J. A. Popping.
A. Huydink.
G. J . Jentink.
A. van Baak.
W. F. 0. van Ingen. |
F. A. Frerichs.

W. van Krimpe.
?. Duugremond.
P. J . vau Huaps.
VT. 0 viuk.
M. A Beek.
H . N. ScuregarduB.
J . van Raleu.
R. van Eck. p. 3.
B. Gartaen.
H . van Valkeuburg.
B. Breers.
J. A. Scholten.
J. Nuaink.
J. van Genderen,

C. F. de Haan.
D. Verver.
W. van der Heyden.
J. N. Brester. r. 3.
A. Klaassen.
H. Klein Wesselink.
P. G. Carpentier.
L. A. vau den Brugh.
D. Proper.
A. Gysbers.
M. Boonzaier.
W. Jausen.
F. J. Braakman.

B. Wamelink.
H . Lijn.
K. S. van Bcynum.
R. Goedvrind.
J . E . Hoff.
W. Verwey.
J. J . F. Lewiszooug.
K. Welling.
W. Schadd. r. 3.
P. J . U . Steinbach.
J. van Meckeren.
J. J . Valkenaar.
J. J . II. Vrijheid.
G. EC. A. de Bouvc\
E. A. J. llolwarda.

J. G. van Dragt.
H. J. Calkoen.
B. Opdieu.
S. Verburgh.
J. J. T. Poederbach.
J. Kesting. Pzn.
B. J. A. Hummelinck.
T. Bremer.
II. A. Koppen.
J. P. ScheffeL
G. F. van der Spek.
J. Strikkers.
E. Bredenhoist. r. 3.
J. P. Verlouw.
P. Lodewijk.

L. Teeuwiaaen.
1). Helmiuk.
G. van Uum.
C. Ernate.
M. G. Dcmmink.
A. Bitters.
J . R. R, Keyser.
J. L . Sips.
W. "F. Buytenhuis.
J . van Ellekom,
W. Jonker.
Y. D Buisman.
D. van Wely.
J. G. Erensperger. r. 3.
A. Wielders.
H . N. Bekker.
D. A. Schroder.
W. de Broekert.
H. J. Viel.
W. Bronwasscr.

E. Wamelink.
J. Bouwens.
J. de Bruin.
J. Alblas.
G. K. Jansen.
G. C. Setteur.
W. J. Fasot.
A. Tellier.
C. den Boer.
J. J. Wickel.
G. IL Kligge.
G. Hulsenbos.
P. M. C. Scheers. p. 3.
N. R. J . van der Sloot.
D. Uyttenbogaard.
B. R. Vos.
J. D. Wichman.
W. J . Bottema.
J. Buy en,
BL J . C. Aveling.
F. van Wely. p. 3.
C. Becude.
W. J. F. P. Lanzing. r. 3. J. J . Raucamp.
M. Savelkoels.
A. P. Renardel de Lavalette.
F. R. Keener.
J. van Krimpen.
F. W. van der Mee.
W. Buisman. p. 3.
A. J. Dijkman.
C. J. J. Morin. r. 3.
C. Westerveld.
J. L. Mulder.
II. Tangelder.
H. Atzema.
B. Coulier.
D. van Krimpen.
C. P. Valkeuhoff.
B. A. de Glindt.

Van de tweede

Van de derde

klasse.
C. Eskes. p. 3.
IV II. Bakker.
P. Meijer. p. 3.
II. vau Zalingen. P . 3.
II. H . Schomaker.
M. J. Neyman.
J. Wensing. p. 3.
W. Everts.
G. C. de Backere.
C. vau Heuten.
B. Hilverdiuk.
A. Wichman.
S. G. J. Monhemius. P . S.
W. Klein, p. 3.

klasse.
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J. A. Bevort.
II. J. J. Knaap.
P. Henderson.
J. D. Hoog. r. 3.
II. van Bentem.
"W. A. Verbuys. p. 3.
G. Jansen.
E. de Vries.
L "W, Huisman. r. 3.
W. Offerhaus.
E. Janssen. r. 3.
P. C. Steenmcyer.
G. van den Anker.
J. Galle.
E. II. Koning.
K. Derckscu.
C. Ophof.
C. Walder.
H . A. Wolters.
A. Was3hik.
J. de Willem van den Heuvel.
H. Andriessen.
P. J. Gruson.
J. W. Croes.

W. G. Noij.
K. Immens.
A. F. J. Wardenberg.
C. Schut.
J. A. Kraat.
H. Duisenberg.
F. W. Sijbel.
J. N. Schadd.
J. A. van Poppel. r. 3.
C. Knijff.
G. de Graaff. p. 3.
W. C. Werlinesboif.
II. J . Offerhaus. r. 3.
J. H . van Zee. r. 2.
P. Dorsers.
J. H. Vaassen.
A. Fievez.
D. Teemveu.
G. J. Oude Wevelcate.
J. Ignatius.
J. F. Scheers.
J. R. Sehreuder.
J. Goedheer.
E. P. H . de Gruyter.

Van de vierde
C. van Santen.
J. Jongste.
W. J . van der Werff.
R. P. Werliuirshoff.
A van der Kruk.
J. P. E. Smits.
H . C. van den Abeelen.
W. II. de Rooy.
J. van den Heuvel.
J. N. Bouchette.
J. C. U. van Krimpen.
J. F. Reykersz.
J. dc Haas.
H . Zcldcrs.
S. A. van Arkel.
J. Ubels.
T. Meijer.
J. B. de Weille.
H . M. du Saar.
J. D. Hartman.
J. H . G. Stapel.
J. J. Gunther Mohr.
J. van Dorp.
E. Grambeek.
D. F. J. Bruist.
J. J. B. Anteunis.
G. Simons.
L. A. F. S. Monhemius.
W. J . Hulseuborim.
W. G. F. Briede".
G. L. Seveuhuysen.
H. T. Terbeek.

T. Engclkes. p. 3.
M. A. T. Hoveyn.
L. M. Driehuis llabe.
J. C. Muller.
J. G. Hogeweg.
A. C. van den Abeelen.
J. G. Vlo;'man.
M. van der Poel.
G. J. Koetzier.
E. G. R. Vizjevene. r. 8.
ft. E. Aalders.
J. Fooy.
G. de Haan.
M. Setteur.
B. Abbeniiuijs.
A. Povee. p. 3.
W. Herman, p. 3.
II. oe Rooy.
F. Nijenhuis.
W. A, R. de Jong.
A. C. van der Poel P . 3.
P. J. L. de Lang. p. 3.
B. L . Bekker.

klasse.

A. Kluit.
W. H . F. Bendeler.
J. van Leth.
K. II. Rooseu.
L. Fievez.
P. W. Le Comte.
P. A. Snijders.
M. Reinders.
J. T. Hagen.
H. Nypels.
II. de Ruijter.
J. P. Struyvenberg.
T. de Jong.
ft ter Poorten.
H. Strankinga.
J. Terhenue.
H. Iburg.
M. Houben.
M. II. Sunderman.
J. F. Kuufnian.
II. J. J. Esmeyer.
D. J. M. vau Setten.
P. P. Kruissen.
J. Mintjes.
M. Kording.
11. Wijtman.
1). de Jong.
E. G. Hendriks.
J. B. Hebben.
J. T. F. C. Wilhelmi.
W. W. Drent.

C. J. H . Muller.
A. van Vliet.
G. 11. Verhaere.
A. Kuhiman.
J. Jon ker.
W. F. Kidder.
G. F. de Weille.
W. F. Muller.
J. Vermy.
W. A. J. Dassel.
s. van der Wijk.
G. J. F. J. Swaan.
VV. C. Sanders.
F, . R. Rubens.
H. .F. Swart
E. P. P. Sarraber.
C. C. Mugge.
J. Mulchus.
S. H . H Lange.
H. S. Strijkers.
W. C. van Heuven.
R. S. Weudei.
J. Erneus.
J. P. de Jong.
0. F. M. W G. A. Werd
muller von Elgg.
H. L. Eckenbausen.
P. C. Bellauger.
J. Dekker.
W. van der Meulen.
G. J. van Kraanen.
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Sloeproeijers.
R. Monshouwer
P. Vermaas,
S. Wage maker
_
J. Hodman,
S. M. Patraw
J. Pluim,
3.
M.
C.
C.
A.

> voor de surveillance, op deu Rijn, voor Millingen.
|
v

4

\

'* voor de klarings-dieust te Lobith en de surveillance op den Rgn.
Prins,
i
Prins,
J
Fubriek,
Fabriek.
Strijkers,
)
Vbbcrgen.

J

te

B. Goudswaard,
I te Erleeom.
H. Stapel,

Scheepsmeters.
J.
3.
F.
R.

H . van Zee, Commies der 3de kl., te Arnhem.
Wensing, Commies der Sde kl., te Zutphen.
van Welij, Commies der 3de kl., te Nijmegen,
van Eck (tijdelijk), Commies der lste kl., te Tiel,

D e u r w a a r d e r s der directe

voor Tiel en

Zalt-Bommel.

belastingen,

J. van der Bie, te Arnhem, voor het kant. aldaar.
L. A. van Oijeu, te Arnhem, voor de kaut. Renkum, Veenendaal, Wageningen , Ede,
Scherpenzeel, Velp, Dieren eu Brummen.
C. Verscboor, te Apeldoorn, voor de kant. Apeldoorn, Barneveld, Twello en Voorst.
G. B. Louwerse, te Harderwijk, voor de kaut. Harderwijk, Ermelo en Nijkerk.
J. H . Wansink, te Epe, voor de kaut. Epe en Nijbroek.
(1) Voor de kant. Elburg, Uattem, Lochem, Vorden, Hengelo en Steenderen.
J. L. Meijer, te Zevenaar, voor de kant. Zevenaar, Duiven eu Pannerden.
3. Bieater Ez., te Zutphen, voor de kant. Zutphen en Warnsveld.
0. D. Wanrooy , te Doetinchem , voor de kant. Doesborgh , Angerlo , Wehl en Doetinchem
te Terborg, voor de kant. Terborg, Varsseteld, Dinxperlo, Gendringen eu 's Heerenberg.
G. Palseuborg, te Borculo, voorde kant. Borculo, Eibergen eu Ruurlo.
3. Meyer, tc Groenlo, voor de kant. Winterswijk, Aalten en Groenlo.
S. J . E . N. Bresler, te Nijmegen, voor de kant. Nijmegen en Hees.
W. van Haalen, te Vhherytn, voor de kant. Heumen, Groesbeek, Millingen eu Beek.
T. S. Draisma, te Druten, voor dc kant. Druten, Wamel, Appeltern, Wychen en
Beuningen.
D. A. Aeumey, te Tiel, voor de kant. Tiel, Ophemert, Wadenoyen,
Geldermalsen,
Deil en Beest.
(1)

Wordt door de commiesen te Elburg, Hattem, Lochem en Vorden waargenomen.
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W. G. Schummelketcl, te Culenborg,
Ingen, Maurik cn Buren.

voor de kant. Culenborg, Beusichem,

Lienden,

H . Luytvelt, te Zalt-Bommel,
voor de kant. Zalt-Bommel, Hurwenen, Driel, Ammerzoden en Brakel.
W. van Ooateruni, te Waardenburg, voor de kant. Waardenburg en Herwijnen.
J. \V. H . Krooneman. te Mitt, voor de kant. Gent, Bemmel, Huissen, Elst en
Valburg.
B. van Setten, te Opheusden, voor de kant. Heteren,

Doodewaard en

Uzendoorn.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
P.
H.
B.
A.

A. de Chateleux, te Arnhem.
H . Groskamp, te Harderwyk.
Niemantsverdriet ( £ ) , te Zutphen.
van Raab van Canstein, te Nijmegen.

WAARBORG

E N

op Gouden en Zilveren

BELASTING

werken in

Gelderland.

A B. N H E M .

J.
P.
C.
M.

P. Dietz, Controleur.
A. de Chateleux,
Ontvanger.
C. C. Warmolts, Essaijeur.
J . Mispelblom Beijer,
Commies-Stempelaar.

Controleurs der directe belastingen en v a n het
kadaster.
A. J . van Oostveen, te Arnhem.
W. A. de Jongh, Adjunct te Arnhem.

Direeteur,
W. C. P. Toe Water, residerende te Rotterdam.
H . J . Lammerink, Isle Commies ter Directie.
3. R. Nieuwenhuysen, ide Idem.
Rijks—Advocaten.
Mr. G . Delprat (<tt), te 's Hage.
Mr. A . Bakker
te Rotterdam.
Mr. H . C. Verniers van der Loeff, adjunct-idem te

Rotterdam.

Controleurs.
TE

Voor

BOTTERDAM.

de directe

belastingen.

W. P. van Visvliet, voor de lste afd.
W. P. Vertholen, voor de 2de afd.

Voor

de actieve

dienst.

3. van Assum.
H . C. Hanewinckel.
Voor

de

comptabiliteit.

A. Collard, belast met de verificatie van het kantoor der
accijnsen te Rotterdam en van het kantoor Kralingen.
, belast met de verificatie van het kantoor
der in- en uitg. regten, te Rotterdam.
In de

Provincie.

W. F . L . Baron van Eeede van Oudtshoorn, te Delfshaven.
3. E . Boeije, ( voor de dir. bel., in- en uitg. regten en aoJ . Goossens, {
cijnsen te Schiedam.
3. A. Meulemans, te Delft.
3. Indewey, te Vlaardingen (controle Maassluis).
B. van Eck, te Hellevoetsluis (controle Brielle).
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P.
G.
P.
G.
J.
J.

van Maldegem, te Middelharnis.
Blok, voor de lste afd., te Dordrecht.
Hoijer, voor de 2de afd., te Dordrecht.
Oorthuys, te Oud-Beijerland.
D. Bichon van IJsselmonde, te Gorinchem.
F . Pottgieter, voor de lste afdeeling (directe belastingen),
te 's Hage.
W. J . L . Grobbee, voor de 2de afdeeling (in- en uitg. regten
en accijnsen), te 's Hage.
A. J . L . Beudt, voor de lste afdeeling (directe belastingen),
te Leiden.
J. J . Olivier, voor de 2de afdeeling (in- en uitg. regten en
accijnsen), te Leiden.
Jlir. G. T. A. Calkoen, te Alphen.
W. F. Lamoraal Wichers, te Gouda.
D. J . de Kruijff, te Schoonhoven.
Ontvangers.
Controle EOTTERDAM , Dir. bel. (lste

afd.).

A. A. de Salengre, voor de dir. bel., te Rotterdam
afd., lste kl.).
Controle EOTTERDAM,

Dir. bel. (%de afd.).

J. F . van Harreveldt (1), voor de dir. bel., te
Ide afd., lste kl).
Controle EOTTERDAM,

(lste

In- en uitgaande

Rotterdam
regten.

G. Mullemeister (2), voor de in- en uitgaande regten en accijnsen , te Rott er dam (le kl).
Controle EOTTERDAM,

Accijnsen.

S. H . Muntz, voor de accijnsen, te Rotterdam
(le kl).
J. A . van Driel, voor Kralingen
en Capelle aan den
IJssel (5e kl.).
Stationement te Kralingen.
(1)

Vroeger Controleur te

Rotterdam,

(2)

Vroeger Coutroleur te

Utrecht.

-
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Beide Controles der actieve dienst te ROTTERDAM.
Stationement

te

Eotterdam.

Controle DELFSHAVEN.

Jhr. W. van Citters (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te D e l f s h av en (4e kl.)
J. M . van der Minne, voor Hi lie g er si er g, Bergschenhoek en Berkel (6e kl.).
H . de Graaf, voor Bleiswijk,
Zevenhuizen en Moerkapelle
(6e kl.).
G. Koelink, voor Overschie,
Schiehroek en Kethel (5e kl.).
Stationementen te Delfshaven,
Overschie en Hillegersberg.
Beide Controles te SCHIEDAM.
J.

W. D . Versfelt, voor de dir. bel., te Schiedam
en
Mathenesse (3e kl.).
J. van der Hucht (2), voor de in- en uitg. regten en accijnsen,
te Schiedam,
en voor de accijnsen van Mathenesse (le kl,).
Stationement te Schiedam.
Controle DELFT.
A. VV. IK van der Hegge Spies, voor de dir. bel., te B e l f t ,
Vrijenban en Hof van Belft (3e kl.).
H . Borgerhoff van den Bergh (3), voor de accijnsen van
D e l f t , Vrijenban en Hof van Delft (le kl.).
J. W. van der Noordaa, voor Pijnacker
en Nootdorp (8e kl.).
Stationement te Delft.
Controle MAASSLUIS.

Jhr. J . L . van Panhuys, voor de dir. bel., regten en accijnsen
te Vlaardingen
en Vlaardinger-ambaeht
(3e kl.).
C. H . Smit, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
Maassluis
en het eiland Eozenburg
(4) (6e kl.).
(1)

Vroeger Controleur in de divisie

(2)

Voorheen Provinciaal-Inspecteur in

Ridderkerk.

(3)

Bevorens Arrondissement-Directeur te Sas van Gent,
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Ook belast met de klaringen der zeeschepen.

Zeeland.

P. M . Beelaerts, voor Maasland,
Schipluiden en de Lier
(residentie Schipluiden) (6e kl.).
, voor Monste'r,
'sGravesande en Naaldwijk
(residentie 's Gravesande) (4e kl.).
Stationementen te Vlaardingen,
Maassluis en Naaldwijk.
Controle BRIELLE.

A. H . J . Tissot van Patot, voor de dir. bel., regten en
accijnsen, te Brielle
en de dir. bel. en accijnsen voor
Oostvoorne (6e kl.)
A. van Cappellen Dz., voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te He llevoetsluis
en Oudenhoorn (6e kl.).
D. Eijpstra, voor Nieuwenhoorn,
Rockanje en NieuwHelvoet (le kl.).
C. G. van Dam, voor Zuidland,
Spijkenisse, Abbenbroek
en Hekelingen (6e kl.).
A. H . Haentjes, voor Zwartewaal, Vierpolders, Geervliet en
Heenvliet (kantoor en residentie Nieuwesluis,
6e kl.).
Stationementen te Brielle, Hellevoetsluis,
Nieuwesluis en
Rockanje.
Controle

MIDDELHARNIS.

H . J . Goetzee, voor Middelharnis
(ook geriefkantoor
van in- en uitg. regten, 6e kl.).
Z. T. de Jongh van Arkel, voor den Bommel
en Stad
aan 't Haringvliet (8e kl.).
K . Valkenburg van de Kreke , voor Bir k si an d en Melissant (6e kl.).
J. J . Blankert, voor Goedereede,
Ouddorp en Stellendam
(ook geriefkantoor van in- en uitg. regten, residentie Ouddorp, 6e kl.).
A. Stcinbuch, voor Ooltgensplaat
(le kl.).
, voor Oude-Tonge,
Nieuwe-Tonge en
Herkingen (6e kl.).
P. Bouwens, voor Sommelsdijk
(le kl.).
Stationementen te Middelharnis, Goedereede en Oude-Tonge.
Controle DORDRECHT (lste

afd.).

E . Joclnm, voor de dir. bel. van Dordrecht
dam (3e kl.).

en Dubbel-
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P. Lipjes, voor Alblasserdam,
Papendrecht,
Oud-Alblas
en Nieuw-Lekkerland
(5e kl.).
P. C. M . Groshans, voor Bleskensgraaf
en Hofwegen,
Molenaarsgraaf,
Brandwijk en Streefkerk (le kl.).
Stationement te Alblasserdam.
Controle DORDRECHT (Ide kl.).

J. A . van Wijngaarden (1), voor de in- en uitg. regten en
accijnsen van Bordrecht
en Dubbeldam (2e kl.).
J. J . van den Bosch, voor Zwijndrecht,
Groote-Lindt en
Hendrik Ido-Ambacht (3e kl.).
Stationementen te Dordrecht en Zwijndrecht.
Controle OUD-BEIJERLAND.

, voor Oud-Beijerland,
Nieuw-Beijerland, Goudswaard (genaamd de Korendijk) en Piershil (5ekl).
A. van der Minne, voor Heinenoord,
Mijnsheerenland en
Westmaas (Ic kl.).
P. C. van den Broek, voor Numansdorp
(genaamd de
Buitensluis), Zuid-Beijerland (gen. de Hidzert) en Klaaswaal
(6e kl.).

J. P. Korthals, voor ^Gravendeel,

Mamkm en

Putten-

hoek (6e kL).
C. van Goudriaan, voor Strijen
(le kl.).
H. J . Ente, voor Ridderkerk
en Heer-Jansdam (6e kl.).
P. C. van der Min, voor IJsselmonde
en Barendrecht (6ekl.).
A. van Capellen Wz., voor Pernis,
Hoogvliet, Rhoon en
Poortugaal (6e kl.).
W. P. Komvenhoven, voor Charlois
en Katendrecht (6e kl.).
Stationementen te Oud-Beijerland,
Numansdorp, 's Gravendeel, Ridderkerk en Pernis.
Controle GORINCHEM.

Jhr. J. J . Boreel de Mauregnault (2), voor
(3e kl.).
(1)

Vroeger Controleur to

Gorinchem

Amsterdam.

(2) Vroeger Linie-Controlenr te Oldenzaal.
ontvangst der lihijnvaartregten.

Is tevens belast met de
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P. van tier Tak, voor Sliedrecht,
Giessendam en Wijngaarden (5e kl.).
J. 0. Boogaard, voor Hardinxveld,
Schelluinen,
Giessen-Nieuwkerk, Peursum, Hoornaar en Noordeloos (6e kl.).
W . A. Kluit, voor Leerdam,
Schoonrewoerd,
Heukelum,
Kedichem en Asperen (5e kl.).
C. N. de Ridder, voor Vianen,
Lexmond, Hagestein,
Helen Boeicop en Everdingen (5e ki.).
J. Hoeflake, voor Meerkerk,
Hoog-Blokland', Arkel,
Ameide,
Nieuwland, Leerbroek en Tienhoven (6e kl.).
H . R. A. de Bergh, voor Nieuwpoort,
Groot-Ammers,
Ottoland, Langerak en Goudriaan, (7e kl.).
Stationementen te Gorincliem, Giessendam, Leerdam en
Vianen.
Controle 's GB.AVENHA.GE (lste

afd.).

J. A . C. van der Spijk Huskus (1), voor de dir. bel., lste afd.,
te 'sGravenhage
en Scheveningen (le kl.).
R. A. Troost (2), voor de dir. bel., 2e afd., te
'sGravenhage (2e kl.).
Controle 'SGRAVENHAGE (2de afd.).
A. J . Verniers van der Loeff (3), voor de in- en uitg. regten
en accijnsen, te 'sGravenhage
en Scheveningen (3e kl.).
W. Wessels (4) ( ^ 4 . k l ) , voor Stompwijk,
Veur en Voorschoten (4e kl.).
Mr. J . Heurnius van Galen, voor Rijswijk en Wateringen (5e)d.).
A. Balen van Andel, voor Voorburg
(6e kl.).
D. van der Poort, voor Zegwaard
en Zoetermeer (residentie
Zoetermeer) (6e kl.).
B. Baron Collot d'Escury, voor Loosduinen
(7e kl.).
G. Oorthuis, voor de dir. bel., regten en accijnsen, der
beide Katwijken,
Wassenaar en Valkenburg (5e kl.).
Stationementen te 'sGravenltage, Scheveningen, Wassenaar,
Voorburg en Katwijk.
(1)

Vroeger Hoofd-Inspecteur der Dir. Bel. enz.

(2)

Bevorens Controleur te

(8)

Vroeger Arrondissements-Directeur te

(4)

Voorheen Coutroleur te

Schiedam.
Vianen.

Zwolle.
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Controle LEIDEN (lste

afd.).

A. J . Tengbergen, voor de dir. bel., te Leiden
Jhr. M . A . P. C. Nahuys, voor Hazerswoude
huizen (6e kl.).
M. Sehaaltje, voor Soeterwoude
(6e kl.).
J. P. X . Schiefbaan, voor Leiderdorp (6e kl.).
Stationement te Leiden.

(2e kl.).
en Bent-

Controle LEIDEN (2<fe afd.).
N. Servatius (^) (1), voor de in- en uitg. regten en accijnsen, te Leiden (le kl).
H. Martens, voor Oegstgeest
en Rhijnsburg (6e kl).
G . P. Baron van Asbeck, voor Noordwijk-Binnen
en aan
Zee en Noordwijkerhout (6e kl.).
P. J . C. van Weel, voor Lisse
en Hillegom (6e kL).
H . J. Clarion, voor Warmond,
Sassenheim en Voorhout (7ekl.).
Stationementen te Leiden, Oegstgeest en Noordwijk.
Controle A L P H E N .

J. C. Uitenhage de Mist, voor Alphen
en Zwammerdam (5e kl.).
A. A . A . Stuten, voor Woerden,
Waar den, Barwoutswaarder
en Rietveld (5e kl.).
Jhr. J . van Beresteyn, voor Bodegraven
(6e kl.).
C. de Jong, voor Nieuwkoop,
Nieuwveen en Zevenhoven
(6e kl.).
J. G . J . Riemersma, voor Alkemade
(7e kl.).
P. O. van Dornberg Heiden, voor Woubrugge,
Rhijnsaterwoude en Ter Aar (6e kl.).
P. A. de Bordes, voor Oudshoorn,
Koudekerk en Aarlanderveen (5e kl.).
Stationementen te Alphen, Woerden, Nieuwkoop, Bodegraven en Oudewetering (gemeente Alkemade).
Controle GODDA.

G . Emaus de Micault, voor Gouda
R. Stuart Makkers, voor Boskoop,
het Land van Stein (5e kl.).
(1)

Vroeger Arrondissernents-Direeteur te

en Broek (3e kl.).
Reeuwijk, Sluipwijk en

Asten.
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F.

Blok, voor Moordrecht,
Noord- en
Zuid-Waddinxveen
en Nieuwerkerk
aan den IJssel (3 kantoren, residentie Moordrecht) (5e kl.).
D. W. C. Veldhorst, voor Ha as tr echt
en Gouderak (7e kl.).
Stationementen te Gouda en Boskoop.
Controle SCHOONHOVEN.

J. P. L . A. Geselschap (§g 4. kl.), voor
Schoonhoven
en Fliet (5e kl.).
C. de Wilde, voor Ouderkerk
aan den IJssel,
Lekkerkerk, Krimpen op den IJssel en Krimpen aan de Lek (residentie Krimpen aan den IJssel) (6e kl.).
H . Geerligs, voor Oudewater,
Papecop,
Lange-Ruigeweide en Hekendorp (6e kl.).
H . P. van de Poll, voor Berg-Ambacht,
Berkenwoude,
Ammerslol en Stolwijk (6e kl.).
Stationementen te Schoonhoven, Oudewater en Lekkerkerk.
Plaatselijke

Ontvangers,

belast met de ontvangst van

Rijks-Accijnsen.

T>. G. Veltcamp Helbach, voor het geslagt, te Rotterdam.
M . J . van Koe vorden, voor het geslagt, te Belft.
L. Steur, voor het geslagt, te Maassluis.
P. Hoogendijk, voor het geslagt, te Ftaardingen.
M . van der Lugt Melsert, voor het geslagt, te Brielle.
W. van Aardenne Lz., voor het geslagt, te Bordrecht.
M . W. C. Melchers, voor het geslagt, te 's Hage.
J . Gericke, voor het geslagt, te Leiden.
B. van Sonsbeek, voor het geslagt, te Schoonhoven.
S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
G. W. F . G. Callenfels.
M . G. Just de la Paisicres.
W. M . S. Junius.
W. F. E . P. de Salengre.
H . B. Vollenhoven van Daalen.

E.
C.
T.
J.

A. Tissot van Patot.
J . C. van de Ven.
Kock.
H . van Assum.

Boekhouders.
VV. P. Baron van Reede
ten kantore der in- en uitg. regvan Oudtshoorn,
ten , te Rotterdam.
D. M . Giltay,
, ten kantore der in- en uitgaande regten
en accijnsen.
Visiteurs.
T E

ROTTERDAM.

G. W. van Eps Reerink.
J. Houwing, Hoofd-Visiteur
G. C. R. Leonhardi.
T. G. Nagel.
P. Schluter.
P. Lafontaine.
H . G. G. ten Sande.
J. van der Steen.
H . H . Middel.
P. Niemantsverdriet.
J . G. P. Borleffs.
W. S. Vitriarius.
E . E . P. Dulfer, r.2.
P. H . Rant,
D. C. Piek.
J. van den Broek.
J. Wetzelaar.
is
J . H . J . Kuhlman.
C. Teeuwen, r . 3.
A. G. Bode.
J . P. Schoenmaekers.
H . Henken.
S. A. Iburg, r . 3.
G. de Haan.
C. J . van Someren Kooy.
G. Staverman, ) . „ , . , _
,,
• } te Schiedam.
1
T. Muller,
J
.
A
.
de
Chalmot,
te Maassluis.
D.
C. van Raav, te Vlaardingen.
J. G. B W van Treslong, » ^ ^ .
J
D . van Eldijk,
\
C. Taale,
H . P. Lambrechts,
te Hellevoetsluis.
H . van der Brugh,
W. Aarts,
W. van Schelven,
) te Dordrecht.
R. C. Huge,
A . M . P. Ehrenburg, )

•12
Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f (1).
P. Mooy Jz., te Kralingen.
W. H . Boon, te Belft.
K. van Dam, te Gouda.
J . Kempenaar Cz., te Woubrugge.
Commiesen.

(Naar
B. Sock. r. 2, te Rotterdam.
A. Doore. r. 3, te Dordrecht.
J . C. Ahrens. r. 8.
J . D. Matthien (*4. kl.).
J. C. W. G. Tonieese. p. 3.
C. A. Bosnians.
.1. Bijl. r. S.
M. J. Spaanderman. r. S.
W, van den Hout.
J. Hartogh.
G. M. vau den Oord. r, 3.
K. D. Salomons, r. 3.
W. 11. S. Gaspers, r. 3.
C. van der Linden Jarnazette
r. 8.
1>. de Bruyn.
J. Jonas.
M. van der Laan. p. 3.

anclennlteit.)

Hoofd- Commiesen.

III. van Zandwijk. r. 3, te Schiedam

Van de eerste klasse.
J . D. V. Schenk. r. 3.
A. Prins.
T. Snoeke Jz. r. 3.
J. Slork.
S. C. van Nispen.
J. A. Soer. r. 3.
A. Aldenhoven. r. 3.
P. Beets, p. 8.
J. J. van Eysden.
C. Corver. p. 3.
L. M. van llaltereu.
II. de Klerk. Wz. p. 3.
C. A. Vereul.
J. P. Werner, p. 3.
J. W. vau Koeverden. p. 3.
L. J . Olterspoor. p. 3.

A. Althuijzen. p. 3.
A. Fluyt. p. S.
II. Bouman.
W. van Bun. p. 3.
P. Vermeuteu. p. 3.
V. A. van Dolder. p. 3.
G. A. Kien. p. 8.
A. Arimout.
E. W. Beth. p. 3.
J. C. Schenk. p. 3.
M. vau Dyk.
J. W. van Dohhelen.
C. C. Exalto d'Aluiaras. P . 2.
A W. Wnlffers. p. 3.
F. van Bennekom.

(1) Voor wat betreft dc administratie van den turf accijns, zijn de
na te melden gemeenten in do prov. Zuid-Holland, van de Controles,
waartoe dezelve anders behooren, afgenomen eu gevoegd bij de volgende
Controles, te weten -.
Overschie, I . . . . _
Ketel,
f J
Controle Delft.
Bleiswijk,
Berkel,
Bergschenhoek,
bij de Controle Eotterdam
— kantoor Kralingen.
Hillegersberg,
Zevenhuizen,
Moerkapelle,
Hazerswoude, \
Benthuizen,
Soeterwoude, | bij de Controle Alphen.
Lisse,
Nieuwerkerk,
Moordrecht, | bij de Controle Eotterdam — kantoor Kralingen.
Stolwijk,
Berkenwoude, [ bij de Controle Gouda.
Bergambacht, 1
Wateringen, bij de Controle 'sGravenhage
l2de Afd.).
b l

d

e
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Van de tweede klasse.
W, van Egmond. r. S.
A. Mook Jz.
A. van Gogh.
i
G. Mulder, r. 3.
A. B. A van Ketel.
E. A. Hetterscliey.
J. M. Orth.
G. Vermeulen. p. 3.
H . They a.
A. S. Briede". p. 3.
M. C. ScheerB.
D. F. M. Kr.iller. p. 3.
E. van der Wiel.
M. J. Werner.
A. van Soens. p. 3.
J. Baak.
T. van der Meer. p. 3.
E. T. J. Hesselberg. p. 3.

H. Verhoeff.
T. J. Vnteuhorst. p. 3.
T. B. Saverijn van Baarle.
K. de Kleyn.
J . J. F. Erdman.
G. vau den Heuvel.
J. H. Bolt.
E. G. F. Gram. r. 3.
C. Vergalen.
M. A. A. Hoek.
.V. Broek.
li. W. deu Broetler. P . 8.
EL A. C. Pommee. p. 3.
11. Aalstius den Appel.
B. W. Boode. p. 3.
P. P. de Peypers. p. 3.
P. C. Fonteuille.
W. M. Hoogkamer. p. 2.

M. E . Knaap.
F. Siebert.
W. Linders.
J. C. A. van Ketel. p. 8.
P. de Leu.
H. W. Jelten.
W. M. Rutges.
L. G. Roos.
G. Ros.
J. G. Morel.
B. de Bruin.
A. Goudswaard.
W. F. van Tfieuwenhuyse.
W. Meyer.
F. J. Hartwig,
J. II. Holtman.
W. Borst.
E. J. Scheffer.
L. A. de Eochefort
J. P. Marcus.
A. W. Roukcns.
P. Roos.
L. Outhoff.
J. Riebroek. p. 3.
W. G. van Eijmermi.
J. Duurmeijcr.
M Hutz.
D. B. von Wiehel.
C. J . K. vau Deventer.

Van de derde
klasse.
3. Zaalherg.
ft F. Lcms.
J. Knip.
J. A. Durkheira.
G. F. Brouwer.
P. J. Biesta.
J. C. Volkcrt Doorschot.
J. W. Sanders, r. 3.
J. P. Korving.
R. van Meerendonk. P . S.
J. Oursbrouck.
J. Soerewijn p. 3.
P. J. van den Gevel. r. 3.
P. A. Kop.
H. Moors.
S. de Wildt.
A. de Pril.
H. E. F. Graves.
W. Teeuwen.
\\. II. Lnubregts.
A. S. H. Schoth. p. 3.
J. J. Blum.
J. van Nispen.
G. B. Vcltmau.
M. A. Tysmans.
W. van Beilen.
J. Kuypers.
I), vau Nes.
N. van Us.

W. F. Noman. P . 3.
J. Lotte.
H. M. Braun. p. 3.
A. de Goover.
F. F. Algie.
A. Soeter.
T. V. Meuffels.

Van de vierde klasse
K. Petersen.
P. Hoornweg.
C. Peters.
G. A. van Bommel.
J. Stillebroer.
J. Groeneweg.
J. C. Werner.

J. J. Kelk.
J. T. V. A. Oudendjjk.
P. Boekhout. p. 3.
J. F. L. Andreae.
P. C. Het n si us. p. S.
C. A. M. Mattern. p. 3.
J. G. Harms, p. 3.
A. A. C. de Veer.
P. J. Isaacson, p. 3.
J. R. Traanhoer.
M. J. M. Jorissen. p. 2.
J. G. R. Zwierzina. P . 3.
J. Brand.
J. Leenders. p. 3.
C. G Wemmerslaser.
A. Witteman. r. 3.
P. B. Huizinga.

D. Oosthoek.
W. J. H. Caron. p. 3.
P. Spierenburg.
JV Riefdijk.
G. L. van Balen. P . 3.
II. von Meijeuveldt. p. 3.
F. J . J. Albers. p. 3.
P. de Jager. p. 3.
P. C. Hartman.
L. 3. A. H . Dumoulin.
A. M. M. Dulfer. p. 3.
I. H . Wijnen.
C. de Jager.
J. R. Blommendaal. p. 3.
J. Monatz.
J. C. Schalkwyk.
C. Valkis. p. 3.
P. Verbeet. p. 3.
J. B. T. Grimberg.
P. Frets.
K. van Eldijk.
W. de Goederen.
W. F. K. Verhoeff. p. 3.
Jhr. P. J. de Bye. r. 3.
P. Vermeulen. p. 3.
C. van der Piil,
B. Buddingh.
B. Bergman, p. 3.
P. Lieth. p. 3.

(1)
Hi W. Zolf.
A. H . Eras.
A. A. Folbers.
J. C. Bloys van Treslong.
M. Goudswaard.
J. A. H . Baerken.
C. D. Israel, p. 8.

(1) Al de Commiesen der 4de klasse in deze provincie zyn met den aanvang van
1862, in de 3dc klasse oveigebragt.

J . vau Houten. p. 3.
J. N- Huys. p. 3.
H . Bezemer.
J . Ten Pas. p. 3.
H. A.. Garama.
E. E. T. v. Nikkelen Kuyper.
W. Krumperman.
J . G. Huese. p. 3.
W. Piera. p. 3.
G. T. Schaud.
M. J. Scheffer.
J. van der Heyden. P . 3.
P. J. Duyvewaardt. p. 3.
W. E. K. Scholten.
P. J. van der Zijde.

J. Seip.
H. Schomaker. p. 3.
R. Maathuis. P . S.
F. Marda. p. 3.
YV. L. Heugeveld. P . 3.
W. J. Engels.
M. H . Boutonois.
H. N. Zaulberg.
A V. E . Ziedses des Plantes
H. J. G. Nanuinga.
M. Vroon. p. 3.
A. van Ipenburg.
M. G. H . Higly.
J. B. de Kleyn.
E. M. Meyer.

G. Smit.
C. Heymaus.
G. W. Buiteudorp.
W. A. Miuderaa.
A. C. J. Boshorn.
J. G. Detiger.
L. J. Labee.
J. J . Schenkelenburg.
11. J. Berkhout.
P. L. R. J. Oosterbaan.
C. Co rue lisse.
II. E. J. van Hall.
J. H . van Straaleu.
F. Roth.
J. A. R. Sterk.

Sloeproeijers.
TE
C.
J.
F.
C.
L.

BRIELLE.

de Ruyter, Kwartiermeester.
Dronkers,
^
de Waard,
Sloeproeijers.
Dronkers,
van der Ploeg
1

TE

HELLEVOETSLUIS.

C. van Poelje, Kwartiermeester.
A. van der Pyl,
W. Gardenier,
J. Domisse,
„
„
) Sloeproeijers.
C. van Baalen,
J . Comijs,
V. C. T. J . Oosterman
TE
A. van Ameide,
J . Visser,

ROTTERDAM.

^ Sloeproeijers.
TE

DORDRECHT.

J. Bouwnian, Sloeproeijer.

Visiteurs—Scheepsmeters.
T. C. Nagel,
-I
J. -van den Broek, /
******
R. C. Huge, te Dordrecht.
C. van Raay, te Vlaardingen.
t e

Scheepsmeters.
M. J. Spaanderman, Commies der le kl., te Rotterdam.
K. Boudewiju, te Dordrecht.
J. C. Schenk, Commies der le kl., te Gouda.
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D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
W. H . Haasse,

j

j . Leer,

> te Rotterdam,

voor het kant. Rotterdam,

(lste afd).

J. T. van der "Waall, )
F. H . Swam,
I
J. van Grondelle, > te [Rotterdam, voor het kant. Rotterdam,
(2de afd.).
G. W. Korthals,
I
A. van Soens, Commies Sde kl., te Kralingen,
voor het kant. aldaar.
D. C. van Dam, te Hillegersberg,
voor de kant. Hillegersberg en Bleiswijk.
I. V . Laceulle, te Delfshaven, voor de kant. Delfshaven en Overschie.
J . P. Prince, te Delft, voor de kant. Delft en Pijnacker.
3. van Ipenburg Az., te Schiedam, voor het kant. Schiedam.
A. Franken, te Maassluis, voor dekant. Maassluis, Monster, Vlaardingen en Maasland.
3. A . C. Braun, te Nieuwenhoorn, voor de kant. Brielle, Hellevoetsluis,
Nieuwenhoorn, Nieuwesluis en Zuidland.
C. Gioenendijk, te Middelharnis,

voor de kant. Middelharnis,

Oude-Tonge,

Ooltgens-

plaat, den Bommel, Sommelsdijk, Dirksland en Goedereede.
T. von Son, »
Dordrecht, voor de kant. Dordrecht en Zwijndrecht.
A. Donker,
J
'
P. Wapcrom 1'z., tc Papendrecht, voor de kant. Alblasserdam en Bleskensgraaf.
P.' A. van Bee Dz., te Charlois, voor de kant. Charlois, Pernis, Rhoon,
Ridderkerk
en IJsselmonde.
C. Broekhuyzen, te Gorinchem, voor de kant. GomirJ™, Meerkerk en AMmepoori.
A. W. van der Ploeg, te F M M K , voor de kant. Vianen en Leerdam.
J A H Bresler, te Sliedrecht, voor dc kant. Sliedrecht en Hardinxveld.
P. B. Huizinga, Commies Sde k l , te Oud-Beijerland,
voor de kant. Oud-Beijerland
en Heinenoord.
A. A. Folbers, Commies Sde k l , te Numansdorp,
voor het kant. aldaar.
R. A. Boudewrjn, te Srri>««, voor de kant. Strijen en 's Gravendeel.
3. Velderman , te 's Hage,
j
, „ . . . . ,
E C. S. A. van den Bergh, te 'sHage,
I voor het kant. te silage
(lste afd.).
I. L . Meys, te Scheveningen,
'
C. F . Mulder, te 'sBagc,
.
S. P. Kohier, te 'sHage,
S
fe

M

H. Brandenburg, te r t w i l t w ,

k

a

n

t

(

2

voor de kant. Rijswijk,

d

e

a

f

i

J

-

Voorburg,

Katmjk

en

Loosduinen.
H . Spruit, te Stompwijk,

voor de kant. Stompwijk

en Zegwaard.

A. J . van Dricsten, 1
het kant. aldaar.
A. Kelder,
B. Kelder, te Koudekerk, voor de kant. Soeterwoude, Leiderdorp, Hazerswoude en Oudshoorn.
3. van der Mey, te Lisse, voor de kant. Lisse, Sassenheim, Noordwijk,
Oegstgeest
C. van Vdt"t"woubrugge,
voor de kant. Alphen, Aarlanderveen, Alkemade en Woubrugge.
3. M . Rohrman, te Bodegraven, voor de kant. Nieuwkoop, Bodegraven en Woerden.
F. Harting, te Gowrfn, voor de kant. Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Waddinxveen, Haastrecht en Boskoop.
K. W. B. Gisolf, te Schoonhoven, voor dc kant. Schoonhoven, Oudewater,
Ouderkerk
aan den IJssel en Bergambacht.
u

1

i r i ( j e n >

v o o r

4G
E N T R E P O T S .
TE

ROTTERDAM.

L. van Tengnagell de Raad, Entreposeur.
J. Plugge, Controleur.
G. van Hoist, eerste Boekhouder.
A. H . Verhoeff, tweede Boekhouder.
W. J . Brender a Brandis, Magazijnmeeste
Adjunct-Magazijnmeester.
J. Zillesen,
W. Heusdens, eerste
j
J. H . Yske, tweede
A. de Molenaar, derde \
Commiesen.

ti. B. Roela, Hoofd-Commies.
H. Lafailje.
C. F. Boos.
W. F . Stuttenheim.
P. Uitenhroek.
C. vau Os.
L. de Graaff.
M. Bloezem.
J. C. Jung.
P. G. van Swaay.
A. van Raamsdonk.
G. Koppelaar.
A. Janknecht.
G. T. v. Ziedzes Desplantes. G. Droog.
P. van der Plas.
J. Geelen.
J. de Rot.
J. II. Kraft.
J. A. Fr6gdle\
C. Moerkerk.
E. G. J . F. Linnemann.
C. Monahonwer.
J. J. Chef d'Hotel.
S. VerblCBt.
G. C. van der Mey.
A. Dronkers.
L. de Boer.
J. van Baalt.
W. van Toor.
J. van Raamsdonk.
C. van der Brons.
D. C. F. Pistoor van Velp. C. J. G. v. der ToornVrijtlioff
J. Lockhorst.
G. Mertens.
E. van der Bent.
H. R. Karstel.
D. Reyneke.
C. D. Titteree.
J. J. A. Schouten.
L. Durey.
C. Fevten.
W. A. II. Geering.
A. Botcrnians.
C. Bakker.
T. M. Pronk.
W. Lutterbach.
G. Schmidt.
C. Bal.
P. Dijkstra.
C. Jonker.
J. C. Mngge.
P. H . van Dinsen.
II. Loseman.
A. de Clerc.
J. C. Schmetz.
P. Veth.
L. Moerkerk.
C. van Dyk.
T. H. Borman, PalclmistneM.

Entreposeurs i n de overige steden.
J. van der Hucht, te Schiedam.
Jhr. W. van Citters, te Belfshaven.
Jlir. J . L . van Panhuys, te Vlaardingen.
C. H . Smit, te Maassluis.
A. H . J . Tissot van Patot, te Brielle.
H . J . van Borgerhoff van den Berg, te
J. A. van Wijngaarden, te Bordrecht.
A. J . Verniers van der Loeff, te 'sGravi
N. G. Servatius ({£), te Leiden.
G. Emaus de Micault, te Gouda.
P. L , A. Geselschap, te Schoonhoven.
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WAARBORG

op Gouden en Zilveren
5

A.
A.
C.
P.

van Hoboken,
J . Verniers van
A . E . Haenen,
J . A. J . P. L .

S

E N

BELASTING

werken in

Ztdd-Holland.

GRAVENHAGE.

Hoofd-Controleur.
der Loeff, Ontvanger.
Essayeur.
Jonxis,
Commies-Stempelaar.
ROTTERDAM.

H.
S.
L.
E.

J.
H.
J.
C.

Gouche,
Hoofd-Controleur.
Muntz, Ontvanger.
Lameer, Essayeur.
W . Hoijer,
Commies-Stempelaar.

H.
P.
J.
J.

J . W. Vrijdag, Controleur.
L . A . Geselschap, Ontvanger.
Vreede, Essayeur.
J . F . Weijmar,
Commies-Stempelaar.

SCHOONHOVEN.

Controleurs der directe belastingen en v a n
het kadaster.
C. R. van Eijmeren, te 'sHage,
voor de Arrondissementen
's Gravenhage, Leiden en Brielle.
J. B. van Roijen, te Gouda, voor de Arrondissementen Rotterdam, Dordrecht,
Gouda en Gorinchem.

Direeteur.
A. Volkmaars, residerende te Amsterdam.
J. Neiszen, lste Commies ter Directie.
J. Haverkamp Jr., %de Commies ter Directie.

Rijks—Ad vocaten.
Mr. J . van Lennep ( A ) (K. * E.K.), 1 .
Mr. J . C. de Koning, Tijd icaarn.. ]

.

,

.

t e

Controleurs.
TE

Voor

AMSTERDAM.

de directe

belastingen.

P. Lammers Soeteman, voor het lste
Jlir. N . J . Martini van Geffen, voor het 2de
P. H . des Tombe, voor het 3de
J. Kuyper Hz., voor het 4de
Jlir. T. J . Krayenhoff, voor het 5de
Van de in- en uitg.

regten

en

Arrondissement.

accijnsen.

P. L . "Voerman.
P. H . Kruseman.
W. J . Verkuyl.
Voor

de

comptabiliteit.

P. J . Richard de Bertin, belast met de verificatie van het
kantoor van in-, uit- en doorvoer en den accijns op de
suiker.
J. Akkeringa, belast met de verificatie der accijns-kantoren.
Voorts

in de

J. P. Helmolt, te Haarlem.
L . P. A. Boellaard, te Weesp.
J. Burgerhoudt, te Ouder-Amstel.
, te Zaandam.
L. R. Wentholt, te Alkmaar.

provincie.
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te Schagen.
J. L. Crap Hellingman ( f t E . K . ) , voor de Controle Helder
(residentie het Nieuwe Diep).
, te Medemblik.
H . Byleveld, te Hoorn.
G. P. van Vladeracken, te Purmerend.
Ontvangers.
Controles AMSTERDAM , Dir.

bel.

B. T. Elias (1), voor de dir. bel., lste Arrond., te Amste
rdam (le kl.).
C. D. Merens (2), voor de dir. bel., 2de Arrond., te A mst er dam (le kl.).
C. A. Gobius, voor de dir. bel., 3de Arrond., te Amste
rdam (le kl.).
H. Meinesz (3), voor de dir. bel., 4de Arrond., te
Amsterdam (le kl.).
J. P. Klinkhamer ((gp) (4), voor de dir. bel., 5de Arrond., te
Amsterdam
(le kl.).
Controle AMSTERDAM, In- en uitg.

regten.

Mr. J . C. Byleveld ($|), voor de in- en uitg. regten en den
accijns op de suiker, te Amsterdam
(lekl.).
Controle AMSTERDAM,

Accijnsen.

M.

M . A . Hijmans (5), van het eerste accijns-kantoor te
Amsterdam
(de wijn, het binnen- en buitenlandsch gedestilleerd, le kl.).
J. U . van de Graaf, van het 2de accijns-kantoor te A msterdam
(het zout, de zeep, de brandstoffen, de bieren en
azijnen, 2e kl.).
J. van Walsem, voor het geslagt, te Amsterdam
(tijd.).
(1)

Vroeger Hoofd-Controleur te

(2)

Vroeger Controleur te

Amsterdam.

(3)

Vroeger Hoofd-Controleur tc

(4)

Bevorens Agent van dc Sclicldevaart te

(5)

Vroeger Hoofd-Controleur tc

Schiedam.
Rotterdam.
Antwerpen.

Amsterdam.

3

50
Controles AMSTERDAM , Actieve
Een stationement van Commiesen te

dienst.
Amsterdam.

Controle H A A R L E M .

Jhr. G . P. C. van Breugel (1), voorde dir. bel. van
Haarlem,
Schoten, Houtrijk en Polanen en Zuid-Schalkwijk
(3e kL).
J . J . van Stapele (2), voor de accijnsen van
Haarlem,
Schoten, Houtrijk en Polanen en Zuid-Schalkwijk (3e kl.).
C. L . Schuurmans (3), voor Heemstede,
Bennebroek en
Zandvoort (6e kL).
A . Groskamp, voor Bloemendaal
(6e kl.).
M. Beute, voorde dir. bel., regten en accijnsen te
'Spaarndam,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (9e kl.).
A. Hoogeveen, voor Beverwijk,
Wijk aan Zee en aan Buin
en Velzen (Be kl.).
Stationementen te Haarlem en Beverwijk.
Controle WEESP.

Mr. F . P. Bentink, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
We e sp en Weespercarspel (6e kl.).
T. G. P. Arnold, van de dir. bel., regten en accijnsen te
Muiden
(5e kl.).
C. C. Walraven van Riemsdijk, voor Naarden,
Bussum,
Blaricum, Laren en Huizen (6e kl.).
W. L . A. Collard, voor Hilversum
(6e kl.).
Jhr. J . Lauta van Aysma, voor 's Graveland,
KortenJioef,
Ankeveen en Nederhorst den Berg (7e kl.).
Stationementen te Weesp, Muiden, Hilversum en Bussum.
Controle

OUDER-AMSTEL.

L. R. van Sandick, voor Ouder-Amstel,
Diemen (6e kL).
(1)

Vroeger Controleur van het Kadaster.

(2)

Vroeger Controleur te

(3)

Vroeger Controleur te

Leiden.
IJsselstein.

Uithoorn en
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G. J . Stakman (1), voor Nieuwer-Amstel
en Watergraafsmeer (3e kl.).
A . L . van der Niepoort, voor Sloten
(6e kl.).
A . W. Versfelt, voor Aalsmeer
en Leymuiden (6e kl.).
F. E . van Praag, voor Ha ar lemmer
meer
(7e kl.).
Stationementen te Ouder-Amstel, Aalsmeer, Sloten (Overtoom), Haarlemmermeer,
Uithoorn en Watergraafsmeer.
Controle ZAANDAM.

P. Verdant, voor de dir. bel., regten cn accijnsen, te Zaandam en Oostzaan (3e kl.).
A . Roelans, voor Zaan d i j t , Koog aan de Zaan en Westzaan (5e kl.).
M . M . de Crane, voor Wormerveer,
Wormer en Jisp (5ekl.).
W. D . van Gogh, voor Krommenie
en Assendelft (6ekl.).
Stationementen te Zaandam, Krommenie en Wormerveer.
Controle A L K M A A R .

P. F . C. Druyvesteyn, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Alkmaar
(4e kl.), ook voor de waarborgregten.
H . H . V. N . Schermerts, voor He il o, Akersloot en Limmen
(8e kl.).
, voor Uitgeest,
Heemskerk en Castricum (6c kl.).
M. Boon , voor Bergen,
Sclworl, Egmond Binnen en aan
Zee, Koedijk, St. Pancras en Oudorp (6e kl.).
J. A . Margadant, voor Schermerhorn,
Noord- en ZuidSchermer, Oterleek, Heer Hugowaard en Ursem (6e kl.).
Stationement te Alkmaar en Egmond aan Zee.
Controle SCHAGEN.

J . Hulst, voor Schagen,
St.Maarten en Barsingerhorn (6e kl.).
F. H . de Koning, voor de Zijpe,
Petten en Calland^oog
(6e kl.).
H . de Bosson, voor Wieringerwaard
(8e kl.).
J . A . van der Hucht, voor Nieuwe-Niedorp,
OudeNiedorp en Winkel (7e kl.).
(1)

Vroeger Coutroleur te

Gorinchem.
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P. W. J . H . Tengbergen, voor Noorden
Zuid-Scharwoude,
Broek op Langendijk en Oudcarspel (le kl).
G. Overhoff, voor Warmenhuizen
en Haringcarspel (7ekl.).
Stationementen te Schagen, Warmenhuizen en Zijpe.
Controle H E L D E R .

P. B. Reeringh (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen,
(2e kl.).
te Helder
J. Lipjes, voor de dir. bel., regten en accijnsen, van
Vlieland
(4e kl.).
P. Altena, voor de dir. bel., regten en accijnsen, van Terschelling
(8e kl.).
J . Kleynhens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, van
Texel
(6e kl.).
$
J. P. Eeede, voor Wieringen
(9e kl.).
Stationementen te Helder, Vlieland, Texel, Terschelling
en Wieringen.
Controle MEDEMBLIK.

G. D. Thierens, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Medemblik,
Wervershoof en Audijk (5e kl.).
A. H . Crap Hellingman , voor Ho og to ou d en Abbekerk
(le kl).
B. Viervant, voor Sg be car spel,
Midwoud,
NibbixKoud, Opperdoes en Twisk (2 kantoren, 6e kl.).
J. A . Bakker, voor Sp anbroek,
Opmeer, Hensbroek en
Obdam (6e kl.).
Stationementen te Medemblik en Spanbroek.
Controle HOORN.

L. Bakker Overbeek, voor de dir. be]., regten en accijnsen,
(4e kl.).
te Hoorn
J. Idema Greidanus, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Enkhuizen
en Venhuizen (4e kl.).
A. Bik, voor Grootebroek,
Bovencarspel en Hoogcarspel
(6e kl.).
J. C. Bast, voor Blokker,
Westwoud, Wijdenes en SchclUnkhout (6e kl.).
(1)

Vroeger Controleur te

Rotterdam.
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A. G. Reighard, voor Wognum
en Zwaag (7e kl.).
K. P. Boejenk, voor Berkhout
en Avenhorn (7e kl.).
A. J . C. van Tuyl, voor Oosthuizen,
Beets en Oudendijk
(7e kl.).
J. Nentjes, voor Urk (9e kl.).
Stationementen te Hoorn, Enkhuizen, Avenliorn en Hoogcarspel.
Controle PURMEREND.

C. Spiers, voor tie dir. bel., regten en accijnsen, te
Purmerend, Wijdewormer en Bpendam (4e kl.).
E. Mooyaart, voor de dir. bel., regten en accijnsen van Edam,
Middelie, Kwadijk en Warder (5e kl.).
H . J . Dauzon, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Monnikendam,
Katwoude en Marken (6e kl.).
J . Prins Jr., voor Buiksloot,
Nieuwendam,
Ransdorp,
Broek in Waterland en Landsmeer (6e kL).
E. G. de Gelder, voor de Rijp en Graft (6e kl.).
J. Blaauboer Az., voor de Beemster
(5e kl.).
Stationementen te Purmerend, Edam, Monnikendam, Buiksloot en de Rijp.
Plaatselijke O n t v a n g e r s ,
belast met de ontvangst der
S.
J.
P.
A.
T.
A.

Rijks-accijnsen.

van Heynsbergen, voor het geslagt, te Zaandam.
van Grasstek, voor het geslagt, te Hoorn.
de Boer, voor het geslagt, te Medemblik.
Wildschut Az., voor het geslagt, te Purmerend.
P. Boerlage, voor het geslagt, te Monnikendam.
A. van der Leij Druijvesteyn, voor het geslagt, te Alkmaar.
S u r n u m e r a i r e n i n de P r o v i n c i e .

P. M . de la Fontaine Schluiter.
A. Voerman Cz.
L . C. A. J. Niehot.
M . Haentjens.
P. H . W. Ligtenberg.

J . E . Uijttenhooven, tijdelijk
gedetacheerd.
A. Merens.
R. H . A. Baron van Isselmuden.
A. Keiser.
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Boekhouders.
Jlir. C. G. G. Graafland, j ten kantore van in-, uit- en doorC. G. Blasius le Jay,
I voer en van den accijns op de
W. D. Poppelman,
|
suiker, te Amsterdam.
Visiteurs.
TE

A M 3 T E E D A M.

P. A. Dronrijp.
F. W. Dumoulin.
P. C. Wethmar.
J. A. Vellekamp.
J . J. Donner.
J. van de Waereld.
F . C. H . W. Bos.
J. van Beerenstijn.
B. F. Broekhoff.
J. B. A. Bloem.
F . C. Doudart de la Gree.
H . B. Atsma.
T. G. Tissot.
C. N . A. F . Peltzer, tijdelijk.
A. W. Jorissen.
L . E . Cocheret de la Moriniere,
J . W. van Wijhe.
J. Spee.
H . M . C. A. Moi'se de Chateleux,
J . G. Benardel de la Valette,
J. Andringa de Carpentier,
aan den Helder.
J. Beijers de Jongh,
E . Dambrink,
W. H . J . M . IJske,
J. ^ O n t v a n g e r J
^
A.
D. Menno,
1 , „
. „.
* **Utng.
C. Pfanstiehl, f
P. J. Nortier Pz., te Zaandam.
FE

t 6

J.
C.
C.
H.

Ter

e

Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f .
van Dijk, te Nieuioer-Amstel.
A. Marchelbach, te Kortenhoef.
J. A. Stakman, te Haarlemmermeer.
H . Tamminga, te Zaandam (waarnemend).

Commiesen,
(!f n a p a n c I c n n I t c 11.>

Hoofd-Commies.
A. D. B. Meendcrinck. r. 3, te Amsterdam.
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Van de eerste klasse.
J. vau Buy I.
G. Boohngh.
J. J. Schrenipfft
J. Lob rij.
EL Schaares. P. 3.
J. Koudijs. p. 3.
J. B. A. de Bruin
W. Peters, p. 3.
II. J. Haverkamp.

M. J . Jantzen.
1). Angelbeek.
B. Vermeulen. P. 3.
E. Lowe. r. 3.
J. C. Schramm.
C. D. de lieus. r. 3.
A. Scholten.
J. L . van Leeuwen. p.
G. Vink.
R. Krab Henning Jr.

H . C. Jekel.
T. Soeters (* 4. kl.).
IL Katz.
W. Haverkamp.
C. Zon Bz. p. 3.
N. Slothouber.
F. F. Verhoeff. r. 8.
A. J. van Seureu. P. 8.
P. Willems.
J. A. Block.

L,
G.
H.
H.
P.
J.
H.
J.
P.
J.
J.

A. D. AUart.
J. F. Jacot.
J. J. Das.
P. A. P. van Groningen.
J. Milatz.
W. G. Tamson.
A Noordhoorn van derKruiff. P. van Vlissingen.
D. de Wolf. r. 3.
J. C. Kersteman.
C. Janse.
J. C. Scheller.
H. C. A. vau Gogh.
J . F. Israel, p. 3.
P. Ligter.
A. H . Sausenthaler.
N. J . Oosterbaan.
A. Bor.
K. Fraay.
C. van der Klaauw.

Van de tweede klasse.
H . Eunice.
P. W. Behr.
L Caaimier.
Hen.
Kist.
E. C. van Buuren. p.
M. Meisenhegm.
G. Eylders. P. S.
Cloet.
f . Rolff.
W. Hertz.

Van de derde
A. van Heyst.
J . H . Tinneveld. P . S.
J . Knopperts.
L . Hoekstra.
J . Broens.
L. Meger.
If, Ruster. p. 3.
W. G. van Zuylen.
J . Maasman.
J. Tarin.
D. van Gorcum. p. 3.
A. Berendsen.
A- G. van Tussenbroek.
P. Botesz.
T. Sweerts.
L. E. Kootehonm.
a II. Leibbrand. r . 3.
L. 1. Kassies. p. 3.
A. van Waalwgk.
G. B. Kersterraau.
T. van der Schoot.
J. Hartwijk.

klasse.

II. Baasdorp. r. 3.
J. W. A. Luca.
I. Hermans.
II. Bouwer.
G. van Bel. P. 3.
C. van der Meer.
A. C. Weissenbruch. r. 8.
M. van der Linden.
J. Oostenrijk.
M. C. J . Neering.
C. Duwel.
J. de Haan.
B. H . Schultz.
D. Slothouber.
H. A. Hoogenberg.
A. van Wageuiugeu (* 4. kl.).
J . de Boer.
Z. Janzen.
11. Gerritsen. p. 8.
L. Leupen.
H. Halin.
A. van Moorsel.

Van de vierde klasse
A. Donker.
J. L . Riedel.
G. de Lange.
D. G. Eckhard.
G. van Assett.
"VV. F. Wassiuk.

B.
C.
J.
N.
F.
L.

J. Grevers.
Smit.
A. Neomagus.
Warnas.
A. van de Pavcrt.
Voorregt.

W. F. Kelbhng.
C. Strasde.
C. F. Hajenius.
J. Merck, p. S.
M. J. P. Dekking.
J. H . van den HeureL
C. Nieuwind.
B. Ronkens.
J. J. Stoop.
P. Vennik.
F. A. J . M. Muller.
W. van der Lek.
J. W. Looijen.
J. M. Daalgreen.
J. F. van der Horst. r. 8.
G. Verhoeve. p. 3.
J. C. M. Travers Meinsma.
F. C. M . Mattern. p. 3.
B. Zuiderhoek.
G. F. Leibbrandt.
G. K . Briels. P. 2.

(1).
J. Muitemnu.
J . C. F . Donkersloot.
A. Blom.
M. de Looze Jr.. r . 3.
P. Oursbrouck.
H . H . Tamminga. r. 3.

(1) Met den aanvang van 1S62 zijn al de Commiesen van de 4de klasse in deze
Provincie overgebragt in de Sde klasse.
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F. J. Carabain, gen. Monrand,
N. B. Magnin.
J. Dekker.
C. A. R. Coster.
J. Belderink.
C. G. Dronkers.
T. E . A. van de Polder.
L . C. Serlijn.
P. A. de Bont.
5. van der Linden.
A. L. Rebel.
K. T. T. von Ziegenweidt.
J. Griek.
J- M . Plantfeber.
H . AVennigers.
J. Flissaard.
F. Jansen.

G. van der Vegt.
H. van Middendorp.
C. de Jager.
J. Ermerins.
P. J. Marx.
C. A. Frouin.
W. F. Carley.
J. Veenenbos.
J. A. A, Foppe Hzn.
H. A. G. T. van Elswijck
W. Koole.
J. Moonen.
J. Willaars Jr.
J . D. Lughten.
C. Cremer.
J. M . P. J. Verstegen.

A. van der Werff Azu.
P. de Haan.
L. Peereboom Voller. r.
J. Strous.
J. Hikken.
O. J. Bakker.
P. J. L. Schecker.
W. Gunning.
M. Strous.
J. R. Somer.
H. W. Tissot van Patot.
C. P. Ebbinge Wubben.
J. J . Simons.
W. J. vau Rietschoten.
A. Engering.
11. Wrjnoogst

Sloeproeijers.
TE
J.
D.
F.
J.

A M S T E R D A M .

Ages de Groot.
W. Spaanderman.
Bakker.
Meijer.

P. G. Remmers.
H . J . van Aalst.
C. Fluyt.
TE

J. Kryne Jz.

H E I D E R .
| G. D. JIageuaar.

Scheepsmeters.

P. A. Dronrijp,
F. G. Tissot,
Visiteurs te Amsterdam.
J. J. Donner,
G. J. Dumoulin.
J. Beijers de Jong, Visiteur,
te Helder.
W, Ilaverkamp, Commies der lste k l ,
D. Menno, Visiteur te Terschelling.
H . Schaares, Commies der lste kl., te Weesp.
"W. Peeters, Commies der lste kl., te Alkmaar.
B. A. van Schuylenborg, te Hoorn.
E. Lowe, Commies der lste kl., te Zaandam.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
J. A. C. Straatman,
D. Smit Jz.,
E. W. Camphuia,
C. Jager,
A. de Koomeu,
C. A. Dreux,
B. Zuiderhoek,
F. Baarslag,
F. A. van der Maas,

te Amsterdam, voor de ontvangst van het lste Arrondissement aldaar.
te Amsterdam, voor het 2de Arrondissement.

te Amsterdam,

voor het Sde Arrondissement.
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A. D. Seeniann,
\
C. Jai.Be,
J te Amsterdam, voor het 4dc Arrondissement.
I). Oudshoorn,
J
H. A. Visser,
\
J. Ebelie,
? te Amsterdam, voor het 5de Arrondissement.
J . G. E . Wylep,
)
W. Busser, te Haarlem, voor het kant. Haarlem.
J . H . J . Hofhuis, te Heemstede, voor het kant. aldaar.
J . Braun, aan de Zandpoort, voor de kant. Beverwijk, Bloemendaal en Spaarndam.
D. van Rooijen, te Nieuwer-Amstel, voor de kant. Nienwer-Amslel en Sloten.
E. Otto, te Amstelveen, voor de kant. Ouder-Amstel,
Diemen en Aalsmeer.
P. Ouwens, te Weesp, voor de kant. Weesp, Muiden en 's Graveland.
D. A. de Boer, te Naarden, vooi de kant. Naarden, Hilversum en Blaricum.
P. Liedmeyer, aanrf<rHelder, voor het kant. aldaar.
J , W. van der Wal Cz., te Texel, voor het kant. aldaar.
P. Hoedemaker, te Vlieland, voor het kant. aldaar.
Ji. de Looze Jr., te Terschelling, voor het kant. aldaar.
L. Hoekstra, te Wieringen, voor het kant. aldaar.
C. Wageuaar Jz., te Zaandam, voor de kant. Zaandam, Zaandijk en Wormerveer.
S. Grootes, te Westzaan, voor de kant. Krommenie en Westzaan.
S. A. Spiock, te Hoorn, voor de kant. Hoorn, Wognum, Berkhout, Blokker en Oosthuizen.
A. Ossen, te Enkhuizen, voor de kant. Enkhuizen, Grootebroek en Urk.
Ji. Benting, te Medemblik, voor de kant. Medemblik, Hoogwoud, Spanbroek, Midwoud en Sijbecarspel.
H . M . Napjus, te Monnikendam, voor de kant. Monnikendam, JMam en Buiksloot
D. van der Ent, te Haarlemmermeer, voor het kant, aldaar.
J). Dekker, te Rijp, voor de kant. Purmerend, Rijp eu Beemster.
C. C. Saalbach, te Alkmaar, voor de kant. Alkmaar, Heilo en Uitgeest.
J . A. Hilkhuizen, te Bergen, voor de kant. Bergen en Schermerhorn.
-J, Mulder, te Schagen, voor de kant. Schagen, Wieringerwaard en Nieuwe-Niedorp,
B. A. Appelian, te
voor de kant.
Noordscharwoude en Warmenhuizen.

E N T R E P O T S .
TE

G.
J.
P.
P.

AMSTERDAM.

A . Ouwens (1), Entreposeur.
G . van Ravesteijn, Controleur.
J . J . Verschuur, em(e ( Boekhouder
W. Poppelman, fccmfe )

(1)

Vroeger Controleur te

Alkmaar.
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J.
J.
J.
J.
A.
C.

N. de Vos, Magazijnmeester.
Vermeulen,
Adjunct-Magazijnmeester.
A. Schol,
Altena,
Klerken.
C. Luytingh,
A. Penning Jr.
Entreposeurs i n de overige plaatsen.

Mr. F . P. Bentink, te Weesp.
J. J . van Stapele, te Haarlem.
P. B. Eeeringh, aan den Heldfr.
M . M . de Crane, te Wormerveer.
H . J . Dauzon, te Monnikendam.
E . G-. de Gelder, te Rijp.
P. P. C. Druyvesteyn, te Alkmaar.
G. D. Thierens, te Medemblik.
Commiesen.
TE

A M S T E R D A M .

(Naar
F. M . Paff,

anclennlteit.)

Hoofd-Commies.

Eerste
A. II. Fibers.
C. Mulder.
J . Crot.
11. C. AVagenaar.
J . A. Adol'fs.
J. H . Brand.
A. H . llanssen.
J. Moreu.
M. van Wachtendonk.
G. 11. Elserman.
1. L . E . Bols.
J. van der Vliet.

Tweede
11. Kappen.
J. Mooy Pz.
J . Beua.
J. Meerman.
L. Leep.
P. Smit.

%

Commiesen.

L. H . de Koe.
F. C. C. Feltman.
L Stasse.
F. W. Riehter.
J. G. Potharst.
A. van Angelheek.
L. Maillette de Buy Wenniger
H. H . Strik.
W. F. Diesbach.
II. F. Audriesen.
L. Boger.

A C. Bevalk.
G. van den Bogaard.
J. C. Boger.
.1. van der Velden.
P. J. F. Fuchs.
A. B. van Loghem.
J. F. Thieme.
G. Zaudtjargeu.
J. Petersen.
J. F. Finkemeier.
J. L. van der Heijden.

Commiesen.

J. R. van Scheltinga.
C. Vorstelman.
P. van der Vvaal.
II. de Neyn van Hoogwerff.
II. Krekel.
H. ltuigrok.

J. Biljardt.
B. Brecheisen.
M. Revalk.
11. vau Wiclien.
C. Koen, Pakhnisknecht.
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WAAEBOEG

E N

op de Gouden en Zilveren

BELASTING

werken

in

Noord-Holland.

AMSTERDAM.
H.
H.
J.
H.
C.
H.

W. H . Kist,
Hoofd-Controleur.
W. Vrijdag, Controleur.
A. de Haan, Ontvanger.
B. Gouche, Commies tot de visitatie der
G . van der Laan,
Commies-Stempelaar.
W. van Riel, Essayeur.

schrifturen.

ALKMAAR.
P. H . Vreede, Controleur.
P. P. C. Druyvesteyn,
Ontvanger.
J . P. Moussault, Essayeur.

Controleurs der directe belastingen en van
bet kadaster.
J. van Harlingen, te Haarlem.
W. M . M . Koster, Adjunct te Haarlem.

Direeteur.
Jhr. C. P, L . van Kinschot.
W. Klaassen, Commies ter Directie.
R i j ks-Advocaat.
Mr. Ph. van den Broecke.
Controleurs.
U.
J.
J.
M.
C.
C.
B.

Baron thoe Schvartzenberg en Hohenlansberg, te Middelburg.
W. Spies, te Flissingen.
J . Voerman , te Zierikzee.
M . J . van den Bergh, te Goes.
G. van Wijk Werneke, te Bath.
van Boven, te Oostburg.
K. Boom, te Axel.
Ontvangers.
Controle MIDDELBURG.

A . M . Danckaerts, voor de dir. bel., te Middelburg
(3ekl.).
S. Hemerijk Tak, voor de regten en accijnsen, te
Middelburg
(5e kl.).
Jhr. J . A . H . C. van Doorn, voor Arnemuiden
en Nieuwland (7e kl.).
F. W. H . Zufang (waarn.), voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Veere,
St. Laurens, Serooskerke,
Vrouwepolder en Oostkapelle (6e kl.).
A . S. van der Loeff, voor Wissekerke
(6e kl.).
S. W. Praag, voor Colijnsplaat,
Cats en Kortgeen (6e kl.).
Stationementen te Middelburg, Veere en Colijnsplaat.
Controle VLISSINGEN.
F. F . van Suchtelen, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te V lis sing e n (4e kl.).
B. Ritter, voor Oosten West-Souburg,
Bilthem en
Koudekerke (6e kl).

C. Modera, voor Domburg,
Westkapelle, Aagtekerke, Zoutelande, Grijpskerke, Biggekerke en Meliskerke (6e kl.)
Stationementen te Vlissingen, Westkapelle en Koudekerke.
Controle ZIERIKZEE.
S. H . W. Verdooren, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Zierikzee
(4e kl.).
D. J . Vleugels Schutter, voor Nieuwerkerk,
Ouwerkerk,
Oosterland en Bruinisse (6e kl.).
A. Zonnevylle, voor Noordgouwe,
Zonnemaire, Bommenede, Breischor, Kerkwerve en Duivendijke (residentie Breischor, 6e kl.).
H . H . van Boeckholt, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Brouwershaven
(6e kl.).
W. E . N . Munskeyn, voor Noordwelle,
Renesse, Serooskerke, Haamstede, Burgh, Elkerzee en Ellemeet (residentie
Renesse, 6e kl.).
A. J . H . van den Bosch (1), voor TJiolen,
Oud-Vossemeer,
Poortvliet en St. Philipsland (5e kl.).
P. Vermaat, voor S t. Ma art ens dijk , Scherpenisse , St.
Annaland en Stavenisse (5e kl.).
Stationementen te Zierikzee,
Brouwersliaven,
Renesse,
Bruinisse, Tholen en St. Maartensdijk.
\

Controle GOES.
H. C. van Deinse, voor Goes
en Kattendijke (5e kl.).
P. Ermerins, voor Heinkenszand,
's Heer
Arendskerke,
's Heerenhoek en Wolphaartsdijk (6e kl.).
C. M . de Blinde, voor 's G r av e n p ol de r, 's Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke (7e kl.).
H. J . Wessels, voor Ovezande,
Borselen,
Driewegen,
Baarland, Oudelande en Ellewoutsdijk (residentie Driewegen,
6e kl.).
P. Alvarez de Backer, voor Kloetinge,
Kapelle en Wemeldinge (7e kl.).
Stationementen te Goes, Hoedekenskerke en 's Heerenhoek.
<I)

Vroeger Controleur bij 't Entrepot te

Rotterdam.
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Controle B A T H .

C. H . Hagen, voor de dir. bel., regten en accijnsen, voor
Bath
en Rilland (4e kl.).
C. Dominicus, voor Kruiningen,
Waarde,
Krabbendijke,
Yerseke
en Schore (4 kantoren, 4e kl.). .
Stationementen te Bath, Kruiningen en Hansweert.
Controle OOSTBUBG.

A.

J . Fokker, voor Oostburg,
Zuidzande,
Cadzand en
Waterlandkerkje (6e kl.).
F. van de Plassche, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Sluis,
St. Anna ter Muiden en Retrancliement (7e kl.).
M. Blonker, voor de dir. bel. en accijnsen, te
Aardenburg
en Heile, de dir. bel. te Eede, en de dir. bel., regten en
accijnsen te St. Kruis,
waaronder het sub-kantoor aan de
Brakke (2 kantoren, 6e kl.).
J . Moolenburgh, voor de regten en accijnsen, te
Eede,
(grenskantoor, 8e kl.).
A . van 't Lindenhout, voor Breskens,
Groede, Schoondijke
en Nieuwvliet (5e kl.).
G. L . P. Neeteson, voor U zendijke,
Biervliet en Hoofdplaat (6e kl.).
J. P. van Dugteren, voor de regten en accijnsen, te Fe I dzigt
(grenskantoor, 9e kl.).
Stationementen te Oostburg,
Breskens,
Sluis,
Eede,
St. Kruis,
Waterlandkerkje,
Hoofdplaat, IJzendijke,
Aardenburg en Veldzigt (planton).
Controle A X E L .

W. Schuylenburg, voor de dir. bel. en accijnsen, te A x e I en
Zaamslag (5e kl.).
P. Graaf van Hogendorp, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Sas van Gent, Westdorpe en Philippine (6e kl.).
H . G , Schroder, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Neuzen
en Hoek (1) (5e kl.).
(1)

Tevens Agent voor de Scheldevaart-vegten.

ss
F . H . Stubbe (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen , te
Hulst
en Graamo, de dir. bel., te Clinge en <S<. Jansteen
(5e kl).
H . de Jongj voor de regten te Kauter
(grenskantoor), en
de accijnsen voor dat deel van de Clinge, dat nabij het
kantoor van den Kauter ligt (9e kl.).
B. van Leeuwenstein, voor de regten aan de
Kapellebrug
(grenskantoor), en de accijnsen van St. Jansteen, en het
deel van de Clinge, niet tot het kantoor aan den Kauter
behoorende (8e kl.).
M . J . Sistermans, voor Hontenisse,
Hengstdijk,
Ossenisse,
Stoppeldijk en Boschkapelle (5e kl.).
W. C . Smits, voor de dir. bel. en accijnsen, tevens geriefkantoor , te Over slag en Zuiddorpe (8e kl.).
J . L . Huygens, voor de dir. bel. en accijnsen, tevens geriefkantoor, te Koewacht
(8e kl.).
Stationementen te Sas van Gent, Neuzen, Axel,
KoeHulst,
Hontenisse,
wacht , Overslag, Zuiddorpe, Philippine,
Graauw, Kapellebrug,
St. Jansteen , de Kauter, de Clinge
en Wistdorpe.
Plaatselijke O n t v a n g e r ,
belast met de ontvangst van Rijks-accijnsen.
J. M . de Stoppelaar, voor het geslagt,

te

Middelburg.

S u r n u m e r a i r e n i n de D i r e c t i e .
J. A. van den Dries.
F. W. H . Ziifang.
A. J . Vening.

H . C. Koster, geagreeerde eerste klerk ter Directie.
Visiteurs.

G.
B.
A.
E.
W.
J.

Bosman. r . 3., te Middelburg.
K . van der Meulen. r . 3. I .
de Lange.
|
G . K. Strengnaerts, \
K. A. Neurdenburg, > te Bath.
Hoelands,
)

(I)

r

n

t e

Vroeger Controlenr 2de kl., te

Ilulst.

. .
^gen.
Vl

te
L. den Broeder (waarn. Visiteur), te Zierikzee.
VV. T. H . Janssen. te Brouwershaven.
J. C. van der Lee, te Sas van Gent.
J . Moolenburgh, te Eede (tevens Ontvanger).
B. van Leeuwenstein, te Kapellebrug (Idem.)
J. P. van Dugteren, te Veldzigt (tevens Ontvanger).
J . H . Moggenstorm, Comm. lste kl., te Neuzen (fung.).
J . Muller,
„
„
„ te Veere
„
Commiesen.
Hoofd- Commies,
W. laandt. te Hulst.

Van de eerste klasse,
G. Muller.
P. Haogervorst.
W. Dumoulin.
J. H . Moggenstorm. r. 3,
J. de Krijger. r. 3.
I. Tappy Gieleu.
L. den Broeder. p. 3.

E.
H.
P.
J.
A.
J.

B. Page. r. 3.
A. Westenberg. (* 4. kl.),
P. J. Bouman.
J. Smit.
C. J. Gevaert.
J. Muller r. 3.
A. Lambregtse. r. 3.
H. A. Butli. r. 3.

F. C. de la Cour.
P. Besuyen Mz.
J. M. Ledegang. r. 3.
J. G. P. Kompeultaus.
M. Koolhaas Warnas.
P. Aarens.
C. L . van den Eekhoat,
J. de Raadt.

C. Visch.
M. de Jong.
W. Haveikorn. P. 3.
J. P. Jongeu.
L. Sauderse.
L. F. Schorer.
B. vau der Kaay.
C. Renooy. p. 3.
1). H. Schalk, p. S.
C. Flink.
H . V. de Virieu.
P. Vogel.
W. Leydekkers. P. 3.
J. lloskam.
J. J . Werner.
A. van den Brandt.
W. Fermie.

G. Ellens, p. 3.
J le Roy. p. 3.
J. P. Riesberg.
A. J. van Wezel.
H. Petrie.
C. van Oijen Laurense.
A. van deu Houte,
A. A. Bucker.
A. J . Strooband.
J. C. Cramer.
J. Contant. p. 3.
J. Pleyte.
J. D. Wijnmalen.
J. J. Peeters.
P. G. A. Fagel.
J. H . Harthoorn.
P. A, HotfDiaun.

F. W. Verhaagen.
W. J . Korff.
Minuaard. r. 3.
de Vroonie.
Carras.
de Vriese (* 4. kl.).

P.
J.
1'.
J.
A.

M. Adriaansen.
M. Visser. P. 3.
A. van Oppen. r.
Wz. de Wijn.
H . Valk.
van de Zande.

Van de tweede klasse.
A. Visser.
D. van den Berge.
C. den JIartigh.
M. llogesteger.
W. Weisfelt.
J. van Maale.
V. \ an Vuuren.

Van de derde klasse.
A. Verhage.
N. J. van Schingen.
S. J . Huese.
J. M . Becude.
F. L . HuUenboom.
A. Dekker.
L. W . Prinse.
If. Leeuwe. p. 3.
J. Vorsteubosch.
J. H . van Ling.
V. van de Velde.
G. ft Honk.
J. F. Eekelaar.
G, J. Anten.
ML Holtzer.
W. A. Niesz.
r
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Van de vierde
F. G. J. Smits.
A. van der Veurt.
H . J . Mesmau.
K. Simons.
J. J. Kompenhans.
E. M. vau Nijholt.
D. Deijer.
A. van Orbeck.
J. M . K. de Warem.
K. A. van der Hucht.
M. E . van der Haleu.
Ii. van der Have.
A. Kooltm.

klasse.

C, de Bock.
L J . Olivier.
L. Schmitt.
P. J. van der Maat.
A. A. Leupen.
C. Bierens.
A. J. Euler.
J. M. Scheurleer.
J. H . Poppe.
C. Fremouw.
J. A, Buusen.
B. J . Muyselaer.
W. F. Wouters.

T. Elserman.
A. Vergouwe.
J. van der Graaf.
G. Jacobs.
F. A. Utermark.
P. Praag.
F. J. Heijntjes.
,1. C. Favejee.
J. Bakker.
P. G. de Bock.
A. H . L. de Bergh.
J. A. Lotte.

Sloeproeijers,
J. Dronkers, Kwartiermeester,
M. Dronkers,
I
H . van der Mussele,
\
C. Adamse,
j
H . Oliekoek,
]
J. Kuipcrs, Kwartiermeester,
•.
J. Barendrecht,
J
G. Andree,
r
- Seip,
M. van der ploeg,
F. Schweigward,
D. B a l ,
F

Sloeproeijers, te Vlissingen.

\ Sloeproeijers, te Bath.
i
I
1

W. van de Velde, Sloeproeijer te Veere (dienstdoende als (Commies).

Scheepsmeters.
J. de Krijger, Commies der lste kl., te Middelburg.
G. Bosman, Visiteur, te Middelburg, (adjunct).
L. den Broeder, Commies der lste kl., te Zierikzee.
W. T. H. Janssen, Visiteur, te Brouwershaven.
J. de Raadt, Commies der 2de kl., te Bath.
B. Page, Commies Sde kl., te Sas van Gent.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen,
A.
J.
C.
P.

J. Eeckelaert, te Middelburg, voor de kant. Middelburg en Arnemuiden.
Muller, (Commies Sde kl.), te Feere, voor het kant. Feere.
den Hartogh (Commies Sde kl.), voor de kant. Colijnsplaat en Wissekerke.
C. Singer, te Vlissingen, voor de kant. Vlissingen, Oost- en West-Souburg en
Domburg.
M. Costerus, te Zierikzee, voor de kant. Zierikzee, Nieuwerkerk en Noordgouwe.
H. Petrie (Commies 3de kl.), te Renesse, voor de kaut. Brouwersharen en Noordwelle.
M. C. van Elsacker, te Tholen, voor de kant. Tholen, St. Maartensdijk en StAnnaland.
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P. Gutteling. te Kruiningen, voor de kant. Yerseke, Kruiningen,
Waarde, Krabbendijke en Bath.
A. W, Rynberg, te Goes, voor de kant. 's Gravenpolder, Ooezande,
Heinkenszand,
Goes en Kloetinge.
J . M. Altheer, te Axel, voor de kant.
Sas van Gent, Westdorpe,
Philippine
en Neuzen,
J. A. Dupon, te Hulst, voor de kant. Hulst en Hontenisse.
•J. Porey, te Oostburg, voor de kaut. Oostburg, Yzendijke, Biervliet en Breskens.
P. Hoogervorst (Commiea late kl.), te SJnu, voor het kaut. Sluis.
J. le Roy (Commies Sde kl.), te Jardenbtirg, voor het kant. ^ardc/iiWy.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
J.
F.
H.
S.

Hemerijk Tak , te
F . van Suchtelen,
C. van Deinse, te
H . W. Verdooren,

Middelburg.
te
Vlissingen.
Goes.
te Zierikzee.

WAARBORG

E N

op de Gouden en Zilveren

BELASTING

Werken

in Zeeland.

M I D D E L B U K G .

H . D. Fock, Controleur.
S. Hemerijk Tak, Ontvanger.
F. L . J. de Belleville, Essaijeur.

Controleur der directe belastingen en v a n bet
kadaster.
E . A. van Tonderen, te Middelburg.
F . H . de Gelder, Surnumerair te
Middelburg.

Direeteur.
L. G . Bouricius (@).
G, Moesman, Commies ter Directie.
Rijks-Advocaat.
Mr. C. F . Baron van Lynden van Sandenburg (waarn.).
Controleurs.
M. Prakken, te Utrecht.
Jhr. J . P. L . Coenen van 'a Gravesloot, te
Jhr. F . A . E . Nahuys, te Breukelen.
J. B. Story van Blokland, te Briebergen.
P. R. van Visvliet (waarn.), te IJsselstein.

Amersfoort.

Ontvangers.
Controle UTRECHT.

Jhr. L . Stern (1), voor de dir. bel., eerste afdeeling, te
Utrecht (3e kl.).
W. van Bergen (2), voor de dir. bel., tweede afdeeling, te
Utrecht (2e kl.).
J. F . H . Bierhaus, voor de regten en accijnsen, te
Utrecht
(2e kl.).
Mr. P. C. Walland, voor het geslagt, te
Utrecht.
Stationement te Utrecht (10 Commiesen).
Controle

AMERSFOORT.

J. P. Schluiter (3), voor de dir. bel, regten en accijnsen, te
Am er s f o or t (4e kl.).
A . J . L . Kooy, voor Baarn,
Eemnes en Soest (5e kl.).
Jlir. A . C. P. Quarles van Ufford, voor Hoogland,
Bunsc/wten, Leusden en Stoutenburg (6e kl.).
(1)

Vroeger Controleur te

(2)

Vroeger Controleur te

Breda.

Utrecht.

(3)

Vroeger Controleur te

Kampen.
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Jhr. G. van Haeften, voor Maartensdijk
en de Bildt (6ekL).
J . W. G. A. van Nouhuys, voor Zeist
(5e kl.).
J. C. E . Sala, voor Woudenberg
en Renswoude (8e kl.).
Stationementen te Amersfoort (6 Commiesen), Baarn
(2 Commiesen) en Zeist (4 Commiesen).
Controle BREUKELEN.

A. Engelenburg, voor Breukelen-Nijenrode
en St. Pieter
en Ruwiel (6e kl.).
E . A. van Mattemburgh, voor Abcoude,
Baambrugge, Nigtevecht en Vreeland (5e kl.).
J. Drabbe, voor Loenen,
Loenersloot en Loosdrecht (6e kl.).
H . G . H . Jordens, voor Maarssen,
Tienhoven en Maarssenveen (6e kl.).
W. de Timmerman, voor Mij dr e cht (6e kL).
H . van der Colff, voor Vinkeveen
en Waverveen (oekl.).
J. G. Both, voor Wilnis
(6e kl.).
W. H . D. Broers, voor Zuilen,
Achttienhoven en Westbroek
(le kl.).
Stationementen te Loenen (2 Commiesen), Maarssen (3 Commiesen) en Vinkeveen (2 Commiesen).
Controle DRIEBERGEN.

J. M . Terlaag, voor Amerongen
en Leersum, (le kl.).
C. Eooseboom, voor Briebergen
en Rijsenburg,
Boom,
Maarn en Langbroek (2 kantoren, 6e kl.).
L. van de Kasteele, voor Eo uten,
SaJudkwijk, Tull en
't Waal (le kl).
H . C. van der Feen, voor Werkhoven,
Odijk en Bunnik (7ekl.).
J . F . Schijff, voor Wijk bij Buurstede
en Cothen (6ekl.).
A. van de Werken, voor Veenendaal
en Rhenen (6e kl.).
Stationementen te Briebergen (2 Commiesen), Veenendaal
(2 Commiesen), Wijk bij Buurstede (2 Commiesen) en Rhenen (2 Commiesen).
Controle IJSSELSTEIN.

F. L . F . de Veije, voor IJsselstein,
Benschop en Polsbroek
(6e kl.).
Jhr. D. C. van Lennep, voor Harmelen,
Ouden Rijn en
Veldhuizen (le kl.).
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J. F. G. B. d'Harvant, voor Kam erik-Houtdijken
en Mijzijde en Zegveld (7e kL),
J. E . Seilberger, voor Kockengen,
Laag-Nieuwkoop,
Vleuten en Haarzuilens (7e kl.).
H . J . C. Coenen, voor Lopik,
Jaarsveld en Willu/e-Lanaerak
(7e kl.).
J . M . Kleeuwens, voor Montfoort,
Willescop,
Linschoten
Snelrewaard en Hoenkoop (6e kl.).
D. W. van Empel (1), voor Vreeswijk
en Jutphaas (6e kl.).
Stationementen te Kockengen (2 Commiesen), Montfoort
(2 Commiesen) en Vreeswijk (3 Commiesen).
V

S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
W. van Nouhuys.

| W. K . F . J . Erens.
Visiteur.

C. P. Valkenhoff, te

Utrecht.

Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f .
J.
H.
J.
J.

Mooy, te Tienhoven.
van der Vegt, te Baamhrngge.
Cretier, te Mijdrecht.
Boverhoff, te Wilnis.
Commiesen.
(X a a r

anclennlteit.)

Van de eerste klasse.
J. H. Aalhersen.
W. Lingmont. r. 3.
G. C. vun Sull.

I. Kooiman. r. 2.
\V. van .Snelleubcrg.

Van de tweede
T. lancee.
G. Doesburg.
J. J . Horchner.

(1)

kl.).

!J. C. Dorge.
IJ. Coons.
|W. Smit.

Ook voor de Khijnvaartregten.

IE. J . 't Hoen.
G. van Ameide. r.

klasse.
G. A. Emond. r. 2.
C. J. Kroon.
•I. de Lenr.

J
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Van de derde klasse.
R. J . Lautenslager.
A. C. Bettiuk.
J. IC. Honig.
A. J . H . Sijben.
H. J. C. Heytman. p. S.
J. Schouw.

R.
J,
F.
A.
A.
J.

lleymen.
Jansen.
W. Stork.
J. Perebolt,
J, Terwogt.
J. Teniminck.

3.
F.
P.
P.

F. van Hems.
Paulssen.
A. van Dam.
J. A. L. Hanrs.

Van de vierde klasse

J. Jonkers.
J. F. ten Bosch, r. 3.
W. L. van Soest.
W. F. R. Gertlessen. r . 3.
C. vau Nimwegen.

(1).
A. D. Verz ijl.
W. G. van Riemsdijk.
A. van Beest.

S. Severyn.
H. Serlijn.
W. Sehreuder.

Scheepsmeters.
J. H . Aalbersen, Commies der lste kl., te

Utrecht.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
O K Hemkes
P

)

t e

v t r e c h t

'

v o o r

d

e

k a n t

'

^

t r e c h i

date afd.).

A. H . van den Heuvel, •»
jjtrecht, voor het kant. Utrecht (Sde afd.).
C. J. Porssel,
J
*
C. Tmmerzeel, te Loenen, voor de kant. Abcoude, loosdrecht, Vreeland,
Mijdrecht,
Vinkeveen en Wilnis.
J. de Leur, Commies der Sde kl., ^ te Maarssen, voor de kant. Breukelen, MaarsJ. Jansen, Commies der Sde kl., *
sen en Zuilen.
J. J. Horchner, Commies der Sde kl., i te Vreeswijk , voor de kant. IJsselstein
A. C. Bettink, Commies der Sde kl.,
*
en Vreeswijk.
J.
P.
F.
i.

F. van Hems , t Commiesen der 3de k L te Montfoort, voor het kant. Lopik.
A. van Dam,
de Wit, te Harmelen, voor de kant. Montfoort, Harmelen, Kamerijk en Kockengen.
H . Janssen, te .-tmersfoort, voor de kant. Amersfoort,
Hoogland, Leusden eu
Woudenberg.
A. W. Haks , te Baarn, voor de kant. Baarn, Zeist en Maartensdijk.
P. van Yoortliuyzen, te Ithenen, voor de kant. Amerongen eu Veenendaal.
J. Mica, te Wijk bij Buurstede, voor de kant. Wijk bij Duurstede,
Werkhoven,
Driebergen, Doorn en Houten.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
J . F. A. Bierhaus, te Utrecht.
J . P . Schiuiter, te Amersfoort.

(1) Met den aanvang van 18G2 zyn al de Commiesen der 4de klasse in deze Provincie overgebragt in de 3de klasse.
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WAAEBOEG

E N

op Gouden en Zilveren

BELASTING

werken in

Utrecht.

U T R E C H T .

P. van Steenbergen, Controleur.
J. F . A. Bierhaus, Ontvanger.
J . H . Balfoort, Essayeur.

C o n t r o l e u r der directe belastingen en v a n
het kadaster.
J . D. Cochius, te Utrecht.
W. J . A. van Beusekom, Surnumerair

te

Utrecht.

Direeteur.
G. D. Simon.
E . J . Woudsma, Commies ter Directie.
Rtfks-Advocaat.
Mr. J. W. Tromp.
Controleurs.
H . J . Westenberg, te Leeuwarden.
J . E . Loder, te Harlingen.
Jhr. A. von Billow, te Dockum.
T. D. Abbing, te Bergum.
C. Scbeltus, te Sneek.
J . E . Westenberg, te Workum (residentie
N . van Hamel, te Heerenveen.
, te Gorredijk.

Bolsward).

Ontvangers.
Controle LEEUWARDEN.

(2e kl.).
A. G . Metzlar, voor de dir. bel., te Leeuwarden
L. J . van Dunne (gg 4. kl.), voor de regten en accijnsen, te
Leeuwarden
(3e kL).
S. AVitteveen, voor Huizum
en Wirdum (6e kl.).
J . H . Wijbrands, voor Jelsum
(7e kl).
D. L . Heinsius, voor Hyum
(residentie Stiens) (7e kL).
J . A. Willinge Brantsma, voor Beinum
(residentie Marssum)
' (7e kl.).
, voor Dronrijp
(8e kl.).
T. B. Eeenstra, voor Beetgum
en Berlicum
(6e kL).
Stationementen te Leeuwarden en Bronrijp.
Controle HARLINGEN.

J . Wentliolt, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
lingen
(3e kL).
F. de Keth, voor Franeker
en Tzum (5e kl.).
M . Feickens, voor Sexbierum
(6e kl.).

Har-
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B . C . Wildrik, voor Ried
{le kl.).
C. Schokker Hunnink, voor St. Anna-Parochie
Vrouwe-Paroc/tie (oe kL).
J. Tamson, voor St. Jacobi-Parochie
(6e kl.).
Stationementen te Harlingen,
Franeker,
St. Jacobi-Parochie.

cn Lieve
en Minnertsaa
Sexbierum en

Controle DOCKUM.

S. Sinnema (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Dockum
(4e kl.).
H . Lunsingh, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Ee
(6e kl.).
J . van Zandbergen Buwalda, voor Ternaard
en Net (6e kl.).
P. van Terwisga, voor Holwerd
(le kl.).
Jhr. J . C. P. Stern, voor Nijkerk
en Anjum (6e kl.).
P. M . J . van Ghert, voor Hallum
en Mamm (6e kl.).
S. M . E . d'Harvant, voor Ferwerd
en Blija (6e kl.).
K. B . Steringa, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Ballum
en Nes op Ameland (resid. Hollum, 8e kl.).
Mr. A . S. Beiding, voor Schiermonnikoog
(8e kl.).
Stationementen te Dockum, Holwerd, Ezumazijl,
Wierum,
Dockumer-Nieuwezijlen,
Ferwerd, Nes (Ameland) en Schiermonnikoog.
Controle BERGUM.

Jhr. R. Gevaerts van Geervliet, voor Bergum,
Hardegarijp en Giekerk (6e kL).
, voor Akkerwoude,
Birdaard cn Veenwouden (5e kl.).
J. H . A. Modderman, voor Oostermeer
(8e kl.).
J . W. van Idsinga, voor Kollum
en Burum (6e kl.).
J . O. Gorier, voor Droogeham,
Kooten, Buitenpost en
Surhuizum (residentie Buitenpost, 6e kl.).
C. J . A . Greven, voor Westergeest
(residentie Veenklooster, 7 e kl.).
Stationementen te Bergum, Akkerwoude, Kollum en Augustinusga.
(1)

Voorheen Controleur te

Dockum.

4
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Controle SNEEK.

(3e kl.).
H . Queijsen, voor Sneek
J. W . D . van Hemert, voor Woudsend
en Oppenhuizen (7ekl.).
Y. W . Bolman, voor Heeg
en Ylst (resid. Ylst, he kl.).
N . C. J . Velius Baert, voor Nyland
en Scharnegoutum (5e kl.).
J . A . C. W . van Lanschot Hubrecht, voor Rauwerd
(6ekL).
G. PlaDtema (f^ 4. kl.), voor Warga en Roordahuizum (7e kl.).
A . A . Uitenhage de Mist, voor Or onto (7e kl.).
J. de Bapper, voor Baard
(6e kl.).
J. A . Buel Engelman, voor Jorwerd
en Oosterwierum
(residentie Weidum, 6e kl.).
Stationementen te Sneek, Woudsend, Irnsum en Weidum.
Controle WORKUM.

J. E . Mansfeldt, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Workum
(6e kl.).
A . de Reus, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Staen Hindeloopen (9e kl.).
voren
W . Ruitenga, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Makk u m en Gaast (6e kl.).
Jhr. J . G. E . van Spengler, voor Koudum
(6e kl.).
J. F . Meijer, voor Witmarsum,
Arum en Burgwerd (5ekl.).
J. de Rochefort, voor Balk
(6e kl.).
L. R. Krins, voor Wommels
en Oosterend (5e kl.).
, voor Bolsward
en Tjerkwerd (4e kl.).
Stationementen te Workum , Balk, Koudum,
Makkum,
Arum, Wommels, Bolsward en Stavoren.
Controle HEERENVEEN.

E. H . ter Horst, voor Heerenveen,
St. Johannisga en
Tjallelerd (5e kl.).
J . ten Holten, voor Knijpe
en Mildam (6e kl.).
R. C. de Ridder, voor Akkrum,
Oldeboorn en Terhorne (6ekl.).
"v", H . Niemantsverdriet, voor Joure
en Haske (6e kl.)
J. Habbema, voor Sloten
en langweer (6e kl.).
S. E . van Berg, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Lemmer
en Oosterzee (6e kl.).
Stationementen te Heerenveen, Knijpe, Joure,
Akkrum,
Sloten en Lemmer.
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Controle GORREDIJK.

0. J. van Kammen, voor Gorredijk
en Langezwaag (5e kl.)
H. K. Pel, voor Wolvega
en Oldetryne (5e kl).
W. Luytjes, voor Beetsterzwaag,
Ureterp,
Buurswolde
Boornbergum en Lippenhuizen (6e kl.).
M . de Boer, voor Bragten,
Oudega en Eottevalle (6ekl.).
R. L . Fruitier de Talma, voor Oosterwolde,
Bonkerbroek,
Makkinga en Oldeberkoop (residentie Bonkerbroek, 6e kl.).
C. G . van Huis, voor Noordwolde
en Blesdijke (7e kl.).
Stationementen te Gorredijk,
Beetsterzwaag,
Bragten ,
Bonkerbroek,
Oosterwolde, Noordwolde en Wolvega.
S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
B. D. van Wageningen.
J . Keiser.
L. F . Backer Overbeek.
J. Alma.
3.
A.
H.
B.
B.
J.

Visiteurs.
F . C. Bodde, i , YT 7*
J . Schuit,
[
Harlingen.
Scheen, )
, .
.„, .
Weersma, j
"
lanngen, te Oostmahorn.
P. G . Vermeulen Krieger, | voor de in- en uitklaringen
H . Marcus,
J
te Ameland.
t e

v

o

o

r

d

e

i n

e

n

Ultk

Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f (1).
J. Pel, voor het lste Distrikt, te Augustinusga.
S. W. de Jong, Commies lste kL, in het 2de Distrikt, voor
het kantoor Akkerwoude.
3. S. Velds, Commies 3de kL, in het 2de Distrikt, voor de
kantoren Bergum en Warga.
3. B. P. H . Rebenscheydt, voor het Sde Distrikt, te Oosterzee.
3. Troelstra, voor het 4de Distrikt, te Koudum.
L. K. W. Begemann, voor het 5de Distrikt, te Heerenveen.
P. J . Spruit, voor het 6de Distrikt, te NyeMske.
, voor het 7de Distrikt, te Wolvega.
E. Schotanus, voor het 8ste Distrikt, te Oosterwolde.
3. P. Oostingh, voor het 9de Distrikt, te Gorredijk.
W. H . G . van Santen, voor het lOde Distrikt, te Beetsterzwaag.
(D Voor de administratie van den turf-accijns, behoort Warga,
tot
de Controle Bergum,
anders deel uitmakende van de Controle Sneek.
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Commiesen.
(Naar

anclenltelt).

Van de eerste klasse.
D. van Noord.
A. Diekstra.
N. R. Otma.
P. J . Perwerda.
H . H . Goedemoed.
J . van der Heide.

3. Adama.
J. D. de Bruin (*4 kl.).
G. R. Zjilstra.
J. vau Endig Holkamp
H . A. Prins.
J. P. Kiestra.

R.
R.
J.
H.

0. Kijlstra.
K. Steinvoorte. r. 8.
Settelaar.
J. W. Sckeidt Stael I
Holateiu.
S. Gal.
L. L . Deden.
M, Gernieraad.
H. Voskuyl. r. 3.
G. 3. Metzelaar.

A. Horn.
C. R. van de Wetering.
D. P. Posthuma. r. 8.
J. van Rodenburg.
G. Donz.
H. Eisma. r. 3.
J. Uiling.
P. MoBtert."
B. Joukman.

3. Hoving.
K. G. Knapper.
C. G. Hamstra.
G. ?. van der Velde.
M. E . Napjus.
J. F. Koch.
3. S. Hebbes.
3. Bonekamp.
C. Blom.
D. J . Nieuwhof.
J . Oosterling.
K. W. vau Hottinga.
H . H . Vreydeuberger.

3. P. Louis.
W. P. Putman. r. 8.
J. P. van Slooten.
G. W. Hareuberg.
G. Nuycu.
J. J . Heynsins.
W. P. Losecaat van Nouhuys.
H. Bolhuis.
B. T. Auuema.
A. Wynauts (* 4. kl.).
H . H . Pel.
H. Wouda.
M. S. vau Genderen.

S.
C.
C.
A.
D.
E.

W. de Jong
J. de Wit.
Dystelberge.
W. du Pied.
Hulshoff.
P. Leeman.

Van de tweede klasse.
II. A. G. Schippeis.
L. de Vries.
3. M . Durkema.
J. Groenouw.
J. J. H . van der Haar.
W. A. Eisma. r. 3.
G. D. Collet.
J. S. Dykstra.
G. Moleuaar.

Van de derde klasse.
C. A. J. Kelder.
W. J. Dieterich.
G. S. de Jong.
J. J . Smit.
J. C. Brnins. r. 3.
H. H . Bosscher, r. 2
V. de Vries Danil.
K. H . Feidsma.
h. 0. Wyma.
R. J . Halbesma.
J . P. Swam.
G. Wulfsen. r. 3.
W. Krediet.

Van de vierde klasse (1).
i. Postmus.
W. de Vries.
P. C. Biersma.
J. S. Velds.
R. L. Krms.
P. Stam.

J.
C.
J.
J.
J.
H.

I. Kisjes.
Philippo.
W. Teuuissen.
A. Gatsonides.
Wetselaar.
J . Jeutink.

D.
P.
A.
J.
J.
E.

Kanvmiuga.
Koumans Brouwer.
T. de Boer.
P. de Boer.
W. Andreae.
P. Beima.

Sloeproeijers.
J. de Vries, Sloeproeijer,
A. Y. Luitjes,
Idem.
3. B. Pors,
Idem.
H , Jaarsma,
Idem.

Op het klaringsvaartuig te Oostmahorn.

Scheepsmeters.
H. Voskuyl, Commies der 2de kl., te Lesuaarden.
A. J . Schuit, Visiteur, te Harlingen.
W. A. Eisma, Commies der 2de kl., te Sneek.
A. W. du Pied, Idem der lste kl., te Heerenveen.
(1) Met den aanvang van het jaar 1863 zijn al de commiesen der 4de kl., in deze
Provincie overgebragt iu de 3de klasse.
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D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
J. Posthnmus, te Leeuwarden, voor het kant. aldaar.
A. P. Tjepkema, te Leeuwarden, voor de kant. Huicum, Bijum, Jelsum,
Wirdum,
Beetgum , Dronrijp en Deinum.
.T. Veltman, te Harlingen, voor de kant. Harlingen, Sexbierum en St. Jacobi-Parochie.
L. 1. Kisjes, te Franeker, voor de kaut. Franeker, Ried en St. Anna-Parochie.
H. vau der Linden, te Bergum, voor de kant. Bergum, Oostermeer en Drogeham.
W. H . F . Peltzer, te Kollum, voor de kaut. Akkerwoude, Kollum en Westergeesl.
A. Hoekstra, te Hallum, voor de kant Hallum en Ferwerd,
J, M . Durkema, te Holism, voor het eiland Ameland.
D. Nieuwhof, te Schiermonnikoog, voor het kant. Schiermonnikoog.
I. J . BergmanB, te Dockum, voor de kaut. Dockum, Anjum, Ee, Holwerd en Ternaard.
G. Swam, te Sneek, voor de kant. Sneek, Nijland, Heeg en Woudsend.
K. van Wieren, te Rauwerd, voor de kant. Rauwerd, Grouw, Warga, Baard en Jorwerd.
A. C. de Wit, te Bolsward, voor de kant. Bolsward, Witiuarssum, Makkum en Wommels.
T. K. de Boer (N.L. B), te Koudum, voor de kant. Workum, Stavoren, Bali en Koudum.
P. 1. Perwerda, te Lemmer, voor het kant. Lemmer.
B. C. Biersma, te Stolen, voor het kaut. Sloten.
M. Valk, te Heerenveen, voor de kant Joure, Akkrum (ged.) en Heerenveen (ged.).
W. J. Broekhuizen, te Knijpe, voor dc kaut Knijpe cn Akkrum (ged.) en Heerenveen (ged.).
K. H . Pel, te Oldeberkoop, voor de kant. Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde.
H. Meyer, te Beetsterzwaag, voor de kaut. Dragten, Oudega, Beetsterzwaag en

E N T R E P O T S .
Entreposeurs,
L. J . van Dunne, te leeuwarden S. Sinnema, te Dockum.
P. H . ter Horst, te Heerenveen.
J . Wentliolt, te Harlingen,.
H . Queijsen, te Sneek.
WAARBORG

E N

op de Gouden en Zilveren

BELASTING

werken in

Friesland.

LEEUWARDEN.

W.
L.
H.
T.

Hoevenaar, Controleur.
J . van Dunne, Ontvanger.
W. Huber, Essaijeur.
T. van Kammen,
Commies-Stempelaar.

C o n t r o l e u r der directe belastingen, en v a n
kadaster.
J . J . de Jongh (@), te

Leeuwarden.

bet

Direeteur.
Mr. A. C. H . Geukama Bakker.
H . E . Hulsebos, Commies ter Directie.

Mr. G. Eoijer

Rfjks-Advocaat.
(Tijdelijk).
Controleurs.

W. G. van der Gronden, te Zicolle.
P. A . A . de Timmerman, Kampen.
Jlir. G. K . van den Santheuvel, te Steenwijk.
H . Mantingh, te Deventer.
L . M . van Kooten, te Hardenberg.
J. J . P. H . Geelen, te Almelo.
W. H . Houwing, te Enschede (tijdelijk).

Ontvangers.
Controle ZWOLLE.

B. J . G . Bouricius (1), voor de dir. bel., te Zwolle (4e kl.).
G. C. Baron Sloet van Warmelo, voor de regten en accijnsen, te Zicolle
(3e kl.).
H. A. D. J . Baron van Haersolte, voor
Zwollerkerspel
(residentie Zwolle) (6e kl.).
P. V. C. Engelbert van Bevervoorde, voor Dalfsen
(le kl)
A. M . van Kessel, voor Staphorst
en Rouveen (6e kl.).
Stationementen te Zwolle, Balfsen en Staphorst.
Controle

KAMPEN.

M . J . A. Bannier ( ^ 4. kl.), voor de dir. bel., regten en
accijnsen, te Kampen
(4e kl.).
A. Werneke Cz., voor IJsselmuiden,
Wilsum,
Grafliorst,
Zalk en Vecaten, Kamperveen en Schokland (residentie Kampen,
7e kl).
P. A. A. Molenaar, voor Hasselt
(8e kl.).
(1)

Vroeger Controlenr te Meppel.
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C. J . de Vriese Jz., voor Zwartsluis,
Genemuiden. en
Wanneperveen (6e kl.).
Stationementen te Kampen, Hasselt en Zwartsluis.
Controle STEENWIJK.

J. C. Houwing, voor Steenwijk
en Gietkoorn (6e kL).
J . D . de Bloeme, voor Steenwijkerwold
(residentie
Steenwijk, 6e kl.).
J. A . Eschauzier, voor Oldemarkt
(6e kl.).
H . J . Antink, voor Stad en Ambt Vollenhoven
(7e kl.).
A. W. Berends, voor Blokzijl,
de Kuinre en Blankenham
(5e kl.).
Stationementen te Steenwijk, Blokzijl,
Oldemarkt,
Vollenhoven en Kuinre.
Controle DEVENTER.

Jhr. Mr. S. Trip (1), voor de dir. bel., te Beventer
en
de dir. bel. en acc. van Diepenveen en Bathmen (4e kl.).
J. G. Moll (2), voor de regten en accijnsen, te
Deventer
(2e kl.).
G. B . A . J . van Hasselt, voor Wijhe
(6e kl.).
D. Baron van Slingelandt, voor Raalte
en Heino (6e kl).
J. W. Dumon, voor Olst
(7e kl.).
Stationementen te Deventer, Olst, Wijhe, Raalte en Heino.
Controle OMMEN.

Jlir. F . T. van der Wijck, voor de dir. bel., regten en acc,
van Stad
en Ambt Ommen
en den Ham (7e kl.).
J . J . Masman, voor Hellendoorn
(7e kl.).
B. Warnaars, voor de dir. bel., regten en acc. van
Avereest
en Nieuw-Leusen (betalingsk. te Dedemsvaart, 5e kl.).
J. A . Baron van Ittersum, voor Stad
en Ambt
Hardenberg
(6e kl.).
J . Stam Jz., voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Gramsbergen
(grenskantoor, 7e kl.).
(1)

Voorheen Controleur te

(2)

Idem te

Zuidbroek.

Harlingen.
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G. J . van Oort, voor de regten, te Veenebrugge
kantoor, 7e kl).

(grens-

Stationementen te Ommen, Hardenberg,
Gramsbergen,
den Ham, Hellendoorn,
Avereest,
Veenebrugge,
Sibculo,
Kloosterhaar,
Lutte, Radewyi,
Holtheme en Bergent/ieim.
Controle ALMELO.

W. L . Bruist, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Stad
en Ambt Almelo
(5e kl.).
II. G . Smits Verburg, voor Vriesenveen
(8e kl.).
J. G. Oosterbaan, voor Tubbergen
(6e kl.).
J . F . E . Loos, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
-Ootmarsum
en Denekamp (7e kl.).
P. L . Mulder, voor de regten aan den Laag
schen-uitk taring
spaal
(7e kl.).
E . Bakker (r. 3), voor de regten en accijnsen, te
Mander
(grenskantoor, 8e kl.).
G. J . Soetekou (r. 3), voor de regten, te
Denekamp
(grenskantoor, 8e kl.).
.T. E . Stork, voor Weerselo
(8e kl.).
B. A . Brinkhuis, voor Borne
(8e kl.).
A. II. Jansen, voor Rijssen,
Wierden en Holten (5e kl.).
Stationementen te Almelo, Tubbergen, Ootmarsum, Laagscliepaal, BruineJuuir, Weerselo, Borne, Rossum, Benekamp,
Rammelbeek, Latdorp, Rijszen, Geesteren, Vriesenveen, Mander en Hezinge.
Controle ENSCHEDE.

J . A . de Lanoy, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Enschede
en Lonneker (4e kl.).
W. T. de Jongh van Arkel, voor de regten, aan de
Gla(grenskantoor, 7e kl.).
nebrugge
J . J . Wilhelmi, voor de regten, aan den Braam
(o-renskantoor, 8e kl).
°
C. van Boekeren, voor de regten, aan de Knalhutte
(o-renskantoor, 8e kl.).
H . A. Baarslag, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Haaksbergen
(7e kl.).
H . J . D. W. Dikkers, voor Stad
en Ambt Delden
en
Hengelo (6e kl.).
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J . van Velthuijsen, voor Goor, Biepenheim en Markelo (6e kl.).
J . van den Hoff, voor de dir. bel, regten en accijnsen van
Oldenzaal
en Losser (6e kl.).
A . A. van der Baan, voor de regten aan de Poppe
(grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Enschede, Eschmarke, Oldenzaal, Glanebrugge, de Poppe, Hengelo, Haaksbergen, den Braam,
Goor, Markelo, Belden, Broekheurne, Losser,
Overdinkelschenhoek en Lonneker.
S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
N . Kantelaar.
W. H . Houwing.

I H . P. van der Tak.
| A . C. Luttenberg.

Visiteurs.
A. Carlebur,
)
J . W. J . van Venders Westenburger, ,
J . Bookmaaker Hz.,
\ . ^
J. W. van der Gronden, /
l>™J . Labberte, te Oldenzaal.
J. H . Wasserman. r . 3., te Enschede.
W. Loos. r . 2., te Beventer,
|
H . J . F . Smits. r . 3., te Almelo, |
,
A. Nielander, te Ommen,
\ fungerend.
H . Kedde, te Holtheme,
J
t e

t e

Z w o l l e

-

Kam

e

Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f (1).
H . Coops, te Oldemarkt,
J . Bolhuis, te Steenwijk,
G. D. Coninck Westenberg, te Steenwijkerwold,
W. M . Goldbach, te Kampen;
L . V l u g , te Avereest,
A. van der Beek, te Hardenberg,
J . A . Vlug, te Gramsbergen,

voor het le Distrikt.
„
„ 2e
„
i,
„
„
n

„

„ 3e
„ 4e
„ 5e
„ 6e
„ 7e

„
,,
„
„
,,

(I) Voor wat betreft de administratie van den turf-accijns, zijn do
navolgende gemeenten in deze Provincie van de Controles, waarvan dezelve anders deel maken, afgenomen en gevoegd bij de Controle Kanejitn, te weten: Staphorst, Vollenhove (Ambt) en Wanneperveen.

f
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Commiesen*
aar

anclennlteit.)

Hoofd-Commiesen,
J. Drent. te Enschede.

I G. J. van Soest, te Ootmarsum,

Van de eerste Masse.
C
H.
G.
G.
L,
J.
A.
C.

H . Riipckc.
J . P. Smits.
L. Bruiat.
J. Kocraen.
Naus.
C. Petri.
Nielander.
F. Gangel.

W. Leavens.
II. J . van Kempen. r. 3,
A. Vasbiuder,
P. K. Zeelte.
J. Jorissen.
W. Loos.
C. W. van DriesBen.
L. Over beek.

W. J . van Heerde.
H. Snyders,
J. van den Nieuwenhori.
H . J. Bouman.
W. Gerritsen.
E. J. H . van Oorschot.
L. A. Gerdessen.
J. Schlepper.

Van de tweede klasse.
H. E. Gevvald.
W. W. Kolk.
J. Wilmiuk.
J. Voordenhout.
H . van der Ahee.
A. J. Reumer.
G. H . Landwehr.
M. Bos.
K. J. Vos.
C. van Gumster. r. 3.

C. Henny. . 3.
II. Kedde.
J. A. Deen.
J. D. Reineke.
M. Bannink. r. 3.
J. R. van den Nooit.
H . Pellenkoft.
G. J. Harenberg.
G. J . van Marie.

R. Kampherbeek.
M. Poel.
H . van der Hoogt.
A. Jaliuk.
H . van Dijk.
F. Dekkers.
J. Berkeljou.
J. Beelen.
C. L . E. Lausterg.
M . D. van Santen. r. 3.
A. Olman.
J . S. Steffer3.
G. Hoekman.
J. G. Edelijn.
J. H . Dijkhout.
J . D. Waltman.
G. A. R. von Pickarts.
J. Schutte. r. 3.
H . J. van den Berghe.
L. Gnaseuhoven.
J. Masseus.
K Schuurman.
G, J . Lanimertink.
J- G. Bennink.
C. F. P. D. von Gemmingcn
O. H. van Buteuburg. r. 3
J . Prins.

Z. de Ruyter.
A. J . C. Bredt.
P. J. N. Spriesscu.
B. Broers.
J. B. Neyssel.
J. Ravelli.
J. C. Metis.
J. G. Beeude.
J. H. Jansen.
J. \V. M. Spee.
W. Struik.
[). \V. J . Wolvers. r . 3.
J. J. Mali.
1). 11. Moelard.
J . van Bortel.
T. Goed raad.
D. van Leeuwen.
J. M. Haart.
A. Baaijens.
C. Hofsink.
A. H. Ziesel.
J. Eskes.
J. Braakhnis.
G. J . Spenkelink.
G. van Laar.
G. J . Rysloo.
J. laarsma. r. 3.

r

H . G. Smit.
P. A. Roelofs.
P. A, Theben.
F. van der Meer.
M. A. de Thouais.
F. \V. Piepmeijer.
K. Heleeuders.
J. J. de Boer.
H. Grevers. r. 3.

Van de derde klasi

i

D. J . Witzand.
J. Broek.
J. Meekers.
J. W. C. van Riemsdijk. ir. 3.
3. Wolters.
B. Woutman.
J . Sligtenhorst.
P. A. Bouwhuia.
J. W. van Krimpen.
G. Stroobos.
J. J. Hendriksou.
P. J. Ente.
H. Schuitert.
A. A, Bosch.
N. F. B. vau Ruth,
W. Stork.
C. A. H . Stous.
A. Terweel.
J. Hulsebosch.
P. J. G. Leurs.
J. C. M. Textor.
E. ten Napel.
F. H . Kalwij.
P. A. 3/asscus.
J. van Tyn.
li. Jurgeus.
C. F. Smeltzcr. r. 3.
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Vau de vierde klasse*
C. M, van Engelen.
J. van Isterdael.
U. F. Hartong.
JJ. Engelen. r. 3.
A. W. van Veen.
A. 0. Kloosteruian.
M. D. Emmen.
G. Elim.
P. Enserinck. r, 3.
A. II. van Stckelenburg,
L. G. Verbrugge.
E, W. Ostendorf.
J . A. Brcedenl^ek.
G. H . Hahne\
D. B. van Arnhem.
J . Liebregs.
E, P. Deems.
H . G. van Doornik.

J. Hania.
J. G. Charisius.
T. de Laat.
A. J. A. W. van Eijmercn,
T. Keinders.
A. Zuiderhoek.
J. C. Peters.
J. B. Beikeljon.
J. B. Kaijser.
H. Bonke.
G. Vermeulen.
J. T. Vogel.
J. II. Claessens.
li. J , van Rietschoten.
J. Hollander, r. 3.
G. VV. Bierens.
J . W. G. Nielander.
L. Visser.

n . Poppe.
H . A. van der Baan.
M. A. Eeele.
E. George.
D. J . Wijaarda.
J . Bergkamp.
A. Frank.
J. W. Vos.
J . A. Claessen.
A. Ritte.
J. H . Sonneville,
E . G. van Driessen.
B. J . van Mensch.
C. Dmvel Hz.
J . B. van Benthem.
L Veltman. (Tijdelijk).
J . J . Goldenberg. (Id.)
G. C. de Reiger. (Id.)

Scheepsmeters.
A. Carlebur, Visiteur.
J . W, J . van Vonders Westenburger, Visiteur, > te Zwolle, voor de zeeschepen.
M, D. van Santen, Commies der Sde kl., j
H . J . vau Kempen, Commies der lste kl., te Zicartsluis.
J . Pohlman, te Deventer.
H . J . F . Smits, Commies der lste kl., tc Almelo.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
L . J . Bartels, te Zwolle, yoor de kant. Zwolle, Zwollerkerspel en Staphorst.
H. Neervoort, tc Dalfsen , voor het kant. aldaar.
A. Kroeze, tc Kampen, voor de kant. Kampen, IJsselmuiden, Zwartsluis en Hasselt.
R. J . Kuilart.te Vollenhoven, voor de kant. Blokzijl, Vollenhoven en Wanneperveen.
3. van der Molen, te Steenwijk, voor de kant. Steenwijk, Steenwijkerwold cn Oldemarkt.
J. H . van Engelen, J . Hz. te Ommen, voor dc kaut, O.nmen , den Ham en Avereest.
G* 3. vau Wyhe , te Hardenberg voor de kant. Hardenberg en Gramsbergen.
C. J . van Son, te Deventer, voor de kant. Deventer en Diepenveen.
D. van Leeuwen, Commies Sde kl., te Raalte voor de gemeente Raalte.
J . A. Deen, Commies Sde kl., te Wijhe, voor die gemeeute.
M. A. de Thouars, Commies Sde kl., te Olst , voor die gemeente.
H. Schuitert, Commies Sde kl., te Raalte, voor de gemeente Heino.
J. K. Veldhuizen, te Almelo, voor de kant. Almelo en Borne.
T. Planten, te Wierden , voor de kant. Wierden , Vriesenveen en Rijssen.
H . J . Greveustuk, te Goor, voor de kant. Goor cn Ambt Delden.
N. S, Blom , te Enschede, voor de kant. Enschede en Haaksbergen.
L. Verspuy, te Ootmarsum, voor de kant. Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo,
J, B. H . G. Bartels , te Losser , voor de kant. Oldenzaal en Stad Delden.
J, D. Waltman, Commies 3de kl., te Hellendoorn, voor die gemeente..
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E N T E E P O T S .
Entreposeurs.
G.
M.
J.
J.
C.
J.

C. Baron Sloet van Warmelo, te Zicolle.
J . A. Bannier, te Kampen.
van den Hoff, te Oldenzaal.
G . Moll, te Beventer.
J . de Vriese Jz., te Zwartsluis.
A . de Lanoy, te Enschede.

WAARBORG

E N

op de Gouden en Zilveren
Z W O

BELASTING

werken in

Overijssel.

I. L E .

H . Oudorp Kortebrant, Controleur.
E . G . Staal, Ontvanger.
J . S. Laatsman, Essaijeur.

Controleur der directe belastingen en v a n het
kadaster.
A. van Tonderen, te Beventer (Met den rang van
Bewaarder van het kadaster).
P. H . Ludewig, Adjunct-Controleur
te Beventer.

Provinciaal-

jProtnnm

(Bzonivigtn*

Direeteur.
Jhr. O. van den Santheuvel ( | £ ) .
M . E . Wildeboer, Commies ter Directie.
Rijks-Advocaat.
Mr. S. M . S. Modderman.
Controleurs.
W. Craeyvanger, te Groningen.
, te Zuidhorn.
J . M . Waleson, te Delfzijl.
J . H . Simon, te Bedum.
A. Keck, te Hoogezand.
J. H . Leopold Ez., te Oude Pekel-A.
Ontvangers.
Controle GRONINGEN.

, voor de dir. bel., te Groningen
G. Meinesz (1), voor de regten en accijnsen, te
gen (3e kl.).
.Stationement te Groningen.

(2e kl.)
Gronin-

Controle ZUIDHORN.

W. C. Verseput, voor Zuidhorn
(7e kl.).
G . Bouricius, voor Hoogkerk
en Aduard (6e kl.).
A. H . van Andel, voor Ezinge
en Oldehove (6e kl.).
Jhr. B . van Herenthals Everts, voor Grijpskerk
(6e kl.).
H . J . Eooseboom, voor Grootegast
en Oldekerk (6e kL).
J . P . Snethlage, voor leek
en Marum (6e kl.).
H . A . Steyn Parve, voor Haren
(7e kl.).
Stationementen te Zuidlwrn,
Leek, Grootegast,
Grijpskerk, Ezinge, Hoogkerk en Haren.
(I)

Voorheen Controleur te

Delft.
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Controle BEDUM.

A.
J.
B.
H.

J . van Santen, voor Bedum
(5e kl.).
A. van Iddekinge, voor Winsum
en Adorp (6e kl.).
van Snoekeveld, voor Leens
en Kloosterburen (5e kl.).
Hamstra, voor de dir. bel., in- en uitg. regten en accijnc. a. (7e kl.).
sen, te Zoltkamp
L . G. A . D. Denis, voor Eenrum
(7e kl.).
J. Oosterlmis, voor Baflo
(7e kl.).
J. W. Veen Valck, voor Warffum
en Usquert (6e kl.).
C. H . L . Nilant, voor Uit hui sen (6e kl.).
J . de Drews van der Feltz, voor Uithuizermeede
(6e kl.)
M . H . P. Pichot du Plessis, voor Mi ddel stum
en Kantens (6e kl.).
N . J . Sevenstern, voor Noorddijk
(8e kl.).
J . F . Obbes, voor Ten Boer
(6e kl.).
Stationementen te Bedum, Onderdendam, Winsum, Warfhuisen, Zoltkamp, Pieterburen, Hornliuizen, Warffum,
Uithuizen, Boodeschool en Ten Boer.
Controle DELFZIJL.

J. J . Gatsonides, voor Appingedam
(5e kl.).
H . J . Wichers Az. (1), voor de dir. bel., regten en accijnsen, te B e l f z i j I (3e kl.).
J. H . Meijer, voor Loppersum
en Stedum (6e kl.).
T. Toewater, voor 't Zandt
(6e kl.).
L . Badijs Ellens, voor Bierum
(6e kl.).
E . A . Hania, voor Slochteren
(5e kl.).
W. F . van Nouhuys, voor de dir. bel., in- en uitg. regten
en accijnsen , te Ter munter
zij I (6e kl.).
J. Wichers, voor Nieuwolda
(7e kl.).
Stationementen te Appingedam,
Loppersum,
BelfzijI,
Weiwert, Bierum, Slochteren, Termunterzijl en Nieuwolda.
Controle HOOGEZAND.

E . H . Koops, voor Zuidbroek
Uiterburen, 6e kl.).
J . Manden, voor Wildervank
(1)

Bevorens Controleur te

Delfzijl.

en Noordbroek

(residentie

en Stadskanaal (5e kl.).
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J.
P.
J.
E.

C. Temminck, voor Veendam
(5e kl).
C. G. van Motman, voor Me eden
en Muntendam (7e kl.).
Kerkhoven, voor Sch eem eta (6e kl.).
Bolhuis, voor Hoogezand
en Sappemeer (4e kl.).
Stationementen te Zuidbroek , Wildervank ,
Veendam,
Stadskanaal , Scheemda, Hoogezand en Sappemeer.
Controle

OUDE-PEKEL-A.

J . Muller, voor de dir. bel., regten en accijnsen te
OudePekel-A
(6e kl.).
J . J . H . de Ponthier, voor Nieuwe-Pekel-A
(7e kl.).
Jhr. Mr. T. van Gesseler, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Winschoten
(5e kl.).
J . U . Modderman (1), voor Beerta
en Finsterwolde (5e kl.).
K . E . Groeneveld, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Nieuweof Langakker schans (grenskantoor, 7e kl.).
G. van Baalen, voor Bellingwolde
(7e kl.).
Jhr. E . W. van Polman Gruys, voor Vlagtwedde
en
Wedde
(2 kantoren, residentie Wedde, 6e kl.).
E . Peith, voor Midwolda
(6e kl.).
D. J . P. N . Gaijmans, voor Stadskanaal
(gemeente
Onstwedde, 7e kl.).
P. M . Schweig, voor de regten en accijnsen, te
Bourtange
(grenskantoor, 7e kl.)
B. H . Schortinghuis, voor de regten en accijnsen, te TerAp e I (grenskantoor, 8e kl).
A . F . van der Loeff, voor de regten, te
Bellingwolde
(grenskantoor, 9e kl.).
Stationementen te Oude-Pekel-A , Winschoten , Beerta,
Oude-Bijk, Nieuwe-Schans, Bellingwolde, Oude-Scliahs, Vriesclieloo, Blijham, Wedde, Vlagtwedde, Jipsinghuizen,
Bourtange, Zellingen, Ter-Apel, Onstwedde, Stadskanaal, NieuwePekel-A , Finsterwolde en Midwolda.
S u r n u m e r a i r s i n de Directie.
E . C. H . W. Vermeer.
P. A. Broers.
(1)

Vroeger Linic-Controleur tc

B. Hulst.
W. Eoegholt.
Bellingwolde.

ss
Visiteurs.
H . Dekkers,
J . Meijer,

)
j

.
t

„
e

(

' .
^romngen.

H.

P." Eogaar,

M.

H . Verniers van der Loeff, te

A.

Mulder, te
Meters en

S. Balkema, te
D . Folkersma, te
D . Winkler, te

t

»

e

ft

Nieuwe-Sclmns.

Termunterzijl.
Taxateurs van
Groningen.
Winschoten.
Wildervank.

T.

den

Turf

P. Franken, te

(1).
Nugs.

A. H . van Iddekinge, te

Sloch-

teren.

Commiesen.
(Naar a n c i e n n l t e l t ) .
HoofdCommiesen.
"
10. A. Houwen, te
J . H . Schildkamp, te Bourtange.
|
H . C. van Drongelen , te Warffum.

BelliagaoUe.

W. C. Gunther. r. 8.
P. C. Coertsen. r . 3.
M. J Veltman.
H . H . Tainminga.
H . Brugmans.
P. vau Steenbergen.
B. G. Steenema,
J. Zuidema.

Van de eerste
Masse.
S. M. H . Cohen.
P. J . Kleveringa. r. 3.
f , J. H . Straatmaker.
B. Pothoff.
H. S. Bodde. r. 3.
C. G. Oosterling. r. 3.
J. I). Huiziuga.
K. 1). Hubbeling. r. 3.
H. J . Valk.
E . J . Kieft.
Jhr, J. G. de Sigers ter Borch. R. H . Reinders.
H. Walter.
T. J . Jeener. r. 3.
R. W. Visscher. r. 8.
H . W. de Boer. r. 3.

M. T. Meys.
T. T. Bakker.
H . H . Schaank.
R. J . Schuur.
J. K. Vegter.
Z. i . de Longen.
i . Groeneveld. r. 8.
G. A. Meijer.
G. Valk.

Van de tweede
J. Groustra. r. 3.
J. Alberts.
F. G. Ottens.
J. de Leeuw.
J. Enter.
P. H . Kuiper.
J. H . Leicher. r. 3.
J. Wichers. r. 3.
H. K. Kamphuis.

klasse.
B. IJpma.
W. A. Gravelaar. r. 8.
J. Hulst.
H. K. Timmer.
A. van der Schalk.
S. van Hoogdalen.
H. J . Schuur.
H. J . Homan.
P. L. Rouppe.

(1) Voor de administratie van den turf-accijns zijn de na te melden
gemeenten in deze Provincie van de Controles, waarvan dezelve voor het
overige deel maken, afgescheiden en ingedeeld in de navolgende Controles , te weten:
Termunten, >
Zuidbroek, j in de Controle
Delfzijl.
Noordbroek, J
Scheemda, in de Controle
Oude-Pekel-A.
- Oude-Pekel-A.,
[-A,
,
Nienwe-Pekel-j
kel-A, I
Vlagtwedde,
in de Controle
Hoogezand.
Onstwedde,
Haren,
Noorddijk,

S9
Van de derde
T. Nouta.
J. Woltersom.
W. A. Mulder.
J. P. Smit.
K. B. Sehreuder.
R. C. Riimer.
G. J. Mulder.
H . van Leeuwen.
H . C. Doesburg.
J. Leopold.
J. A. Neuyen.
J . L . Havkens.
B. L. G . Fokkens.
F. J . G. Furda.
P. B. van Reen.
A. Verwey. r. 3,
J, B. Jager.
P. E . Hoeksema.
A. Bernards, r. 3.
D. Scheveers.
J. E . Philipsen.
P. Oosterveld.

Masse,

T. Naarding.
J. H . Wiersema.
J. A. M. Dames.
A. H . Remminga.
J. Poort.
R. H . Stol.
A. G. Hollertt.
K. Lambo.
J. J. van Velden.
J. B. Braaksma.
A. van den Berg.
G. Swanenberg.
J. L. Muller.
C. Romyn. r. 3.
A. van Drongelen.
P. Hartenberg,
W. C. L. Steinmeijer.
A. Hagenbeek.
K. Limberger.
J . E . Bootsma.
P. Last.
0. B, Blomsma.
E. Bootsma.
Beukiuga.
J. Mulder.
L. Wieringa. r. 3.
M. C. J. Koenen.
J . G. Sutherland.
J. Waauders.
W. Vermeulen, r. 3.
C. H. van der Lelie. r. 3. J . C. Riuke.
M. R. Fedderaa.
W. G. Loeff Sehuphoveu. r. 3.
J. P. de Korte.
C. V. Balkem;i.
H. D. S. Folkers.
H . Beuink.
A. Feringa.
J . H . Brinckman.
B, F. Geertsema.
D. J . Kruize.

Van de vierde Masse,
H . M . Bosveld.
J . C. Scheffer.
M. F. Engers.
H . Rebbers.
W. V. K. Boers.
J . Kiewiet.
J . H . Atzema Az.
J . Evers.
0. Grimmius.
M . Ruring.
J . Roelin.
B. Braaksma.
C. van der Meyden,
A. Huijsera.

T. J . Valk.
P. Strooband.
W. Rademaker.
P. G. Bakker.
K. J . Zeven.
H . Busch.
W. K. Bakker.
M. R. de Boer.
Hdr. Albronda.
J . Mendels.
D. H . Hillinga.
J. M . van Kelckhoven.
P. Woltman.
J . S. Neuteboom.

G. A. Posthumus.
S. Dekker.
J . Wiggers.
S. Wesselink.
J . J . Beekmau.
J . Austermuhle.
M. Lorj<S.
P. A. vau Reusel.
E. Tbeysseu.
C. S. Legros.
J . H . Krylen.
M. V. Veere.
J. Valk.
W. Veennoven.

|

Scheepsmeters (1).
c
a.
a.
b.
b.
b.

J . Meijer, Visiteur te Groningen.
H . Dekkers, Visiteur te Groningen.
H . P. Rogaar, Visiteur te Delfzijl.
C. G. Oosterling, Commies der lste kl., te Zuidbroek.
H . W. de Boer, Commies der lste kl., te Groningen.
A. Verweij, Commies der Sde kl., te Delfzijl.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
A. T. Huisinza,
H. J . Steernberg, }
* * 0. A. H. Lofvers, voor de gem. Hoogezand, Sappemeer^ Zuidbroek, Noordbroek en Scheemda.
v o o r

(1)

e

e m

a. Voor de zeeschepen.
b. Voor de binnenschepen.
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L . E . de Haan, voor de gem. Leek, Marum, Zuidhorn, Hoogkerk, Aduard en Baren.
S. J . van Ham, voor de gem. Winsum, Adorp, Leens, Ulrum, Kloosterburen, Eenrum, Baflo en Bedum,
S. P. W. C. Crone, voor de gem. Delfzijl , Appingedam, Termunten en Nieuwolda.
J . T. Wieringa, voor de gem. Loppersum, Stedum, 't Zandt, Bierum en Slochteren.
J . H . Brandsma, voor de gem. Grijpskerk, Oldehove, Ezinge, Grootegast en Oldekerk.
C. P. Oosteruuis, voor de gem. Uithuizen, Uilhuizermeede, Usquert, Warffum, Middelstum, Kantens, Ten Boer eu Noorddijk.
G. K. Hensens, voor de gem. Wildervank, Veendam, Meeden en Muntendam.
H . H . Kuper, voor de gem. Vlagtwedde, Wedde, Oude Pekel-A, Nieuwe
Pekel-A,
Onstwedde, Bellingwolde, Nieuwe-Schans en Midwolda.
J . Groeneveld, voor de gem. Winschoten.
S. van Hoogdalen, voor de gem. Beerta.
G. Swanenberg, voor de gem. Finsterwolde.

E N T E E P O T S .
Entreposeurs.
G.
H.
J.
W.
J.
E.

Meinesz, te Groningen.
J . Wichers Az., te Delfzijl.
J . Gatsonides, te Appingedam.
C. Verseput, te Zuidhorn.
C. Temminck, te Veendam.
H . Koops, te Zuidbroek.
WAAEBOEG

E N BELASTING

op de Gouden en Zilveren

werken in

Groningen.

GKONINGEN.

A.
G.
J.
J.

van der Voort, Controleur.
Meinesz, Ontvanger.
van Eelde, Essaijeur.
D. Houtmann,
Commies-stempelaar.

Controleurs der directe belastingen en v a n
het kadaster.
W. J . van de Poll, te Groningen.
Jhr. J . P. S, van Panhuys, Surnumerair, te

Groningen.

Direeteur.
J. J . C. Pfister.
Jhr. P. C. van der Does, Commies ter

Directie.

R i j k s -Advocaat.
Mr. H . Vos.
Controleurs.
G. M . Tetrode, te Assen.
H . J . Moll, te Meppel.
J. A . van den Dries (waarnemend), te Coevorden.
Ontvangers.
Controle ASSEN.
H . de Klerk J.Cz., voor Assen
en Rolde (5e kl.).
A. Caland Az., voor Anloo,
Fries en Zuidlaren (residentie
Zuidlaren, 6e kl.).
P. Veith, voor Peize
en Eelde (8e kl.).
J . C. Baron van Alderwerelt Houtuyn, voor Norg
(8e kl.).
C. W. A . Essers, voor Gieten
en Gasselte (6e kl)
E . W. van Eaab van Canstein, voor Borger
(6e kl)
Jhr. H . C. van Panhuys, voor Roden en Nietap (7e kL).
N. E . Servatius, voor Smilde
(6e kl.).
Jlir. P. A . vau Holthe, voor Beilen
en Westerlork (6e kL).
Stationementen te Assen, Vries, Zuidlaren, Roden, Norg,
Gieten, Borger, Nieuwhuinen, Smilde, Beilen en Westerlork.
Controle MEPPEL.
H . Tuinhout, voor Meppel (4e kl).
Jhr. E . J . van Holthe, voor Biever,
Bwingelo en Vledder
(residentie Bwingelo, le kl.).
Mr. A . I. van Deinse, voor Ruinen
en Ruinerwold (7e kl.).
H . J . W. Oosting, voor Havelte
en Nijeveen (residentie
Nijeveen, 7e kL).
• • • •
, voor de Wijk en Zuidwolde (6e kl.).
J. Kleinman Jr., voor Hoogeveen
(5e kl.).
Stationementen te Meppel, Biever, Ruinen, Havelte, de
Wijk en Hoogeveen.
\

Controle COEVOBDEN.
P. C . L . Swaan, voor de dir. bel., regten en aceijnsen, te
Coevorden
(grenskantoor, 6e kl.).
D. L . H . van Bassen Jongbloet, voor Dalen
(7e kl.).
H . B. H . Malingre, voor Oosterhesselen,
Sleen en Zweelo
(residentie Zweelo, 7e kl.).
J . Beijnders, voor Emmen
en Odoorn (7e kl.).
Stationementen te Coevorden, Weijerswold, Klooster, Dalen, Oud- en Nieuw-Schocmebeek, Emmen, Zandberg,
Valthe,
Roswinkel, Erm, Zweelo en
Nieuw-Dordrecht.
S u r n u m e r a i r e n i n de D i r e c t i e .
J . P. S. Jonquiere.

|

Meters en T a x a t e u r s v a n den T u r f .
J. W. Callenfels (r. 1), voor het
G. C . Hulst,
ti
J . H . Wiersma,
II
J . Nijenhuis,
n
J . E . Borner,
H
L . A. van Giffen,
u
H . Lambers,
u
a
C. P. Hulst,
„
a
G. B.de Sigers ther Borch, //
u
H . van der Borgh,
„
II

lste distr., te Assen.
2de
it Norg.
;/
3de
n Gieten.
it
4de
a Gasselternijveen.
a
5de
a Beilen.
n
6de
n Coevorden.
II
7de
a Emmen.
n
8ste n
n Havelte.
9de
i, Zuidwolde (1).
H
lOde
n Hoogeveen.
II
llde
„ Borger (2).
II

Commiesen.
(Niar

nnelennltel

Hoofd-Commies.
H . Berents, te Emrncn.

Van de eerste klasse.
A. H . Vriend.
W. Hillebrandt, Jr.
C. F. van Guldener.

J. Uri.
C. Gaasbeek.
H . Uges. r. 3.

W. V. Rebenscheidt.
H . Huis.
3. S. Swens.
H . Scholtens. r. 3.

3.
A.
J.
C.

Staal. r . 3.
T. Tjassens.
G. J. Abels.

Van de tweede klasse.
van den Berg,
de Boer.
J . Jalvingh.
A. van Marie.

(1) Residentie Hoogeveen.

J. Jonkers.
H. Bern hard.
s. M. vau Rynbach.

(2) Residentie

Stadskanaal.
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Van de derde klasse.
C. J. Roelin.
3. Rout's.
J . Hoviug.
P. C. von Pickarti.
H. J . Claassens.
H . W. Eilbracht.
S. Schouten.
R. C. C. D. von Gemmingen.
J. C. van Leeuwen.
C. Boeaars.
J. E . Winter.

A. G. Hatzman.
IL V. Kremer.
J. S. Rienks. r. S.
G. Loos.
P. F. Frerichs.
J. Ebels.
J. J. Kramer.
J. de Boeff.
J. H. Ebels.
M. Braining.
J. S. Wineke.

T.
P.
R.
J.

J. Moolhuizen.
S. Heyt.
H. J. Pot.
H. ter Haar.
W. van Dijk.
H . A. Vriend,

E. E . Eites.
Bos.
J. Bennder.
B. ter Haar.
P. K. Glas.
G. Maneschijn.
It. Ts aber.
C. Eenstroom.
J. ter Haar.
F. D. van Getzen.

J. J.

T

Van de vierde klasse.
Ebels.
H . Vryman. r. S.
Rutgers.
Wever.
delstum.

P. F. Dambrinck.
H. A. vau der Form.
I. A. Sluizer.
R. Bergenia.
B. Buiting.
C. J . Olifiers.

Scheepsmeters.
J. \V. Callenfels, te Assen.

| K. Wildeboer, te Meppel.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
W. J . Dokkuma, te Assen, voor de gem. Assen, Rolde, Norg en Smilde.
A. Hageman, te Zuidlaren, voor de gem. Anloo, Vries, Zuidlaren, Teizc, Roden en Eelde.
W. Mulder, te Borger, voor de gem. Gieten, Gasselte en Borger.
C. J . van Huffeleu, te Balen, voor de gem. Coevorden, Balen, Emmen, Odoorn,
Oosterhesselen, Sleen en Zweelo.
2. Stoker, te Beilen, voor de gem. Beilen en Westerbork.
C. F. Poulie, te Meppel, voor de gem. Meppel.
J.Dortnioud, le Dieverbrug, voor de gem. Biever, Bwingelo, Vledder, Havelte en Nyeveen.
C. Kok, te Hoogeveen, voor de gem. Hoogeveen, de Wijk en Zuidwolde.
J . J . Jalvingh, voor (le gem. Ruinen en Ruinerwold.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
H . de Klerk J.Cz., te Assen. | H . Tuinhout, te
WAAEBOEG

E N

op Gouden en Zilveren

Meppel.

BELASTING

werken in

Behoort onder de provincie

Brenthe.

Groningen.

C o n t r o l e u r der directe belastingen en v a n bet

kadaster.

H . van der Burg, te

Smilde.

Direeteur.
P. J . van Goor (•& E . K.).
A. T. M . van Thiel, Commies ter Directie.
Rijks-Advocaat.
Mr. E . G. P. Gertsen.
Controleurs.
P.
J.
A.
A.
P.
P.
J.
C.
G.

E . Janssens, voor de lste afdeeling, te Maastricht.
E . Euyters, voor de 2de afdeeling, te Maastricht.
E . Corbey, te Vaals (divisie Gulpen).
J . E . A. de Ceva, te Heerlen.
C. W. Muller, te Sittard.
A. P. J . Sassen, te Roermond.
A. H . G. Wilmar, te Weert.
van der Schoot, te Venlo.
H . H . Motke, te Gennep.
Ontvangers.
Controle MAASTRICHT (lste

Afd.).

A. J . Gulje (1), voor de dir. bel. en de brandstoffen, te
Maastricht
(2e kl.).
P. Pelerin, voor Meerssen,
Borgharen, Bunde,
Itteren,
Schimmert en Ulestraten (6e kl.).
A. van Leent (# E . K.), voor de regten, te By sden
(Land),
(grenskantoor, 6e kl.) (Zie ook onder de Controle Maastricht,
Ide Afd.).
W. T. van Thiel, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
By s den (Ma a s), Mesch , Rijcholt en St. Geertruide
(grenskantoor, 7e kl.).
E. Eoberti, voor de dir. bel. en accijnsen, te Amby,
Bemelen, Berg en Terblijt, Cadier en Keer, Gronsveld en Heer
(7e kl).
Stationementen te Meerssen, Itteren,
Eysden
(Maas),
Eysden (Land) en
Wyck-Maastricht.
(1)

Vroeger Controleur te

Maastricht.
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Controle MAASTRICHT (2de Afd.).
E . B. J . Moise de Chateleux (1), voor de regten en accijn(le kl.).
sen , te Ma astric/it
J. H . Jansen, voor den in-, uit- en doorvoer langs den
Aken-Maastrichtschen, Maastricht-Hasseltschen en MaastrichtLuikschen spoorweg, te Wy c k (6e kl.).
0. T. A . Coenegracht, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
langs het kanaal tusschen Luik en Maaste St. Pieter,
tricht (grenskantoor, 7e kl.).
J. P. Janssens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
0 u d - Vroenhoven
(grenskantoor, 7e kl.).
A. J . Tummers, voor de regten, te Caber a (grensk., 9e kl.).
J. E . Ghijsens, voor den in-, uit- en doorvoer langs den
Aken-Maastrichtschen spoorweg, te Simpelveld
(7e kl.).
(Zie ook onder de Controle Gulpen?)
A. van Leent ($? E . K.), voor den in-, uit- en doorvoer langs
den Luik-Maastrichtschen spoorweg, te Eysden.
(Zie
ook onder de Controle Maastricht,
lste Afd.).
Stationementen te Maastricht, Maastricht (station), Wolder, Smeermaas, St. Pieter, Simpelveld en Eysden (station).
Controle

GULPEN.

J. F . Oosterman, voor Gulpen,
Wittem en Wijlre (Gekl.).
M. J . Janssens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Vaals
(grenskantoor, 6e kl.).
J. F . Ghijsens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Simpelveld
en Bocholtz (grenskantoor, 7e kl.). (Zie
ook onder de Controle Maastricht, Zde Afd.).
A. S. Loisel, voor Valkenburg,
Houthem, Hulsberg, Klimmen, Oud- Valkenburg, Schin op Geulle en Strucht (Se kl.).
J. L . Beckers, voor tie dir. bel., regten en accijnsen, van
M'heer,
Margraten, Noorbeek en Slenaken; kantoor en residentie te Hoogcruts
(grenskantoor, 7e kl.).
Stationementen te Gulpen, Vaals, Valkenburg,
Bocholtz,
Epen, M'heer en Hoogcruts.
Controle H E E R L E N .

J . W. de Gerard, voor He erlen
en Voerendaal (6e kl.).
F. Luypen, voor de regten, te Locht
(grenskantoor, 8e kl.).
(1)

Vroeger Controleur te Rotterdam,

S. Koebroek, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Kerkrade (grenskantoor, 7e kl.).
E . H . L . Vrijens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Nieuwenhagen, Eygelshoven, Bimburg, Schaesberg en Ubach
over Worms (kantoor en residentie Waubach,
grensk., 7ekL).
J . F . Mullemeister, voor Brunssum,
Amstenrade,
Bingelrade,
Hoensbroek, Meek en Merkelbeek (res. Amstenrade, 8e kl.).
J . W. Cremers, voor Schinnen,
Nuth, Oirsbeek en Wijnandsrade (8e kl.).
W. H . J . van Hien, voor de dir. bel., regten en accijnsen,
te Schinveld
(grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Heerlen, Locht, Kerkrade , Schinveld,
Oirsbeek en Waubach.
Controle

SITTARD.

W. H . H . Bovij, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Sittard
en Broek-Sittard (grenskantoor, 6e kl.).
C. M . Wemans, voor Beek,
Elsloo, Geulle en Stein (7e kl.).
J. J . H . Berden, voor Born,
Grevenbicht, Limbricht, Nieuwstad, Obbicht en Papenhoven (7e kl.).
J . N . Smeets, voor Geleen,
Munstergeleen en Spanbeek (8ekl.).
A. F . Keijenberg, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Urmond, kantoor en residentie te Berg
(grensk., 7e kl.).
P. C. N . Valette, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Boosteren
(grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Sittard , Broek-Sittard,
Nieuwstadt,
Grevenbicht, Berg, Boosteren, Susteren, Beek en Elsloo.
Controle BOERMOND.

W. M . Ariens, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Boermond
en Maasniel (4e kl.).
A. J . A. H . van de "Weegh, voor Odilienberg,
Herken, Melich
en Herkenbosch, Maasbracht. Linne en Montfort (7e kl.).
A. H . Dinraths, voor Echt
en Susteren (le kl).
H . J . H . Berntz Naus, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Swalmen
(grenskantoor, 8e kl.).
j w. P. J . P. Hilgers, voor Neer,
Buggenum, Nunhem en
' Haelen (le kl.).
M . J . A . Timmer van Geffen, voor de dir. bel., regten en
accijnsen, te Posterholt
en Flodorp (grensk., 8e kl.).

voor de dir. bel., regten en accijnsen , te
Stevensweert,
Ohe en Laak (grenskantoor, 8e kL).
P. J . Booms, voor de regten, te Vlodrop
(Rothenbach)
(grenskantoor, 8e kl.).
Stationementen te Roermond, Swalmen, Buggenum, Maasniel, Herkenbosch, Montfort, Stevensweert, Schilberg, Posterholt, Vlodrop, Echt en Maasbracht.
Controle W E E R T .

J. Geelen, voor de dir.bel., regten en accijnsen, te
Weert,
Nederweert en Stamproy (grenskantoor, 4e kl.).
J . J . van den Eertwegh, voor He yt hui zen, Horn, Roggel en Baexem (7e kl.).
P. P. A . van Wintershoven , voor Thorn,
Beegden,
Grathem,
Heel Pol en Panheel, Wessem en Hunsel (7e kl.).
J . Caspari, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Ittervoort
en Neeritter (grenskantoor, 7e kL).
Stationementen te Weert,
Nederweert,
Sluis no. 16,
Heythuizen,
Thorn , Neeritter,
Stamproy , Wessem, Ell en
Tungelroy.
Controle VEXLO.

B. J. R. Rasch, voor de dir. bel., regten en acc., te Venlo (4ekl.).
J. W . Hoefnagels, voor Helden,
Kessel, Maasbree en Meijel
(6e kl.).
A. T. Minaux, voor Horst,
Sevenum, Broekhuizen ea. Grubbenvorst (fie kL).
L . Berden, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Arcen
en. Velden (grenskantoor, 8e kl.).
C. J . F . A. van Gestel, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te Tegelen
(grenskantoor, 7e kl.).
J . H . Janssens, voor de dir. bel., regten en accijnsen van
Beesel en Belfeld, kantoor Beuver
(grensk., 7e kl.)*
A. von Geusau, voor de regten, te
Wezelsche-barriere
(grenskantoor bij Venlo, 8e kl.).
L . H . J . Thissen, voor de regten, te
Keulsche-barriere
(grenskantoor bij Venlo, 8e kl.).
Stationementen te Venlo, Wezelsche-barriere,
Keulschebarriere,
Arcen,
Velden, Broekhuizen,
Horst,
Tegelen,
Beuver, Helden en Baarlo.
5
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Controle GENNEP.
P . T . Wardenberg, voor Gennep,
Ottersum en Mook (8ekl.).
H . Cooymans, Hulp-Ontvanger yoor de afgifte van Binnenl.
paspoorten, te Mook.
H . van Hall, voor de regten, te Hekkens
(grensk., 8e kl.).
M . H . van Slijpe, voor de dir. bel., regten en accijnsen, te
Bergen, kantoor Well
(grenskantoor, 8e kl.).
P. C. Jullien, voor de regten, te Augustinus
(grenskantoor, 8e kl.).
J. H . Sassen, voor Venray,
Meerlo en Warssum (7e kl.).
Hekkens,
Stationementen te Gennep, Mook, Middelaar,
Heyen, Bergen, Augustinus, Afferden,
Well, Hamert,
Blitterswijk en Venray.
Plaatselijke

Ontvanger,

belast met de ontvangst
J. W. Paulus, voor het geslagt,

van
te

Rijks-accijnsen.
Maastricht.

S u r n u m e r a i r e n i n de Directie.
W. Laatsman.
T. E . Motke.

P. J . A. Clavareau.
E . L . A. H . Ariens.
Visiteurs.

D. Simon,
M . Bissac,
te Maastricht.
J . Volkers,
J . P. J . Masthoff,
H . A . Wellan, te Vaals.
P. J . Bots, te St. Pieter.
J . T. C. Sluysken, te Eysden (aan de Maas).
J . M . C. Boss, te Sittard.
P. C. P. Soetens, te Boermond.
L . B. Snoeck, te Weert.
J. Hoozemans,
)
J . Meeuwissen (tijdelijk),]
t

e

V e n L o
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Commiesen.
(Naar

ancleunlteli.)

Hoofd-

Commiesen.

W. L. Jansen, te Posterholt.
3. E . Naire, te Thorn.
L. A. van Dijnsen, te Grevenbicht.
A. H . van Slgpe, te Vaals.
3. J . Sistermaus, te Well.

J . L.de Weille, r. 3. 1 , „
..
P. Tribulet,
J
- <witri!-4«.
H . W. Stol zen berg, te Venlo.
H . Sehreuder, te Heerlen.
te

v

Pan de eerste klasse.
J . H . C. Goran.
W. M . E . Simtsliuizen.
C. P. J . Javaux.
C. J. Offermaus.
L. Sanders.
P. B. C. Daris.
S. R. van Oeijen. r. 3.
W. J . 11. Mostart.
J. Horsmans.
P. P. Lerjeudekkers.
P. J . de Bie.
M . Kemnierling.
T. T. Meeuwissen.
P. J. Telders. p. 8.
W. L . 11. Hustinx.
C. Perolles.

J. P. Wetzels.
J. H . Sarton.
J. Bollen.
L. P. J . Schell.
C. Ruyten.
A. A Janssen.
C. van Vooren. p. 3.
J. 11. Quaedvlieg.
B. J. van Wetering.
M. Bruls.
B. M. de Vries.
II. Ramakers.
J. W. Lemmens.
D. P. Harms.
C. Absil.

C. P. J . Tondeur.
P. Scheeren.
J . Jorissen.
H. P. J. struyk.
C. Klos.
M. Lonissen.
K. P. Vogel. r. 3.
P. Vermeeren.
C. Stadliouder.
J. Linssen.
C. Janssens.
P. A. Vink.
A. L . Teunissen.
H. W. Granlich.
J. G. Jilderda. r. 3.

Pan de tweede klasse.
I. IX Louwarts.

J. van Sintf|jt.

J. Kirch.
N. Kauffmann.
H . Brouwers.
S. Siraar.
A. Janssen.
M. F. Deben.
A. Logger van Koch. p. 8. N. Marx.
P. N. Gtfseu.
P. P. Claassen.
J . Dasia.
P. L. van Mackelenbcrg.
H . H . J . Hardmann.
A. van Eeden. r. 3.
W. Geurts.
J. M. Libois. r. 8.
M. Erkens.
J. A. Nolet.
J. W. Clermont.
G. Pelkman. p. 3.
J . G. Dorge.
J. M. Bidden.
P. Willems.
P. Maasbroek.
J. B. In de Betouw.
P. J. Haeyen.
C. Brandt.
J. van Poppel.
C. B. Vrljman.
J . B. Bol.
J . A. Muller.
H. Nypels.

Van de derde
J. W. R«ynaerdts.
M. Legris.
L. J . A. Jamart.
3. H . Campiot.
G. B. Janssen.
K. Bulte.
C. Mordhorst

J. J . Vranken.
A. Knibbeler.
W*. Kempeneers.
W. T. L. van Cuyk.
T. Zegers.
G. Daenen. p. 3.
P. Nuss.

H. Guinee. p. 3.
K. H . Roosendaal. p. 3 .
J. J . Staal. p. 3.
P. W. Charles, r. 8.
F. W. Mickenschreiber.
J. 11. Numans.
K. A. J. W. Knenen.
11. Passau.
C. Verhoef.
C. van Andel. p. 3.
J. P. Hendriks. p. 3.
J. G. Holtmann. p. 3.
F. J . Pluymaekers.
J. D. Wijndorps.
J. G. Roggeveen.
L. vau de Pas.
A. Nulens.

klasse.
J . Tellings.
J. H . Voet.
H. van Mierlo.
J. Baron.
J. J. Huiberse.
J. Ploem. p. 3.
F. J . Hufkens.
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C. Schalley.
51. Stockmans.
S. J. Schrijvers.
C. E . V. C. de Munck.
A. C. J . van den Braak.
J. 11. Schaekeu.
F. J. Gijsen.
A. Haenen.
G. Kolkman. p. 3.
W. C. Guise.
H. C. Trappenberg.
C. van Rooie.
M. Hennus.
R. B. Frijus.
L. Cantelberg. r. 3.
C. Peeters.
J. P. Paris.
R. Mulkens.
L. Berghof.
J. Schoens.
A. Donders.
J . J. Froyen.
T. G. I. Hermsen.
P. P. Legros.
F. J . Bossy.
J. Jansens.
A. Leenvv.
H . Verbiescn.
1). \V. Visser.
J. II. G. Frackers. r. 3.
P. R. Goddmg.
J. G. Palmaus.
L. IC. G. de MagnCe. r. I 1.
T. Kersten.
J. F. M. H . C. Duran. r. 3. H. van den Berg.
A. George.
A. Baumgardt.
J. J. Thyssens.
J. H . Kuoth.
P. Vergouwen.
P. Visser.
M. Woutei-s.
J. SaBsen.
G. S. Sp6e.
J. Ingeboudt.
W. Kirchner.
F. Hoffman, r. 3.
H. HabetB.
P, J . Rutten.
A. L . Kaire.
A. J . Versaan.
H . van den Wildenberg. r. 3.
J. E. Hambacher.
M. Enserinck.
P. Roumen. r. 3.
T.J. K. E. Heuman.
J . van Kalken. r. 3.
K. H . Gulikers.
H . A. Vrydenberg.
A. P. vau der Schoot. r. 3. L. Jansen.
F. de Glas.
E . Olivier.
F. van der Beele.
M. van de Berg.
C. van Lent. r. 3.
M. JT. Schroders.
A. Folmer. r. 3.
L. Dinncsseu.
V. A. Vreuls.
C. C. Peereboom.
J. B. Pyls.
E. Hazelhoff.
J . Krischer.

W. Schoondermark. r. 3.
C. G. IfoL r. 3.
II. Poldeivaart.
W. Lcysen.
II. 11. Blanken.
A. J. van Lierde.
M. G. van Stapele.
G. Ignatius.
G. II. E. Scott.
T. J . J. H . Dcby.
A. Roumen.
J . G. Dickerschcidt.
J. W. Kuuyver.
F. 1). Nijssen.
F. J. Meijer.
H. A. van der Veen.
J . M. Schell. r. 3.
J. F. A. Oosterman. r. 3.
J. C. van der Geei.
N. H . Bossy.
A. II. X. van Eecke.
G. van Hall.
T. F. C. Leclercq.
II. M. Janssen.
L. Frackers.
R. W. Severijns.
P. W. F. Scheepers.
J. Alberts.
C. L. van Quaillie.
C. D. W. Ziclkeus.
A. M. H . F. Gubbels.
P. E . H . Claessens.
G. A. R. Vau der Wielen.
L. J . Rock.
J. M. Rueb. r. 3.
F. A. J. Corbeij. r. 3.
P. van Egmond. r. 3.

Van de vierde klasse.
E . C. J . Chantillion.
J. Roose.
K. J . J. van Riemsdijk.
II. Wesly. r. 3.
H . E. Toby.
H . Konings.
H . vau den Bergh.
W. Hamerslag.
P. de Koning.
J. Bruys.
H . S. J. van de Wall.
K. E . Euler.
F. W. IL Maessen.
J. L. Anten.
J . H . op den Oordt.
J . H . Verhorst.
G. Kramer.
H . J. van Eugelslioven.
E. 0. C. Linssen.
A. Baumgardt.
K. J. H . van der Biesen.
J. Z. Smith.

J. W. Slangen.
J. 11. Bouwens.
J. T. Poll.
J. A. Simmers.
J. Moermans.
J. G. vau Kempen.
M. de Schwartz.
V. E . T. Liusen.
H. Zondervau. r. 3.
H . Schmitt. r. 3.
A. Schuuring.
F. H . A. van Lierde.
M. G. J . II, vau Wijk.
H . Steegemaus.
R. den Haan.
C. van Riemsdijk,
P. H . Pyls.
L. W. Konings. r. 3.
J . vau Spall.
H . L. M. van Herck.
P. K. J . Absil. r. 3.
M. M . IT. Maouinf;.

J. M . van Buggenom.
J . H . M . Renaud.
H. Dammer.
N. J . George.
H. H . E . Scheffer.
P. T. Moors, r. 3.
N. A. T. Gerard.
J. Richel.
J. M. Volkers.
B. H. Bissac.
J. L. Michiels. r. 3.
J. H . van den Dolder.
0. J . A. H . Linssen.
H. Lalesse.
M. A. Valk.
F. M. H . S. Derriks.
P, J . Auteuais.
D. F. Ridderhof.
W. Linssen.
II. Klaassen.
L. H . L . Prina,
J. W. Plessen.
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J. H . Bus.
T. H. Booten.
T. L. Schell.
L. N. H . Burton.
H. M. Kneepkens.
H. C. Berber.
P. A. H . Claessen.
G. A. de Gerard.
W. Smeets.
T. van Duck.
C. J. J. van Turnhout
G. A. Merckens.
P. G. Bouwens.

H. H . Willems.
H. J. Verhagen.
II. Evers,
J. T. Verwaaijcn.
J. C. Hanewinckel.
C. Knyff.
h. II. Collaert,
A. W. Jacobs.
J. H . Engelmau.
F. J. Schefter.
F. H. Massa.
A. de Koning.
C. W. Folraer.

W. Bruinink.
P. Barthel.

[G. J. Bach.
|J. W. Servaes.

J. B. Sauter.
J. A. Kruchten.
F. J. B. Plenck.
J. W. Meyers,
S. H . A. Begeman.
P. F. Wulfaert.
P. N. E . Odekerken.
P. van Meel.
J. G. Katzers.
K. A. Durlinger.
I I . ter Poorten.
G. P. Gieleu.
A. S. Krijthe.

Walters,
M. van Aken.

Sloeproeijers.
G. Jockin, te Eysden.
W. van Kooten, te Venlo.
G. Francot, te Stevensweert.

Scheepsmeters.
D. Simon, Visiteur , te Maastricht.
J. Hoozemans, Idem, te Venlo.

D e u r w a a r d e r s der directe belastingen.
P. Thomma, te Maastricht, voor de kant. Maastricht, St. Pieter en Oud-Vroenhoven.
G. Pypers, te Meerssen, voor de kant. Eysden, Amhy , Meerssen en \Beek.
W. T. van Lierop, te Gulpen, voor de kant. Gulpen, Vaals, Simpelveld, Valkenburg
en Hoogcruts.
F. Pelt, te Heerlen, voor de kant, Heerlen, Brunssum, Schinveld, Schinnen, Kerkrade
en Waubach.
J. J. Christoffels, tc Sittard, voor de kant. Sillard, Born, Geleen, Obbicht en Roosteren.
I. P. H . Bademaekers, te Echt, voorde kant. Echt, Stevensweert, en de gem. Maasbracht en Montfort van het kantoor Odilienberg.
L. de Winter Pzn., te Roermond, voor de kant. Roermond, Swalmen , Neer, Posterholt
en Odiliinburg (zonder de gemeenten Maasbracht en Montfort.)
T. Smith, te Weert, voor de kant. Weert, HeythuUen, Thorn en Ittervoort.
S. Sngders, te Venlo, voor de kant. Venlo, Arcen, Horst, Tegelen, Reaver en Helden.
T. G. Noman, te Gennep, voor de kant. Gennep, Well en Venray.

E N T R E P O T S .
Entreposeurs.
E.
W.
W.
B.
C.

B. J . Mo'ise de Chateleux, te Maastricht.
H . H . Bovy, te Sittard.
M . Ariens, te Roermond.
J . B. Rasch, te Venlo.
J . F . A . van Gestel, te Tegelen.
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WAAEBOEG

E N

op de Gouden en Zilveren

BELASTING

werken in Limburg.

MAASTRICHT.

P. Haesebroeck, Controleur.
E . B. J . M . de Chateleux,
B. Weslij, Essayeur.

Ontvanger.

ROERMOND.

J. W. M . G. van Kervel, Controleur.
W. M . Ariens, Ontvanger.
P. B. Weickmans, Essayeur.

Controleurs der directe belastingen en van
bet kadaster.
C. A. Ludewig, te Maastricht.
W. van Konijnenburg (adjunct), te

Maastricht.

—°>>>c<g«c °—

Besluit van B Maart 1861, het kantoor Mander opengesteld
als kantoor van expeditie voor den invoer aan de landzijde
en tevens als kantoor van laatste visitatie voor den uitvoer
van accijns- en accijnsvrije-goederen.
Besl. 1 Julij 1861, het kantoor St. Annaland opgeheven;
de gemeenten St. Annaland en Stavenisse ingedeeld bij het
kantoor St. Maartensdijk, en de gemeenten Poortvliet en St.
Philipsland bij dat te Tholen.
Besl. 9 Julij 1861, de gemeente Oudenbosch aangewezen als
losplaats voor steenkolen bij invoer langs rivieren en kanalen.
Besl. 31 Julij 1861, de gemeente Neuzen aangewezen als
losplaats voor steenkolen bij invoer langs alle rivieren en
kanalen.
Besl. 8 Sept. 1861, het kantoor Leusden c. a. opgeheven
en gevoegd bij Hoogland c. a.
Besl. 11 Sept. 1861, wijziging der heerbanen naar Bourtange.
Besl. 6 Oct. 1861, het kantoor Wirdum c.a. opgeheven en
gevoegd bij Huizum c. a.
Besl. 14 Oct. 1861, de Controle Ridderkerk ingetrokken
en gevoegd bij Oud-Beijerland.
Besl. 1 Oct. 1861, de gemeente Maastricht aangewezen als
losplaats voor steenkolen bij invoer langs alle rivieren en
kanalen.
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Besl. 28 Oct. 1861, aanwijzing van den spoorweg tusschen
Maastricht en Luik als heerbaan en vestiging van een kantoor
van expeditie en laatste visitatie te Eysden aan dien weg.
Besl. 8 Dec. 1861, het kantoor Obbicht c. a. opgeheven en
de gemeenten Obbicht en Grevenbicht gevoegd bij het kantoor
Born, en de gemeente Urmond bij de perceptie te Berg,
KANTOREN W E L K E VAN KLASSE ZIJN

VERANDERD.

In de 3. kl. zijn overgegaan: Tiel.
5. „
„
„
Neuzen, Axel, Tholen, St. Maartensdijk, St. Anna-Parochie.
,
6. „
„
„
Hoogland, Huizum, Eysden
(land), Sas van Gent, Joure.
„ „ 7. »
i,
a
Aarle-Bixtel, Born, Berg.
„ ,/ 8. ,/
„
„
Keulsche-Barriere, Uzendoorn,
Koewacht, Overslag.
a 9. /,
„
„
Beusichem.
Opgeheven zijn:
St. Annaland, Leusden , Wirdum en Obbicht.
w
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;

w

u

a
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®
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Naamlijst van de Ambtenaren der directe belastingen, in- en
uitgaande regten en accijnsen :
Bij de Hoofd-Administratie
„
„ Ambulante Becherche te Water
In de navolgende Provincien :
Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Priesland
"
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
Statistieke Bijzonderheden

BL
»

.

•

//
n
u
w
h
•
»
»
n
;/
»
;/

3.
5.
^>
22.
32.
67.
72.
785.
***
4 8

6 0

8
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IN DIT JAARBOEKJE VOORKOMENDE.

( ® K , %, jg, B.) beteekent: Kommandeur, Eidder en
Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
(gg en * 4. kl.) beteekent: Bidder van de 4de klasse der
Militaire Willemsorde.
(K. # E . K . ) beteekent: Kommandeur, Bidder der Orde
van de Eiken Kroon.
(#) beteekent: Eidder van het Legioen van Eer.
(A. 2) beteekent •. Eidder der 2de klasse van de Eussische
Orde van St. Anna.
(W. 3. kl.) beteekent: Eidder van de 3de klasse der Eussische Orde van St. Wladimir.
(E. A. 4. kl.) beteekent: Eidder der Pruissische Orde van
den Rooden Adelaar,
4de klasse.

M E N G E I W E R K ,

1862.

VERZAMELING VAN VOORSCHRIFTEN,
JiETREFFENDE DE

18618

St S E G £ U H I H S S N s
noon

S.

T R © I L v 'T H A ,

Gei'.mjtloijecrde ter Provinciate Directie iter lelmtintjeii

in Friesland.

a 1 ta © i ED*

EERSTE A F D E E L I N G :
Tarieven van leges en emolumenten, te lieffen door
de ambtenaren der in- en uitgaande regten en accijnsen, zoo als dezelve bij K . P>. van 6 Junij 1819, no. 3
(V. 1824, no. 47) vastgesteld en bij latere Besluiten,
Besolutien of Decisien zijn gewijzigd, uitgebreid of toegeliclit.
TWEEDE AFDEELING :
Vermelding der ontvangen leges op de dokumenten
en disposition; — afgifte van kwitantien deswejge.
DEBDE AFDEELING:
Toerekening der geheven leges en emolumenten.
VIERDE AFDEELING:
Van de comptabiliteit der leges.

EERSTE

AFDEELING.

T a r i e v e n v a n l e g e s en e m o l u m e n t e n ,
te lieffen door de ambtenaren der in- en uitgaande
reglen en accijnsen, zoo als dezelve bij K. B. van
6 Junij 1819, no. 3 (Verz. 1824, no. 47) vastgesteld en bij latere Besluiten, Resolutien of Decisien
zijn gewijzigd, uitgebreid of toegelicld.
Tarief A .
T a r i e f der leges, welke op de Bureaux
ciale Birecteurs worden gepercipieerd.
Onderwerp der leges. Bedrag.
1°. Voor disposition
van directeurs op requesten :
/1.50
nihil.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
2°. Voor andere appointementen op requcsten:
„ 0.50
nihil.
K. B. G Junij
no. 3.

1819,

van de Provin-

Aanmerkingen.
1°. Hieronder te verstaan, disposition,
die in den vorm v a n resolutien, OR requesten, a a n de directeurs gepresenteerd. genomen en aan de belanghebbenden uilgereikt worden.
Res. 29 A m 1819, no. 4 (Is afd., le
Bureau).
2°. Voor de akten v a n aanstelling Van
sub.ontvangers en geagreeerde klerken, man
geen leges gevorderd worden.
Res. 13 Julij 1846, no. 119 (V. no. 140).
1°. In het algemeen moeten als appoiutementen beschouwd worden, de beschikkingen, welke op het request zelve gesteld
worden.
Res. 29 NOB. 1819, no. 4 (le afd., le
Bureau).
2°. Als appoiutement op een request moet
beschouwd worden, een te verleenen admiBsie aan een marskramer, bedoeld bij res.
van 23 Maart 1823, no. 73 (V. no. 53).
Res. 17 Aug. 1844, no. 30 (K no. 200).
8°. Ten aanzieu vau het hetlen der leges
sub 1 en 2 bedoeld, iste kennen gegeven ,
dat de directeurs met a l de in hen veroudcrstelde billijkheid en geest van onderscheiding zullen nioeteu te werk gaan, iu
dier voege, dat in alle zaken van weinig
aunbelaug, en waarop door hen eene guustige dispositie genomen wordt, zulks, zoo

6

Onderwerp der leges. Bedrag.

Aanmerkingen.
mogelijk, bij marginal* dispositie geschiede,
terwy'l dit by" aparte resolutie zal kuunen
plaats hebben, in meer aangelegen zaken,
waarvan het belang van den requestrant rijkelyk tegen de kosten der leges kan opwegen.
Jfej.39 A w.1819, no. 4 (le afd., XeBurean).

3°. Appointementen
tot prolongate, ontijdig
laden of lossen enz. op
paspoorten, loscedels en
dergelijke dokumenten,
behalve liet waakloon (1). /0.50
Buiten de residentie
de?* Directeuren wordt dit
emolument door den eersten ambtenaar in loco
genoten.
K. B. 6 Junij 1819,
HO. 3.

1°. Voor appointementen op documenteu
tot ligtiug of overlading van goederen, vervoerd wordende onder de voorregten van de
Rijnvaart, mag deze leges niet geheven worden, terwijl, in gevallen, waarop de llijncanventic niet is toegepast, dit emolument
dan alleen in rekening kan worden gebragt,
wanneer de ligting, volgens art. 141 der
ilgemeeue wet, ontijdig, dat i s : tusschen
zons onder- en opgang, of op zon- en feestdagen mogt worden oudernomen.
Res. 19 Aug. 1841, no. 93 ( F . no. 135).
2°. Voor het verleenen van consenten tot
lading of lossing op ongewone tyden, bij
binnenlandsche vervoer, mag dit emolument
niet geheven worden, vermits hetzelve is
toegestaan voor appointementen tot ontijdig
laden of lossen op dokumcuten voor den
in- of uitvoer beuoodigd.
Res. 15 Maart 1853, no. 36 ( F . HO. 39).
3". Voor appoiutementen tot prolongatie
euz. op paspoorten, loscedels en dergelijke
dokumenten,.volgens.art. 132 der Algemeene
wet, mag geen leges gevorderd worden.
Res. 12 Maart 1830, no. 99 (V. no. 49).
4°. Voor het verleenen van consenten tot
ontzegeling en weder verzegeling van binnenkomendc of uitgaande schepen, onderling , mag geen leges geheven worden.
$ V I . Res. 8 A M . 1844, no. b7 (V. )*o.243).
5°. Mede mag niets gevorderd worden,
wegens het verleenen van consenten tot vernudenng van de los- of bestetnmiugsplaatsen,
aangewezen in binnenlandsche paspoorten.
Res. 21 Bee. 1824, no. 45 (V. no. 189).
6°. Volgens res. van 19 >ov. 1859, no. 112
( / . V. R.) mag, voor de te verleenen vergunning, om naar buiten 's lands bestemde
paling, niet op de laadplaats , maar buiten
de haven iu te nemen, geen leges genoten
wovdeu.

4°. Expedieren van
een Tursch paspoort.. . „ 2.50
(1)

Zie

ouder no.

liieronitrent
iii.

de

aamuerldug :

Vacatieloonen ,

on

Tarief

E ,

7

Onderwerp der leges.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
5°. Expedii-ren en registreren van een zee/3.00
brief.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.

6°. Inventarisatie van
„ 0.30
elke collis
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
7°. Alle bemoeijenissen van transactien of
benaderingen, de inven
tarisatien daar onder be
grepen, voor elke / 100
der afmakings- en bena
deringssora
1.00
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.

8°. Voor ander schrijfwerk van administratieve
stukken, op verzoek en

Aanmerkingen.

1°. Wegens de zeeschepen van dertig tonnen en daarbeueden, welke langs de uiterste wachten in de Provincie Groningen inkomen en uit gaan van of naar de Kleine
Oost, Bremen of Hamburg, vermits zij
hunne reis langs de Wadden verrigten, wordt
dit emolumeut niet gevorderd.
Bes. 18 Julij 1844, no. 101 (/. R B.).
2*. Wanneer de zeebrieven, door de Hoofdadministratic, regtstreeks aan de ontvanjers, ter plaatse, alwaar de schepen liggen,
ter uitreiking worden gezonden, moeten
deze het emolument aau de directie overmaken, aangezien deze leges niet aan dc
ontvangers, maar aan de Bureaux der
directie is toegekend.
Bes. 4 April 1839, HO. 37 (V. no. 34).

mits niet te boven gaande / 10 per dag
vacatie.

1°. Te brengen, ten laste van de benaleraars of te korten op de boeten.
Dit emolument zal voortaan ook worden
toegepast op de transactien, voortspruitende
ait de wetten op het personeel en de patenten.
A'. B. 22 Maart 1824, no. 47 {V. no. 47).
2°. Da hefting vau l / komt niet te pas,
wanneer transactien worden aangegaan voor
slechts regten en kosten, vermits deze leges
alleen mag en moet berekend worden naar
de som, die voor boete is bepaald.
Bes. 29 Nov. 1819, no. 4 (1< afd. le
Bureau).
3°. Voor de toepassing van dit emolument
hij benaderingen, moet tot grondslag worden genomen, de som, welke door deu aangever , als waarde der goederen, is opgeven
eu in het betalingspaspoort staat uitgedrukt.
Bes. 27 Jug.liiU,
no. 99 (V. no. 214).
4*. Voor de disposition, waarbij eene benaderiug wordt toegewezen, mag geen afzonderlijke leues gevorderd worden.
Bes. 29 iVop.1819, no. 4 (le afd., le Bureau).
u

0

t

1°. Voor de jaarlijksche uitreiking der
certificaten, afgegeven wordende aan de ter
baring- en kubeljaauwvisch varende schippers ,"mag, UT vergoediug der onkosten van

8

Onderwerp der leges. Bedrag.
ten behoeve van partikuJieren, extracten en kopijen hieronder begrepen:
Voor de eerste blad-

Aanmerkingen.
druk. of schrijfwerk, de hier bcpaaldi leges
van 50 cents genoten worden.
Bis. 8 Junij 1838, no. 108 (/'. no. 59).

/0.50
Voor elke volgende. . „ 0.25
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
2°. Volgens resolutie van den 20 Feb.
9°. "Voor elken vrij- of
1851, no. 33 (V. no. 26), kan geen leges
jaarbrief voor de beurt,'enoten worden , wegens het ovcrschrijven
van meetbrieven , op naam van nieuwe eigeschepen
„ 2. 00 naars of schippers, nocb voor het verleenen van consenten tot vervoer der schepen
K.B.n
Maart 1SU,
uuar eeu scheepsmeter.
no. 47.
Tarief B .
T a r i e f der leges, welke gepercipieerd teorden door de
Hoofdontoangers,
als vervangende de
Vendnmeesters,
fungerende bij de Directien der in- en uitgaande regten.
Volgens de resolutie van 1 Februarij 1828, no. 147 (Verz.
1841, no. 136), moet dit tarief toegepast worden, in die gevallen, waarin het tarief lett. D niet heeft voorzien, alsmede
dan, wanneer aangehaalde goederen, om deze of gene reden,
of wel volgens art. 240 der Algemeene wet, naar de hoofdplaats der directie worden opgezonden en aldaar onder het
beheer van den ontvanger worden gesteld.
In gelijken zin was reeds bij de Bes. van 29 Nov. 1819,
no. 4 (le Afd., le Bureau) verklaard, dat, wanneer de pariikuliere ontvangers, op eene wettige wijze, onder hunne custodie hebben zoodanige voorwerpen, als waarvoor bij dit tarief
custodieloon aan den hoofdontvanger is toegekend, alsdan
zoodanig partikulier ontvanger, als bewaarder dier voorwerpen
en daarvoor verantwoordelijk zijnde, het regt heeft op het
genot van de bij dit tarief toegestane emolumenten.

Onderwerp der leges. Bedrag.

Zie de aanmerking op no. 4 hierna.
By" verkoop van accijnsvrye goederen,
welke tot dat einde naar het Rijks pakhuis, uit liet entrepot-dok, zijn aangebragt,
ter zake, dat, binnen den bepaalden termijn, noch de inkomende regten zijn aangezuiverd, noch prolongate van den opslag is gevraagd (zie art. 88 en 100 der
Algemeene wet), zullen de leges eu emolumenten alleen door de ambtenaren kunnen worden genoten, wanneer de verkoop,
ua aftrek der kosten, een batig saldo
overlaat.
Res. 13 Oct. 1834, HO. 40 (F. no. 204).
Zie, omtrent den verkoop van aangehaalde
goederen, Tarief 1), no. V , lett. «,

1°. Voor het opslaan,
bewaren, weder afleveren, verkoopen enz. van
aangehoudene goederen
(mits, in geval van verkooping, instaande voor
het incasseren der penningen) l / van de onzuivere opbrengst der
goederen. Wanneer de
goederen in's lands pakhuis, of 'srijks entrepot
worden opgeslagen, zal
de pakhuislmur op de
1% gekort, aan het Eijk
of entrepot verantwoord
c

0

K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
2°. Voor het custodieren van benaderde goederen , ten laste van de
commicscn-benaderaars,
\ % van de aangegevene
som met de verhooging.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
3°. Het custodieren
van aangehoudene, opgehoudene, opgebragte
of gedeponeerde goederen, die niet worden verkocht maar ontslagen,
afgegeven of vrijgcgeven,
en zulks ten laste van wie
het aangaat, als volgt:

Aanmerkingen.

1%
By benaderingen kan slechts het incentarisalieloon naar tarief D , no. I U , lett. 1
gevorderd worden en er geene kwestie zijn
van toepassing van dit emolument, toegekeud aan de toeumalige hoofdontvaugers,
lie niet kunnen geacht worden, door de
ontvangers iu dc hoofdplaatsen der directien , te zijn vervangen.
Res. 30 Mei 1844, MO. 94 (P. HO. 145).

1°. Voor goederen, tengevolge van zcesflbadfl gelost eu in eene bijzondere bergjdaats, door de eigenaars of geconsigneerdeu
gehuurd en aangeboden, onder wederzydsche sluiting, opgeslagen, mag geen cus• odieloon genoten worden.
Res. 3 Nov. 1829, no. 64 (F. no. 116).
2°. Evenmin mag cuslodieloou genoten
worden, wanneer de lading van een bij—
:egger, tot de wc^cruitvaart, in eeu Rijks
pakhuis of iu eene partikulierc bergplaats,
onder wederzijdsche sluiting, wordt opgeslagen.
Res. 15 Nov. 1853, no. 13 (F. no. 186X

10

Onderwerp der leges. Bedrag.
Elke kist, vat, pak
of ander groot fust. . . / 0 . 3 0
Des echter, dat ten
aanzien van geheele ladingen , of andere groote
partijen goederen, mitsgaders van losse waren,
als kaas, granen, zout,
ijzeren staven en alle andere , als ook die in kleine
fust, als vijgen, rozijnen
en soortgelijke, en eindelijk , wegens goederen
van weinig of geringe
waarde, de custodiegelden in evenredigheid
worden geregeld , en
nimmer meer zullen kunnen beloopen dan / 10
in de week, voor elke
partij, onverminderd dc
pakhuishuur , wanneer
dezelve voor rekening
van den hoofdontvanger
komt.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.
4°. Voor het custodieren van aangehoudene,
opgebragte of verlatene
schepen, die niet verkocht, maar ontslagen,
afgegeven of vrijgegeven
worden:
Voor een vaartuig zon/2.00

Aanmerkingen.
7Az, omtrent het custodieren van aangehaalde goederen, Tarief D , no. V , litt. TO.

Voor koopwaren en goederen, mitsgaders
vaar- of voertuigen eu paarden, die aangehouden zynde, by vonnis van den regter, of wel door de administratie, uit
eigen beweging, ten gevolge van verkeerdelijk gedane aanhouding, ontslagen worden, zal niets wegens derzelver bewaring,
in dien tusschentyd , betaald worden; maar
bijaldien het ontslag van aangehoudene
waren of goederen, vaar- of voertuigen
en paarden, ten gevolge eener transactie,
zeschiedt, zullen de kosten der bewaring
mede eeu onderwerp van de transactie uitinaken.

11

Onderwerp der leges. Bedrag.
Idem met een mast.. . / 4 . 0 0
Idem met twee masten. „ 6.00
Idem met drie masten. „ 8.00
Insgelijks voor aangehoudene rijtuigen en
paarden, welke niet verkocht, maar ontslagen,
afgegeven of vrijgegeven
worden :
Voor elk paard . . . „ 0.50
z, elk wiel. . . . „ 0.25
Van genomcne prijzen,
in plaats van specifieke
declaratie, wegens hunne
extra ordinaire moeite
en vacatien, 1% van het
zuiver en deelbaar provenu en \ ° / voor kassiersloon en bewaren der
0

Voor het uitbetalen
der prijsgelden, wanneer
en voor zoo ver zulks geschiedt van de individuele leden der equipagie.
K. B. 6 Junij 1819,
no. 3.

l}<Yo

-}%>

Aanmerkingen,
Aanmerking, op het officiate tarief gesleld.
Zie, omtrent het eustodium van aangehaalde goederen, Tarief D , no. V , litt. m.
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Tarief C.
T a r i e f der Meetgelden, te percipie'ren door de scheepsmeters , ijkmeesters en verdere daartoe gekwalificeerde
ambtenaren.

Onderwerp der leges.

I.

Aanmerkingen.

M E T I N G VAN VAAR
TUIGEN

VOOB

HET

PATENTREGT.

a. Voor meting van
elk vaartuig aan patent
onderworpen, en zonder
dat voor den uit te rei
ken meetbrief mag worden gerekend
/0.50
Voor elke ton, die
het vaartuig boven de
tien ton inhoudt . . .
„ 0.05
b. Voor het vuur, tot
gloeijing der ijzers voor
de branding , wanneer
het door de belanghebbenden niet in tijds en
voldoende wordt geleverd : voor elk vaartuig „ 0.20
c. Voor reiskosten, bij
meting buiten de standplaats des scheepsmeters,
voor ieder uur afstands,
de terugreis daaronder
begrepen
„ 0.50
Zullende, wanneer ter
zelfder tijd en plaats
meer dan een vaartuig te
meten is, de reiskosten

Bij verificatie, overeenkomstig
27 en
28 van tabel X V I , worden de onder o, b
en c vermelde kosten, als kosten van bekeuring beschouwd eu behandeld.
Art. 20, Instr., vastaesteld bij res. van
26 Apr. 1S52, no. 69 (F. no. 63).

Voor de terugreis kan niets gerekend
worden. Gedeelten van uren mogen niet
voor geheele worden gerekend, maar moeten bij vierendeeleu van het uur in rekening worden gebragt; gedeelten van vierendeclen voor geheelen genomen. De omslag
der reiskosten behoort plaats tc hebheu
over de personen, die den scheepsmeter,
voor het doeu der met ingen hebben opontboden, terwijl, indien , vd6r dat de
scheepsmeter reeds een of meer vaartuigen
gemeten en deswege met den belanghebbcude afgeiekend lieeft, nog meerdere personen , van de aanwezigheid des scheepsmeters gebruik makeude, tot meting hunner
t

18

Onderwerp der leges. Bedrag.

vaartuigen aanvraag doen, dezen in dien
omslag begrepen moeten worden. Voor het
zeldzarue geval, dat zoodanige aanvrage na
het bedoelde tijdstip geschiedt, moet de
omslag der reiskosten op nieuw plaats
hebben, ouder restitutio vau hetgeen dientengevolge blijken zal, door hem of hen,
waarmede bereids was ufgerckend, te veel
betaald te zijn.
Res. 4 Juuij 1852, 110. 85 (V. no. 120).

over de belanghebbenden worden omgeslagen.
K. B. 22 April 1852
(Stbl.no. 6 4 ,
F.no.69).

II.

METING
SCHEPEN ,

VAN

Aanmerkinyen.

ZEE-

VOOR D E

HEFFING VAN VUUR-,
TON- E N BAKENGELD.

a. Voor meting van
elk schip en meetbrief
niet grooter dan tien ton,
Voor elke ton daar
b. Kopij meetbrief. .
c. Voor hermeting, ter
zake vergrooting of vertimmering, als voren.
d. Vacatie der ambtenaren tot de meting,
buiten hunne woon- of
standplaats :
Voor elke meting of
merking binnen een uur
Verder dan een uur
tot twee uur ingesloten
Voor elk uur meer. .
Wanneer er meer dan
een schip of vaartuig
tevens in dezelfde gemeente en te zelfder tijd

1°. De lierekening der belooning per ton,
kan plaats hebben over de tonnen van eeuiaaal de teerliug el.
Res. 5 Juuij 1857, no. 138 (J. V. R.).
2 ° . Het mectloon voor zeestoombooteu
/0.50
inag worden berekend over het aantal tonnen , dat de stoombooten, zonder aftrek der
werktuigkamers, bevat.
„ 0.02
Res. 28 Xov. 1847, no. 66 (V. no. 182).
3 . De kosten van hermeting, in geval
„ 1.00
de belanghebbende met in de eerste meting
berust, komen ten koste vau ongelijk.
Art. 5, tcet vun 14 Julij 1855 {Staatsll.
no. 105, V. no. 83).
4 . Idem, wanneer dc tonnemaat van geladen bijleggers door schatting wordt bepaald.
Artt. 2 ea 3 diertelfde wel.
5°. De verificatie van vroegere meting
geschiedt buiten koste van deu schipper.
Art. 6 der aangehaalde wet.
6°. De voordeelen wegens metingen voor
de Rijn- eu kolenijk. behooren met onder
de bij dit tarief bedoelde.
Res. 11 April 1654, no. 183 (>'. no. 40).
„ 0.30
g

U

„

0.50

„

0.50
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Onderwerp der leges. Bedrag.
te meten of te merken
is, zullen de reiskosten
worden gemodereerd als
Volgt: •
Voor twee metingen;
van elk en voor elk uur /0.25
Voor drie metingen :
„ 0.20
Voor vier metingen :
als voren
„ 0.15
Voor vijf en daarboven „ 0.10
Bijaldien de afstand
de drie uren te boven
gaat, zal de ambtenaar
i'6n uur daarenboven mogen rekenen voor de terugreis.
Wanneer dezelve meer
bedraagt dan vijf uren,
zal hij hiervoor de helft
van den afstand in rekening brengen.

Aanmerkingen.

l.~>
Tarief

D.

T a r i e f der emolumenten, welke op de kantoren van inen uitklaring en van expeditie en ontvang der in- en
uitgaande regten en accijnsen zullen gepercipieerd worden.
Onderwerp
der leges.
I.

WEGENS

Bedrag.

Aanmerkingen.

ZEE-EX-

P EDI TIEN.

a. Voor eene akte
van in- of uitklaring /1.50

b. Inklaring van
een bij legger, om
order, uit nood, of
om te overwinteren.| / 3 . 0 0

1°. Met wijziging in zooverre van de tarieven
D en E is bepaald, dat alle ter zake van het
uitoefenen der vrachtvaart met sch el p- of anderen verschen visch, tot in- en uitklaring gehoudene Nederlandsche vischschepen, in het algemeen , kunnen volstaan, met de betaling van
de helft der gewone expeditie-en visitatie-gelden,
hetzij dezelve uitsluitend met verschen visch of
oesters uitgaan, of dat zij als bij leggers binuenvallen, of ledigscheeps en zonder passagiers
over te voeren, vau hunne gedane reizen terugkoinen in eene der Nederlandsche havens.
Res. 12 Maori 1842, no. 86 (V, no. 61).
2 ° . Voor de schepen onder vreemde vlag,
die in eene der havens van dit koningrijk verschen
visch invoeren, zal by in- en uitklaring mede
slechts de helft der expeditie-en visitatiegeldeu,
bepaald iu de tarieven I) eu E worden gevorderd.
SO*. 26 Junij 1858, no. 15 (V. no. 64).
3°. Bij invoer langs de rivieren kan voor de
geuerale verklaring van elke lading, voor expeditiegeld mede /1.50 worden gevorderd, eu
zulks behoudens voor de afzonderlijk te vragen
dokumenten voor eenig gedeelte der lading, de
leges daarop gesteld.
lOitf lid der Res. 23flcc.1825,HO.229 (V. no.172).
4 ° . Het is verboden, voor ieder blad der generate verklaring, wanneer die meer dan een
hlad beslaat, /1.50 expeditieloon te vorderen,
vermits dit emolument is toegestaan voor elke
generale verklaring,
onverschillig het aantal
bladen, waaruit dezelve bestaat.
5 Vlllder Res. 8 Kov. 1844, no. 67 (V. no. 243).
Ingeval zoowel fieensche en Holsleinsche als
alle andere vreemde visschers, door nood of
tegenwind gedwongen worden, eene schuilplaata
in's llijks zeegateu te zoeken, zonder te ontlossen
of goederen in te nemen, mag, voor de inklaring, niet meer worden gevorderd dan /1.50,
en voor de zoogenaamde eee-expeditien / . . 50.
Res. 25 Julij 1836, no. 116 {V. no. 114).
Zie verder de eerste aanteekening op lett. a
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Onderwerp
der leges.

Bedrag.

c. Uitgaande of inkomende paspoorten
of kwitantien van
betaling:
Wanneer de regten
bedragen beneden de
/ 3.00.
/0.10
Van / 3.00 tot beneden de / 10.00. „ 0.20
Van / 10.00 tot beneden de / 25.00. „ 0.40
V a n / 2 5 . 0 0 tot beneden de / 50.00. „ 0.60
Van / 50.00 tot beneden de / 75.00. „ 0.80
Van / 75.00 tot beneden de /100.00. „ 1.00
Van / 100.00 en
daarboven meerder,
van elke / 100.00.

„ 0.10

d. Volgbrieven van
gestrande goederen
K.B.6JnaijlSl9,
no. 3.

„ 0.60

Aanmerkingen.
1°. De berekening der leges kan alleen plaats
aebben over bet priucipale regt.
Res. SO Maart 1844, no. 175 (V. no. 84).
2°. Op grond van het ontwikkelde op de bij
Res. van 28 Junij 1830, no. 82 (V. no. 108.)
gestelde eerste vraag, moet, bij invoer van
accijnsgoederen tevens aan inkomende regten ondencorpen, de leges berekend worden, over het
prineipale regt eu den accijns.
3 ° . E r mogen geene expeditielcges gevorderd
worden, wanneer het regt, krachtens de toepassiug van art. 8 der wet vau 19 Junij 1845,
{Staatsbl. no. 28), vijf cents bedraagt.
Res. 20 Mei 1846, no. 139 {V. no. 106).
4°. De helling dezer leges, wanneer de regten / 1 0 0 en meer bedragen, geschiedt in verhouding van ronde sommen en niet progrcssief,
in dier voege, dat, wanneer de regten / 100
tot beneden / 200 bedragen voor leges / 1.10
kan gevorderd worden, en zoo vervolgeus.
Res. 29 Nov. 1819, no. 4 (le Afd., le Bureau).
6 ° . Wanneer bij regtstrcekscben invoer van
buiten *s lands van accijnsgoederen, trij van inkomende regten, de betaling van den accijns terstond geschiedt, mag de proportionele leges, in
evenredigheid van de hoofdsom van den accijns,
geheven worden, daar deze gelden niet alleen
mogen worden geheven voor de kwitantien van
betaling van het inkomend regl, maar ook die
van betaling van den accijns. Echter behoort
deze leges bij voortduring berekend te worden
naar het bedrag in hoofdsom, zoo als die voor
1°. Januarij 1860 was bepaald.
Res. 6 Bee. 1851, no. 39, l e l i d {V. no. 171).
Res. 20 Feb. 1860, no. 50 (P. no. 19).
6°. De accyusgoederen alle vrij van uitgaande
regten zijnde, zoo kunnen voor de daarvoor af
*e geveue consenten tot uittoer, geen leges worden berekend.
Res. 29 Junij 1845, no. 87 {V. no. 105).
7 ° . Ten gevolge der afschatling van het rest
op den doorvoer, bij de wet van 8 Aug. 1850
Staatsbl. no. 48 , V . no. 67) zijn er uit den aard
der zaak, bij bet ligten der transito-paspoortcn ,
geene expeditie- of visitatiegelden meer verschuldigd.
Res. 29 Aug. 1850, no. 8 {V. no. 73).

<jal
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der leges.
II.

AFIIEKENIXGSPASPOOKTEX

a. Voor schepen uit
China, Oostindii' en
van de Kaap de Goede
Hoop
/15.00
b. Noord- en ZuidAmerika,
Westindie,
Kust van Afrika en
de eilanden in den
Atlantischen Oceaan ,,10.00
e. W'ist-Indische ,
Nederlandsche kolonie'n
,, 5.00
d. De Levant, Middellandsche zee en
Barbarijsche £««<,aan
gindsche zijde van
de straat van Gibraltar
„ 7.50
e. Spanje en Portti'
„ 5.00
Idem, met zout en
stukgoederen
,, 3.50
/ . Frankrijk, GrootBrittanje en Rusland. „ 3.00
Enkel met zout
beladen
„ 2.50
g. Uit de Oost zee,
buiten Rusland. . . „ 2.50
h. Noorwegen. . . . „ 1.50
i. Hamburg,
Bremen en de Kleine Oost. „ 1.00
Met ballast, except
nit de Kleine
Oost.. „ 1.50

Aanmerkingen.
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Voor idem, uit de
Kleine Oost
/
KB. 6 Junij 1819,
no. 3.
III. Consent ter ui
terste waeht tot
het aan boord
brengen
van
goederen na de
uitklaring. . .
IV.

Aanmerkingen.

0.50

2.50
Vergelijk dc 3de aanmerking op no I, litt. a
hiervoren.

WEGENS D E E X
PEDITIEN LANGS
DE RIVIEREN E N
TE

LANDE.

a. Voor elken volgbrief te water. . .

h. Idem, te lande,
wanneer het regt
minder is dan / 5.
c. Anders. . . .
d. Voor uitgaande
of inkomende paspoorten of kwitantien van betaling
Langs de rivieren
als ter zee; te lande
de helft.
e. Een uitgaand
renversaal langs de

0.50

Wanneer hij de afgifte van een volgbrief, door
den ontvauger der losplaats de proportioned leges , voor documcuten tot lossing of crediet (zie
no. I l l , litt. b hiervoren), geheven wordt, mag
de auders verschuldigde vaste leges van 50 cents,
aiet iu rekening worden gebragt.
Res. 28 Mei 1851, no. 27 (V. no. 06),
Zie de lste eu 2dc aanmerking op no. I, litt, c
hiervoren.

0.15
0.25
Zie de aanmerkingen op no. I, litt. c hiervoren.

0.25

1°. Wanneer aan eeu kantoor, zijnde de laatste wacht, doch niet aan de yreuzen gelegen .
(art. 02, 2e lid der Algemeene Wet) aangifte
tot uitvoer vau aau uitgaande regtcu onderworpen
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Onderwerp
der leges.

Aanmerkingen.

/0.15
f . Te lande. . .
K.B. 6 Junij 1819,
no. 3.

V.

goederen wordt gedaan, eu cr alzoo, ter vervanging vau het uitgasmd paspoort, ecu rcnversaal wordt afgegeven, moet dit renversaal
om niet worden uilgereikt, eu mogen aan den
uitvocrder alleen de leges woiden hcrekend,
die op het paspoort zouden verschuldigd zijn.
Res. 25 Aug. 1852, no. 116 (F. no. 14Sj.
2°. Voor de renversalen, afgegeven op aanrage van belanghebl)enden, ten chide vergoeding te erlangen van regten, van uit graan vervaardigde fahrickaten, mag slechts tien cents
emolument worden l>erekend.
Res. 16 Auy. 1845, no. 41 (F. no. 151).
8°. Voor een renversaal, hetwelk de belanghebbende mogt verlangen by uitvoer van vrije
goederen, mag mede slechts tien cents gevorderd worden.
Res. 29 Julij 1845, no. 105, 53 {V. no. 105).

IN HET ALGEMEEN.

a. Consenten
tot
provisionele lossing
op nadere aangifte.

1.00

1°. Deze leges mag alleen in rekening worden gebragt, voor de afgifte vau conseuteu vooi*
accijnsvrije goederen, in de gevallen, by art. 9.>
eu 122 der Algemeene Wet omschreven, en nimmer voor accijnsgoederen.
Res. 7 Junij 1852, no. 125 (V. no. 96). «
2". Dieutcngevolge mag, bij de afgifte van
consenten tot provisionele lossing, voor netto
wegingen, naar aanleiding van art. 10 der wet
van 19 Junij 1845. Staatshl. no. 28 (V. 1845,
no. 118), dit emolument niet gevorderd worden.
Res. 4 Junij 1853, no. 40 {F.no. 1).
3 . Voor de consenten tot voorloopige bezigtiging van collisgocderen, langs den Rijnspoorweg aangevoerd, mag leges geheven worden , doch tot geen hooger bedrag dan / 0.50
voor ieder consent.
W

Res.

b. Documenten tot
lossing op crediet of
in entrepot, als voor
documenten van be
taling naar de som
die het document
representeert.
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JYOV. 1856,

no. 79

(F. no.

126).

Zie de aanmerking op no. I, litt. c hiervoren.
1°. Wanneer bij regtstreekschen invoer vau
buiten's lands van accijnsgoederen, vrij van inkomende regten, de accyns op termijnen van
crediet wordt betaald, mogen de expeditiegeldeu iu evenredigheid van het bedrag der hoofdsom geheven worden op de dokumenten tot lossing op crediet, maar daareutegen mogen de,
tia afloop der termy'uen, af te gevene kwitantien, met geene expeditieleges worden bezwaard.
Res. 6 Dec. 1851, no. 39 (r. no. 171).
2°. Deze leges mag worden geheven door den
ontvanger ter losplaats, die de volgbrief afgeeft.

20
Onderwerp
der leges.

Bedrag.

Aanmerktngen.
Bljjkbaar ziet dit op liet geval, wanneer, bij
invoer langs de rivieren, in plaats vau volgIjrieven voor elke geconsigneerde eene generale.
verklaring wordt afgegeven, eu er dus. op de
plaats van lossing, nadere dokumenten tot deu
inslag op crediet of entrepot afgegeven moeten
worden.
Res. 28 Mei 1851, no. 27 (V. no. 66).
3 ° . Met handhaving der cvenbedoelde resolutie is nader bepaald, dat, bij invoer aan de
landzijde, de leges wegens de hierbedoelde dokumenten moeten worden geheven door den ontvanger ter losplaats, die hctvisa verlcent, waardoor de volgbrief, volgens art. 48 der Algemeene wet, dokument tot lossing wordt.
Res. 29 Julij 1851, no. 37 (V. no. 90).
Res. 28 Mei 1859, no. 113 (F.no. 67).
4 ° . Op het vcrvoerbiljet tot inslag van'regtstreeks van buiten 's lands aangevoerde steenkolen, met gedeeltelijkcn vrijdom van accijns,
wanneer het tevens dient als volgbrief, moet
dezelfde leges worden geheven, als of de inslag geschiedde op termijnen van crediet, doch
slechts iu evenredigheid van het verschuldigde
1/20 van deu accijns. Op de plaats van den
inslag mag, in dit geval, op de af te gevenc
kwitantie geen leges geheven worden.
Res. 3 Dec. 1857, no. 13 {V. no. 95).
5°. Voor de dokumenten tot lossing in entrepot, mag niet meer gevorderd worden dan
vijftig cents voor ieder dokument, terwijl voor
die van uitslag uit entrepot, de algemeene regelen van het tarief, naar het voorschrift in de
bestaande j 2 van bet K. 1!. vau 22 Maart 1824,
no. 47, moeten worden gevolgd.
Art. 1 , ^ 3 K. B. 22 Maart 1842, no. 47,
(V. no. 47).
6°. Wanneer bij uitslag uit entrepot, van accijnsgoederen, vrij van inkomende regten, de betaling op termijnen van crediet plaats heeft,
kunnen de expeditiegelden in evenredigheid van
de hoofdsom van den accijns geheven worden,
daar door het tarief geen verschil worden gemaakt, hetzij de accijnsgoederen regtstreeks van
huiten 'slands worden ingevoerd, hetzij uit entrepot worden uitgeslagen.
Res. G Dec. 1851, MO. 39 (V. no. 171).

c. Vervoerbiljetten
tot lading, lossing
en vervoer op het
onvrije territoir. . . nihil-
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Onderwerp
der leges.
d. Idem, binnen
landsche paspoorten
niets, mits de expeditiegelden worden
geconsigneerd. .
nihil.

e. Voor elk paspoort totblnnenland'
schen vervoer, over
vreemd grondgebied. / 0 . 2 5
/ . Idem, per kust
„ 0.50
vaart
g. Voor elk extract
eener aangifte, op
aanvrage en ten behoeve van den aangever
„ 0.50
i. Voor eene doorloopende cautie, eens „ 3.00

Aanmerkingen.
1 ° . Met betrekking tot de afgifte van deze
dokumenten is herinnerd, dat deswege geen leges of andere gelden, onder welken naam of
voorwendsel ook, mogen geheven worden, bepaaldelijk ook niet voor het schrijven der aangiften, ter verkrijging van dezelve.
Res. 22 Junij 1852, no. 4 (F. no. 102).
2°. Voor de afgifte van weipaspoorteu mag
mede geen leges geheven worden.
Res. 21 Mei 1847, no. 134 (V. no. 93).
Ter opheldering van de bepaling: * mits
de expeditiegelden worden geconsigneerd" diene,
dat, bij de afgifte van binnenlandsche paspoorten , wegens accijnsvrije goedereu aan uitgaande
regten onderworpen, tevens de expeditieleges
(pro rato het moutant van het uitgaande regt)
geconsigneerd worde, en zulks met liet doel,
om, wanneer het afgegeven binnenlandsch paspoort, niet gezuiverd wordt teruggebragt, hetzelve alsdan als een paspoort tot uitvoer zal worden beschouwd, en de ontvanger, by het doen
realiseren van den gestelden borgtogt voor dc
regten, ook bevoegd is, om de geconsigneerde
expeditiegelden aan te merken als leges, op een
uitgaand paspoort gepercipieerd.
Res. 29 Nov. 1819 , no. 4 (le afd., le Bureau)
Tenzij speciale verordeningen hiervan vrijstellen, zoo als o. a. de steenkolen uit dc Nederlandsche mijnen te Kerkrade, wanueer deze het
vreemd territoir passeren.

Hiervoor moeten worden gehouden, elk extract
of duplicaat vun eene declaratie, paspoort, akte
van decharge of eenig ander dokument, van
hetwelk extract, kopie of duplicaat, op de aanvrage van den primitieven aangever of geinteressecrde, wordt uitgereikt.
Res. 39 Nov. 1819, no. 4 (le Afd., le Bureau).
1°. Met uitzondering van dc borgtogten voor
veenlieden, mogen voor alle doorloopende cautien, onvcrschillig of die met betrekking tot
deu in-, uit- en doorvoer, dan wel met betrekking tot de nccynsen worden gesteld , en onverschillig of de cantieu notaricel, dan wel door
de ontvangers zelveu worden opgemaakt, de
leges van / 3 worden berekend. Dit emolument
mag slechts (xns worden genoten, voor elke
doorloopende caulic , cn voor eene suppletie daarvan , niet mccr dan de helft van gemeld bedrag.
Res. 29 Oct. 1855 , no. 39 (V. no. 102).
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Onderwerp
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Bedrag.

Aanmerkingen.
2°. Voor het opmaken vau borgtogten, tot
verzekering der regten van afgegevene volgbrieven en weipaspoorten, mag niet genoten worden.
Bes. 21 Mei 1847, no. 184 (V. wo. 93).
3°. Ingeval er eene schriftclijke borgtogt tot
ontslag van aangehaalde goederen , op grond van
art. 242 der Algemeene Wet, wordt opgemaakt,
mag, wanneer de op den voet van gezegd artikel, overeeugekomene waarde en de verbcurde
boete bedraagt / 100 of minder, daarvoor worden geheven 75 cents, terwijl, wanneer die
boven de / 100 gaat, bet emolument op/1.50
mag worden berekend, onverminderd liet zegel.
Bss. 10 Ann. 1832, no. 994 (T. no. 145).
— 21 1857, no. 35 (V. no. 63).
4°. Door de ontvangers, onder wier kantoren
veenderijen zijn gelegen, mag, voor bet opmaken en schryven van de borgtogten voor de
veenlieden, tcelke dit tan ken mogten verlangen
wegens leges en emolumenten, niet meerder
worden gevorderd, dan voor iederen borgtogt,
ter waarde van / 200 en minder . . . . / 0 60
boven / 200 tot beneden / 600 . . . . - 1 50
t

Indien dc veenlieden mogten verlangen, hunne
borgtogten zrfte op te maken en te schrijven,
komt de vordering van leges niet te pas.
Bes. 24 Oct. 1834, no. 60 (F. no. 207).
— 1 Sept. 1835 , no. 57 (T. no. 131).

j . Waarschuwingsbilj etten tot betaling
van verschenen ter/0.25

k. De ontvangers,
voor
custodieloon
van verbodene of on-

1°. Voor de waarschuwingen, welke men in
het geval kan komen, af te geven tot aanmaning ter voldoening der, volgens art. 51 en 52
der Algemeene Wet verschuldigde boete, .wegens niet behoorlijk teruggekomen volgbrieven,
is dit emolument niet toepasselijk, even min
als op de uitzending van waarschuwingen, om
den accijns te komen voldoen, byaldien een vervoerbiljet niet behoorlijk is teruggekomen.
Bes. 23 Oct. 1829, no. 110 (V. no. 112).
2*. Voor de waarschuwingen aan de veenlieden , tot betaling van den accijns, wegens bevonden ondermaat, mogen de ontvangers niet
meer dan 25 cents in rekening hrengen.
Bes. 15 Maart 1850, no. 120 (V. no. 27).
3°. Voor de waarschuwingen tot voldoening
van de verschenen termijnen van betaling van
accijns op de suiker, worden geene kosten in
rekening gebragt.
Art. 25 der Wel op de suiJcer van 1 April 1846
(Staatsbl. no. 17, V. no. 74).
Wanneer by verkoop ran onbehcerd bevondene
en by de ontvangers opgebragte goederen, dit
emolument zou te boven gaan het product van
den verkoop, na aftrek der regten en onvermij-
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beheerde goederen ,
of van dezulke, die
ten onderpand van
verscliuldigden impost gegeven worden, anders dan in
entrepot, van elke
/ 100 calculatieve
waarde , voor eene
maand of minder. . / 0 . 2 0
Voor langer tijd
daar boven, per
maand, behalve de
redelijke kosten van
het pakhuis , dat bewezen wordt expresselijk tot de berging
te zijn gehuurd. . . „ 0.10
1. Inventarisatie
van verbodene, onbeheerde of benaderde goederen , voor
„ 0.30
des echter, dat de
vacatie, per dag nimmer boven de f 10
mag bedragen.

M. Custodieloon
van aangehaalde goe-

Aanmerhimjen.
tlclijke kosten, die op de uanhaling en verkoop
mogten zijn gevallen , kan hetzelve niet in rekening worden gebragt.
Res. 22 Julij 1820, «o. 21 (T. 1827, no. 59).

Zie de aanmerking op letter I- hiervoren, alsmede op no. 2 van tarief B.
1°. By inventarisatie van losse stukken, zoo
als inarnierstecnen en platen , of ook van weinig
waarde hebbende collis (ingeval vim benadering)
moeten de vacatiegelden by modcratic worden
geheveh, cn ingeval vau verschil of bezwaren
der belanghcbbenden , door den eersten ambtenaar in loco gerekend worden, met dien verstande , dat het bedrag daarvan nimmer dat van
/ 10 's daags zal mogen tc boven gaan , en daar
voor geene voile dagen worden beiekend, wanneer die binnen een korter tydsvcrloop kan worden ten einde gebragt.
Res. 81 Maart 1840, no. 150 (/•'. no. 68).
2'. Voor strandgoederen mag geen inventarisatieloon gerekend worden.
Res. 29 Sept. 1838, no. 238 (f. no. 101).
8°. Zelfs ook dan niet, wanneer art. 30 en
82 der Algemeene Wet niet kunnen worden nageleefd en de goederen, in dat geval, naar cen
der pakhuizen van dc strandvonderij gevoerd
worden.
Jtes. 5 Oct. 1842, no. 43 (K no. 172).
I . liet alhier bepaalde custodieloon, moet
berekend worden van het product der calange,
dat is: van die som, welke de aanhaling, hij
s

u

Onderwerp
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Aanmerkingen.

deren, die niet door
hen verkocht wor
den, van het onzuiver product der calange per / 100.. / 1 . 3 0

n. Verkoop van aangehaalde paarden en
andere objecten, van
de onzuivere opbrengst 2%, of van
elke / 100
o. Voor elk dokument van expeditie,
dat na gewonen kantoortijd aangevraagd
en verleend wordt,
zal het gewone emolument met een vierde
verhooging genoten
worden.
K.B. 6 Junij 1819,
no. 3.
p. Voor de afgifte
van een geleibiljet
aan een marskramer,
ter venting op onvrij
territoir

hare afdoening, blijken zal werkelijk opgebragt
te hebben, en dus, ingeval Van transactie, vau
de boete, waarvoor de bekeuring bij transactie
is afgedaan.
lies. 13 Nov. 1841, BO. 140 (P. no. 184).
2°. Deze belooning moet gevoegd worden bij
de kosten boven de transactie, en niet van het
bedrag derzelve afgetrokken.
Res. 16 itaart 1820, MO. 119 (Zie V. 1841.
i. 136).
3°. Voor aangehaalde en ten kantore opgebragte goederen, die onmiddellijk na de opbrenging, tegen deponering der waarde, ontslagen
worden, mag geen custodieloon berekend worden.
Res. 21 Dec. 1859, no. 135 (jr. no. 134).
4°. Wanneer aangehaalde goederen, om deze
of gene reden, of wel, volgens het 2de gedeelte van art. 240 der Algemeene Wet, naar
de hoofdplaats der provincie worden opgezonden,
wordt, wegens liet custodieren van den ontvanger aldaar, het tarief B toegepast.
Res. 21 Avg. 1841, no. 60 (V. no. 136).

2.00
V. Bij het 4de onderdeel van no. VIII der
resolutie vau den 8 Nov. 1844, no. 67 (V. no. 243)
is, als stellig misbruik, verboden, de netting
van 1/4 verhooging der expeditie- en visitatieloonen van akten van iu- en uitklaring, voor,
tusschen en na kantooruren opgemaakt, als
zijnde de kantooruren niet van toepassing te
achten op de uiterste wachten, welke hunne
dienstverrigtingen niet dan des nachts mogeu
staken.
. Nader is bij res. van 9 Juny 1895 , no.
I l l (V. no. 62) te kennen gegeven, dat de bepaling dezer kantooruren, bij art. 316 der Algemeene Wet, alleen ziet op de ontvangerskan.
toren, en dus de visiteurs en andere ambtenaren
van de actieve dienst, nimmer op deze verhoogde
leges aanspraak kunnen maken.
u

0.10
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Res.23

Aanmerkingen.

Maart\%23,

/7o.73,§19(F.»io.53).

En voor elk lood
of ander merk, het
welk aan de goederen
wordt gehecht. . . , / 0 . 0 5
Kes.23 Maart 1823.
M0.73,§19(r.»o.53).

q. Voor bevestiging
van certificaten van
oorsprong bij uitvoer. „ 0.10
Verg. res. 5 Febr.
1852, no. 94, laatste
lid ( V.no. 12), in verb
met de res. van 21
Aug. 1846, no. 34,
§ 19 {V. no. 161).

Tarief E .
T a r i e f der emolumenten, te percipieren door de beambten
tot de visitatie, het plomberen en bewaken der goederen.
Onderwerp
der leges.

Bedrag.

Aanmerkingen.

I. VISIT ATIELOONEN.

a. Voor de visitatie
van elk dokument
van betaling, wanneer de betaalde som
is beneden de / 5. nihil.
Van / 5 tot beneden de / 25
/0.10
1862.

Zie de aanmerkingen nos. 1, 2, 5, 6 cn 7 on
lett. c, no. I van Tarief D , als ten deze mede
van algeheelc toepassing.

2

Onderwerp
der leges.

3edrag.

Van / 25 tot beneden de / 100. . . . / 0 . 2 0
V a n / 100 en daarboven
H 0-40
b. Voor visitatie van
elk dokument tot lossing op crediet of opslag in entrepot, zal,
naar mate van de regten, diede dokumenten representeren,
dezelfde belooning ,
als voor een dokument van betaling ,
op den hiervoren gemelden voet, genoten worden.
De onder a en b
vermelde visitatiegelden mogen enkel
gevorderd worden op
het inkomen ter zee en
langs de rivieren, en
wel ter definilieve losplaats; cn op het uitgaan le water, ter
plaatse der definilieve
i/ilading en ter Uttersie wacht; dus nimmer voor visitatien
onder weg, tenzij
bij invoer langs d<
rivieren, delossings
plaats verder binnen
WUtt8 is, dan he
eerste kantoor vai

Aanmerkingen.

Zie dezelfde aan merk in gen.
1°. Naardien de visitatie evenzeer moet
jlaats hebben voor die goederen, welke op het
rije entrepot worden aangegeven, als voor die ,
•velke met eenige andere bestemming worden
tuvgebragt, maakt dit geen verschil met betrekking tot de visitatiegeldcn.
Res. 28 Junij 1830, no. 82 (V. no. 108).
2°. Bij overdragt van het eene entrepot naar
liet andere, mogen geene visitaticgelden worden
:evordcrd, veimits het tarief bepaaldelijk melding maakt van visitaticgelden, bij invoer of
uitvoer.
Res. 28 Junij 1830, no. 82 (V. no. 108).
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betaling op de bin
nenlinie, wanneer al
daar voor visitatie de
helft van het boven
staande mag worden
berekend.
c. Yoor visitatie bij
in- of uitvoer telande,
de helft van hetgeen
daarvoor bij expedition te water is toegestaan, en zal alleen
genoten worden bij
invoer, ten kantore
van betaling op de bin
nenlinie of ter lossingsplaats, en bij tut
voer, ten kantore van
betaling en ter laatste
loaclit.

Zie dezelfde aanmerkingen, alsmede die op
lett. b hier voren.

d. Visitatie van een
volgbrief te water. . / 0 . 2 0
e. Idem, te lande,
wanneer het regt
minder is dan f 5. „ 0.05
Anders
„ 0.10

/ . Visitatie van eene
akte van inklaring of
uitklaring ter zee. .
K.B. 6 Junij 1819,
no. 3.

1.00

Alleen door de visiteurs ter eerste wacht kan
het visltaticgeld voor de volgbrieven of de daaraan gehechte generale verklaring (zie de lste
aanmerking op lett. / hierna) worden genoten
en die ter lossingsplaats hebben enkel aanspraak '
op de visitatiegelden, verschuldigd voor de betalingspaspoorten of andere dokumenten, nit de
generale verklaringen die aan de volgbrieven
'.nu gehecht, afgeseven wordende.
Res. 81 Sec. 1842, no. 39 (P. no. 214).
Bij verandering van transportmiddelen onderiveg, mag, wegens de daarvoor door de visiteurs
ingevolge het Se lid van art. 131 der Algemeene
Bet, op de volgbrieven te stellen aanteekening
;cen leges gevorderd worden.
Res. 30 Sept. 1825, no. 51 (K no. 134).
Voor de visitatie der generale verklaring tan
Me lading, voor goederen, langs de rivieren
ingevoerd wordende, mag het visitatiegeld ad
f 1 mede gevorderd worden.
Res. 23 Dec. 1825 , no. 229, 10< lid (F. no. 172).
Voor de akten van in- en uitklaring mag in
geen geval 1/4 verhooging gerekend worden
Res. 14 Mei 1827, no. 116 OT, no. 67).
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Bedrag.

Aanmerkingen.
Res. 8 A'or. 1844, no. 67 (K no. 243).
Zie verder de l e en 2e aanmerking op lett. fl
no. I , van Tarief 11.

Algemeene aanmerkingen.
Vol'eus art 204 der Algemeene Wet, komen alle kosten van vscgingcn, metingen ,
roeijingen, proevingeu en tellingen, tot het bepalen van de hoeveelheid en den aard
of natuur der "oedereu aan accijns onderworpen, voor rekening van de belangkehbenden wanneer dezelve op hun verzoek of in hun lielang plaats hebben. Daar nu
de Wet' bij iuvoer, uitvoer onder afschrijving eu doorvoer van accijnsgoederen, de
qrondiri'e verificatie voorschrijft, en zulks in hel belong van het Rijk, zoo kan voor
deze werkzaamheden niets gerekend worden, daar de ambtenaren dit ambtshalve verrigten Alleen voor zoo verre deze werkzaamheden door onbezoldigde personen wordeu verrigt, worden deze deswege door het Rijk betaald, volgens plaatselijke tarieven.
II. PLOJIBEERLOONEN.

Voor plombeergeld,
van elk zegel of
' lood dat geappliceerd
wordt (de kosten van
lak, lood en touw er
onder begrepen). . . /0.15
Het onnoodig appliceren van looden
zal, onverminderd
andere straffen, de|
restitutie van al het
genotene ten gevolge
hebben.
K.B. 6/way 1819,
no. 3.

1°. I n de gevallen , waarin de verzegeling of
plombering bij de Algemeene Wet is bevolen of
speciaal geautoriseerd, geschiedt zulks buiten
kosten der administratie.
Art. 154 der Algemeene Wet.
2°. Alleen wanneer de kosten ten laste van
den handel komen, kan het bedrag van 15 cents
per zegel berekend worden.
3°. Bij het plombercn van kistjes kandijsuiker
bij uitvoer en wanneer het gewigt dier kistjes
de 25 Nederlandsche ponden niet te boven gaat,
men voor elk lood slechts vijf cents berekenen; boven de 25 tot en met 50 pond tien
cents, e n , zoo dat gewigt meer dan 50 ponden
bedraast, voor elk lood vijftien cents.
i(sj.*18 Aug. 1819, no. 78 (P. 1839, no. 144).
4". Voor het plomberen van kelders jenever,
wanneer die by partijen van 25 kelders of meer
worden uitgevoerd , mag voor elk lood tien cents
berekend worden.
Res. 28 Oct. 1839, no. 18 (!'. no. 145).
5°. Voor het plomberen van vaarjes lioter in
duliliel fust, ompakt met zout, waarvoor, bij
uitvoer, vrijdom van accijns wordt verleend,
mag voor elk zegel of lood vijf cents iu rekening worden gebragt.
Res. 12 Oct. 1841, no. 61 (('. no. 165).
6". Voor het verzegelen van goederen by doorvoer , mag voor elk lood of zegel, met inbegnp
der kosten van lak en touw, slechts vijf cents
in rekening worden gebragt.
Res. 9 Aug. 1845 , no. 42 ( F . no. 158).
7". Het is verboden nm voor de manifesten,
die aan de generale verklaring wordt gehecut,
iets te vorderen.
Res. 8 A'ot. 1844, no. 67, i V I I I , lett. c,
no. 1 (P. no. 213).
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Aanmerkingen.
8°. Bijaldien eenig belanghebbende, tot zijne
verzekering, mogt begeeren, de eniballagie'n of
ladingsplaatsen van schepen, met zout bcladen,
te doen plomberen of verzegelcn , zal hem zulks,
its ten zijnen koste, worden vrijgelateu.
Res. 1 Oct. 1827, no. 161, 4e lid (V. no. 133).
9°. Wanneer, bij inklaring ter zee, de schipper in de onzekerheid verkeer!, nopens het a]
dan niet aanwezig zijn van een of meer stuks
of collis der lading (aangifte in disjmtU), komen, wanneer alsdan de ladingspluats wordt
verzegeld of geplomlieerd , de kotten deswege
voor rekening van den handel.
Res. 23 April 1842, no. 12 (J. V. R.).
10°. Behalve in de gevallen, omschreven bij
art. 154 der Algemeene Wet (zie de le aanteekeniug hier voren), komen de kosten van verzegeling eu plombering ten koste der administratie.
Art. 153 der Algemeene Wet.
11°. De kosten van verzegeling van schepen,
varende onder het genot der liepalingen nopens
de liijnvaart, komen mede ten laste van het
Rijk, zelfs ook dan, wauneer deze schepen veren ontzegeld wordeu, ten einde, wegens te lagen waterstand, te ligtcn, alsmede, wanneer
door invallcnde vorst, de lading verwerkt moet
worden.
Best, van 28 Junij 1831 [JF, 1841, no. 34).
Res. 21 Sept. 1836 , no. 88 (V. 1841, no. 32).
Res. 18 Maart 1837, HO. 107 (P. 1841, no. 33).
12°. Wegens de kosten der op nieuw tc bezigen plonibs of zegels, bij visitatie onderweg van
geplombeerde of verzegclde trauscerende of andere goederen, mag aan deu vervoeider niets
in rekenins worden gebragt.
Art. 192 der Algemeene Wet.
13°. Vervoer op volgbrieven van de plaats der
eerste aangifte of lossing naar cen opgegeveu
entrepot, valt in de termeu van art. 9a der
Algemeene Wet, en geeft geene bevoegdheid
tot plombering der goederen ten laste van deu
handel.
Res. 13 Nov. 1827, no. 114 (F. no. 157).
14«. Bij art. 68 der wet van 18 Sept. 1852
(Staatsbl. no. 178 V. no. 161) op de waarborg
en belasting der gouden en zilveren werken ,
zijn de wettclyke verordeningen op den in-, uiten doorvoer in het algemeen mede van toepassing op den in-, uit- en doorvoer der gezegde
voorwerpen verklaard, behoudens dc bijzondere
bepalingen by" het 7e Hoofdstuk dier wet gemaakt. Wat betreft de vergoeding wegens verzegeling en plombering, zijn dus daarop art, 153
en 154 der Algemeene Wet mede toepasselijk.

30
Onderwerp
der leges.

Bedrag

Aanmerkingen
15°. V e r g o e d i n g v o o r k o s t e n v a n p l o m b e r i n g , l v e l k c n i e t (en l a s t e v a n
den uande! k u n n e n w o r d e n gebragt.

In al die gevallen van verzegeling en plombering, waarin de koaten niet voor rekening
van den handel komen, wordt de beambten eene
schadeloosstelling verleend van vier cents voor
elk lood of lak (het touw daaronder begrepen),
welke vergoeding uit's Rijks kas wordt gekweten. Deze vergoeding geschiedt op in simplo
op te maken declaratien, die door den Controleur moeten worden goedgckeuid, waarna dezelve aan den Direeteur worden opgezonden eu
vervolgens aan het kantoor van den Ontvanger
betaalbaar worden gesteld.
Res. 27 Mei 18S9 , «o.^89 (T. no. 60).
Zie mede den staat gevoegd bij Res. 19 Julij
1844 , no. 42 (P. no. 182).
Wanneer de vordering meer dan / 10 bedraagt, moet de declaratie op zegel worden geschreven.
Res. 17 Dec. 1849, no. 77 (V. no. 109).
Brandinerken.

16°. Voor het brandmerk op de vaten te stellen, waarin de len doorvoer aangegevene boter
is gepakt, mag niets gevorderd worden.
Res. 12 Junij 1847, no. 19 (V. no. 96).
17°. Bij uitvoer van kaasstellingen, vaten,
kisten en manden, met bestemming om later
weder, onder vrydom van regten, te worden
ingevoerd, mag, voor ieder te stellen brandteeken, twee cents in rekening worden gebragt,
zonder meer, met dien verstande nogtans, dat,
als er minder dan tien br3ndteekens worden
geplaatst, alsdan daarvoor te zamen altijd twinlig cents mag worden berekend. Er mogen geene
andere vacatieloonen of leges worden geheven.
Res. 27 Jan. 1855, no. 46 (J. U.R)
18°. Idem , voor het merken van zakken, voor
ieder merk een cent, terwyl, zoo er minder
dan tien merken worden geplaatst, alsdan daarvoor te zamen altijd tien cents zal kunnen
worden in rekening gebragt. Klimt het getal
der te stellen merken boven de vijftig, dan wordt
voor ieder merk slechts een halve cent berekend.
Er mogen geene andere vacatielooneu of leges worden genoten.
Res. 15 Dec. 1855, no. 15 (J. U.R.)
19°. De kosten voor bet stellen der brandteekens en merken komen ten laste van den belanghebbende.
Ret. 20 Oct. 1854, no. 68 (V. no. 133).
20°. Voor het merken der zeeptonnen van
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zachte zeep, bij invoer, mag voor elk te stellen merk een cent genoten worden ten laste
van den belanghebbende.
Art. 1 en 28 der wet op de zeep (V. 1845,
no. 54).
21°. Voor elk te stellen brandteeken wegens
de weiding van vee op de grenzen, wordt,
aan den belangltebl>ende drie cents in rekening
gebragt. Bij vernietiging van eenig brandteeken,
mag dezelfde schadeloosstelling berekend worden, tenzij de belanghebbende zelve het vuur,
beuoodigd voor de gloeyiug der yzers, mogt leveren , als wanneer er niets gevorderd mag worden.
Art. 10 Res. 9 Aug. 1851, no. 33 ( f , no. 97).

III.

WAAKLOONEN.

Wanneer ambtenaren worden gebruikt
tot het begeleiden of
bewaken van schepen
of goederen, zullen
zij daarvoor genieten
het bij de Wet (art.
154 der Algemeene
Wet) voor de wakers
bepaalde loon, bedragende in die gevallen, dat de waakloonen komen ten laste
van de commercie,
/1.50

Anderzins zullen
deze waakloonen niet
worden
berekend,
dan voor den dag der
terugreis.
K.B.

no. 3.

6 7«»f>'1819,

1°. Indien de bewaking niet gedurende voile
24 uren wordt gevorderd, moet het waakloon
by tnoderatie geheven worden, te dieu effecte,
dat, ingeval de bewaking minder dan zes ureu
aanhoudt, slechts 50 cents in rekening mag
worden gebragt; wanneer zij meer dan zes uren,
doch minder dan 24 uren duurt, en iu geval
de waker nog vddr den avond van denzelfden
dag kan terug wezen, daarvoor 75 cents zal
mogen worden berekend, terwijl, zoo de waker
zijn nachtverblyf buiten zijn stationement moet
liouden, de voile /* 1.50 kan worden genoten;
eeu eu auder met overlegging van bewijs deswege af te geven door deu Controleur of Ontvanger van de plaats, waar de waker is ontslagen.
Res. 16 Jutij 1847, MO. 32 (V. no. 124).
2°. Deze moderatie van waakloonen is van
toepassing , onverschillig of dc kosten komeu
ten laste van den handel, dan wel voor rekening van het Rijk.
Res. 13 Aug. 1849, no. 69 (V. no. 71).
8°. De kosten komen ten laste van deu handel, in die gevallen, waarin de bewaking bij
de wet is bcvolcn of speciaal is geautoriseerd.
Het daggeld van / 1.50 in de 24 uren, kan
ook voor de terugreis worden gerekend, doch
ten langste voor vier dagen.
De schipper is verpligt, ieder waker, zoo
lang hij aan boord is, van spy's en drank te
voorzien.
Art. 154 der Algemeene Wet.
4°. Voor het bewaken van strandgoederen,
kan het gewone loon in rekening gebragt wordeu, doch onder toepassing der moderatie bepaald by res. 16 Julij 1847, no. 32, V. no. 124;
zie de le aanmerking.
Res. 29 Sept. 1838, wo. 238 (V. no. 101).
1 Res. 12 Jan. 1857, no. 46 (F. no. 3).
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5°. Onverminderd liet waakloou, kunnen de
beambten, bij strandingen, reis- en verblyfkosten
in rekening brengen, volgens bet Kon. Besluit
mn 15 Dec. 1849, no. 62 (V. no. 117). De
reiskosten bedragen 30 cents per uur afstands,
eu de verblijfkosten / 2.50 per dag. Waaueer
de been- en terugreis op denzelfden dag plaats
heeft, kan slechts de helft der verblijfkosten
in rekening gebragt worden. Wanneer men een
of meer wachten buiten zijne standplaats heeft
vertoefd, erlangt men insgelijks voor den dag
der terugkomst, de helft der verblijf kosten.
In geval men zich op geen verderen afstand dan
van een uur buiten zyne standplaats hegeeft,
dan geeft dit geene aanspraak op vergoeding van
reiskosten; eu evenmin op die van verblijfkosten, ingeval de reis op een en denzelfden dag
been en weder wordt afgelegd.
Art. 15 Instr. van 20 Sept. 1852 (V. no. 204 ,
tn verb, met de Res. 21 Julij 1855 , no. 146
V. no. 61).
6*. Wanneer, bij inklaring ter zee, de schipper in de onzekerheid verkeert, nopens het a!
dan niet aanwezig zijn van cen of meer stuks
of collis der lading (aangifte in dispuul) komen,
wanneer alsdan bewaking wordt toegepast, de
kosten voor rekening van den handel.
Res. 23 Apr. 1842, no. 12 (I. U. R.)
7°. Iu het geval van art. 41 der Algemeene
Wet (wanneer de wijze van belading, der, langs
de rivieren inkomende goederen, niet toelaat,
ter eerste wacht,. of op het eerste kantoor van
betaling, te worden geverifieerd, maar de grondige vetificatic of visitatie tot op de losplaats
wordt vcrschoven) kan de voortzetting der reis
worden geweigerd, tenzij de schipper vooraf
tietale of aanneemt tc betalen, de kosten der
bewaking; behoudens de lievoegdheid aan de
zijde der ambtenaren, om bet vorderen der voorafgaande betaling na te laten, ten aanzien van
zoodanige Bchippers, wier goede gcziudheid, tot
voldoening van bet verschuldigde, genoegzame
zekerheid oplevert.
Res. 16 Jan. 1835, no. 69 (V. no. 27).
8°. Ladingen steenkolen, op den Rijnijk aangegeven , en niet vatbaar zynde vonr verzegeling, moeten worden bewaakt, ten koste van
den handel.
Res. 19 Dec. 1849, no. 129 (V. no. 114).
9°. Behalve in de gevallen, omschreven by
art. 154 der Algemeene Wet (zie de 3e aanmerking hiervoren) komen de kosten van bewaking ten la3te der administratie. Doch de schippers zullen , op eigen kosten , de wakers, zoo lang
zij aan boord zijn, van spijs en drank voorzien.
Art. 153 dtr Algemeene Wet.
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10°. Bij bewaking van goederen, onder het
genot der Ttijnvaart vervoerd wordende, zijn
de schippers gehouden , de wakers te doen deelen
in de kost van het scheepsvolk eu hun het
noodige vuur eu licht te verschaffen; maar het
is den wakers verboden, onder eenigerhande
voorwendscl, eenige hoegenaamde belooning vau
den schipper of scheepsbestuurder te vorderen
cn zelfs bet aanbod daarvan aan te nemen; —
de kosteu van bewaking woiden door het Rijk
edragen.
Art. 89 Bes. ran 28 Junij 1831 (Staatsbl.
no. 19 V. 1841, no. 34).
11°. Wanneer het waakloon ten laste der administratie komt, genieten de wakers, die geene
vaste bezoldiging uit 's Rijks kas trekken, behalve den kost, welke hun, zoo lang zy aan
boord zijn, door de schippers moet vei'Btrekt
worden, eene som van / 1.50 in de 24 uren,
en zulks, zoowel voor dc reis naar de plaats
van bestemming voor het schip of voertuig, of
de uiterste wacht of het kautoor van uitklaring ,
als voor de terugreis; des echter, dat voor de
laatstgenoemde hoogstens viermaal vierentwinlig
uren zal kunnen worden iu rekening gebragt.
Aan de vaste bezoldiging genietende ambteuaren, als wakers dienst doendc, worden, in
geval van bewaking ten koste der administratie,
uit 's Uyks kas alleen veigoed de kosten voor
de terugreis, mits de bewaking zich uitgestrekt
hebbe tot buiten de grenzen der contrOle, en
alsdan mede tot ecu bedrag van / 1.50 in de
24 uren, cn tot een gelijk maximum van viermaal viercntwiutig uren , als hierboven bepaald.
Wanneer dc terugreis weder in bewaking volbragt wordt, genieten de uit 's Rijks kas bezoldigde ambtenaren geene vergoeding; cn wordt
aan de niet Ifezoldigde wakers, in zoo ver de
bewaking ten laste der administratie komt, de
belooniug op den voet, als in het eerste lid der aaumcrking is bepaald, toegekeud.
Bes. 6 Aug. 1845, no. 32, | | 3, 4 sn 5 (V.
no. 134).
12°. W U " v a n b e t a l i n g d e r w a a k l o o n e n , w a n n e e r d i e ten laste v a n het
IlUk koiueu.

De betaling van het waakloon, hetwelk ten
laste der administratie komt, geschiedt op kwitantie , dadelijk nadat hetzelve door den Controleur of Ontvanger op de kwitautie wordt gearresteerd, en uitbetaald op het kautoor der
iu- en uitgaande regteu, ter woonplaats van
den belanghebbende.
Bes. 6 Aug. 1845, HO, 32, $ 8 'V, no. 134),
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Wanneer de kwitantie meer dan tien gulden
bedraagt, moet dezelve op zegel worden geschreven.
Art. 13 in verb, met art. 27 A, no. 51 der
Wet aan 3 Oct. 1843 (Staatsbl. no. 47 V. 1844
no. 74). Zie mede den staat, gevoegd bij de
res. 19 Julij 1844, no. 42 {V. no. 182).
Annwerklngen, welke alsnog betrekk i n g h e b b e n tot d c zegel- en p l o m b e e r l o o n e n e n de w a a k l o o n e n .

1°. Zoo dikwijls de bevelvoerders van inkomende zeeschepen hunne generale verklaring
ter uiterste wacht gedetailleerd doen, volgens
de voorschriften, in art. 8, 9, 10 en 12 der
Algemeene Wet, en zoodanige schippers, overeenkomstig art. 19 en volgende van dezelfde
wet, hunne schepen wenschen te doen ligten,
mag, noch voor de ligting noch voor het bewaken of verzegelen der goederen, eeuige betaling
van waakloon of verzegelingskosteu gevorderd
worden, als welke in dat geval, volgens art.
153 en 21 der gezegde wet, ten laste van de
administratie moeten komen, behoudens het geval , dat de ligting op zon- en feestdagen geschiedt, als wanneer het waakloon ten koste
van den belanghebbende moet worden gebragt.
In het voorschreven geval kan evenzeer het
waakloon berekend worden, wanneer de ambtenaren zich , ter adsistentie bij de ligtingen ,
buiten hun gewoon stationement begeven moeten.
Daarentegen moet bet waakloon of de verzegelingskosten ten laste van de belanghebbenden
worden gebragt, zoo dikwijls, by inklaringen
op den voet van art. 15 en 16 der Algemeene
Wet, of ook bij ligting van accijnsgoederen,
in het geval bij art. 14 dier wet voorzien, cen
gedeelte van, of, de geheele lading in ligteis
wordt overgezet.
Res. 15 Aug. 1814, no. 57 (V. no. 193).
2°. Behoudens de strikte opvolging van de
dienaangaande, door de Administratie gegeven
voorschriften, en onder uitdiukkelyke aanmaning aan de ambtenaren, om de voorschriften,
in art. 154 der Algemeene Wet, dienaangaande,
vervat, met opzigt tot het in rekening brengen der zegelgeldeu aan deu handel, ten strengste in acht te houden, wordt, uit aanmerking
van de afwijkingeu, welke op sommige uiterste
wachten plaats vinden, nog nader en bij herhaling hieromtrent bepaald :
Dat, hoezeer hij ait. 153 der Algemeene Wet,
aan de Administratie de bevoegdheid is toegekend, om alle inkomende en uitgaande schepen
te doen verzegelen of bewaken, de ambtenaren
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behooren in het oog te houden, dat deze verzegeling of bewakiug ten koste der administratie
moet plaats vinden, eu dat er dus, by inklariug, geene bevoegdheid bestaat, om die kosten
ten laste des handels te biengeu, alleen uit
aaumerking vun den aard der goederen , of omdat het accijnsgoederen of hoog belaste voorwerpen
zijn; dat zulks alleen dan k a n plaats vinden,
wanneer by, generale verklariug, de gevallrn,
by de Algemeene Wet, in verband met a r t . 154
derzelve, voorzien, zich voordoen ; •
Dat mitsdien het vorderen v a n Eegelgelden ,
v o o r ladingen r u w ijzer, of by het aanwezig
z y n v a u surplus provision, als onregtmatig
moet worden beschouwd, wanneer overigens de
generale verklaring geschiedt op den voet, bij
art. 9 of 12 der Algemeeue Wet bepaald; welke
vordering alzoo w o i d t veilwden.
Res. 8 Kon. 1844, no. 67, \ Fill,
le lid
lett. a u b (r. no. 243).

IV.

WIK- E N WEEGLOONEN.

Voor de opnemingen van de hoeveelheid accijnsvrije goederen , inkomende of
los of gestort uitgaande (art. 122 der
Algemeene
Wet) ,
mitsgaders voor de
constatering van het
netto gewigt, wanneer de aan gevers
niet te vreden zijn
met de bij de wet of
het tarief bepaalde
tarra, of wanneer bij
gemengde pakkingen
van goederen, waarvan het eene gedeelte
bij het gewigt en het

1 ° . De

weeglooncn

kunnen

bloot

gelieveu

worden, voor zoodanig gedeelte der party, hetwelk werkelyii gewogeu wordt, of waarvan dc
ledige fusten, balen enz. wordeu op de schaal
gtb.-agt.
Res. 27 Koe. 1852, no. 127 (V. no. 192).
2'. Wanneer de liclaughebbonden niet verkiezen , het openen en uitpakken en het weder
luiten en inpakken der collts, gelijk mede het
brengen der schaal en liet weder afnemen van
dezelve door hun eigen werkvolk le doen verrigten, kunnen de werkloonen van de duaartoe
door de Visiteurs, te bezigen werklieden, iu
billykheid, naar locale oni6taiidigheden en naar
den aard eu deu omvang van liet werk, worden berekend; zullende echter, in elk geval,
aan den belanghebbende de keus moeten worden
:elateu, om tot deze werkzuamhedeu hunne
eigene bedienden te bezigen.
Alle andere emolnmeuteu, hetzy vacatieu,
gauggeld, of dergelijke, welke ler zake van de
bier bedoelde verification van het netto gewigt
nog op sonunige plaatsen mogten worden geheven, zyn eu blijven afgescliaft.
Res. 81 Oct. 1845, no, 229, 4e lid, lett. I
{V. 110. 210).
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andere naar de waarde is belast, het netto
gewigt der eerstbedoelde goederen
wordt
opgenomen
(art. 10 der wet van
19Junijl845, Staatsblad no.28, V. 1854,
no. 118) kan wik- en
weegloon gevorderd
worden, zoo als hetzelve , naar aanleiding van het K. B.
van 29 Maart 1817,
no. 56, in de onderscheidene localiteiten is vastgesteld(1).
Bes. 31 Oct. 1845,
no. 229, lett. a (V.
no. 210).
In die localiteiten,
waar niet, krachtens
het aangehaalde besluit, tarieven voor
wik- en weegloonen
zijn vastgesteld, of
waar, tot dus verre,
geene wik- of weeg(1)

M e n zal o p m e r k e n ,

goederen,

o o k roeijing

dat behalve

o f meting

de weging

g o e d e r e n , d i e a a n de o p n e m i n g o n d e r w o r p e n
last

zija.

moeten
schijnen
no.

In

houden

de i n

die gevallen

a a n de t a r i e v e n ,

vastgesteld

te

2 7 is een z o o d a n i g

gearresteerd.

zijn
tarief

v a n d e hierbedoelde

k a n te pas k o m e n , w a a r i n
te
die

Althans
voor

worden ,

berekenen

bij de

kosten,

in

d e r tijd

voor

resolutie

van 7

Harlingen

be-

zal men zich

bij

de stad

n . 1. de

maat

elke

localiteit

Mei

1818,

goedgekeurd

cn

37

Onderwerp
der leges.

Bedrag.

i

Aanmerkingen.

loonen zijn geheven,
moeten die worden
berekend als volgt:
Voor elke wik ben.
12 V pond
/o.oi
Voor elke wik van
12 V. tot 25 pond. . „ 0.02 V
Voor elke wik van
25 tot 200 pond. . ,,0.05
Voor elke wik van
200 tot 400 pond. „ 0.07 V
Voor elke wik van
400pd. en daarboven. ,,0.10
Res. 17 Nov. 1845,
no. 48 (V. no. 221).
VAC.VTIELOOXEK.

Onder vacatieloon, voor zoo ver dit betrekking heeft tot
den in-, uit- en doorvoer, wordt verstaan: de belooning der
ambtenaren , van wege den handel, wegens het vaceren, lij
liet laden en lossen, luiten de door de wet bepaalde kantooruren,
of op zon- en feestdagen; ahmede op plaatsen, buiten de geicoue
los- en Ictdingsplatdsen gelegen, en voor welke lading of lossing,
het consent van den eersten ambtenaar in loco vereischt wordt,
(zie Tarief A , no. 3). Dit vacatieloon schijnt, op grond van
het bij even vermeld tarief bepaalde, gevorderd te worden.
Op een door eenen Controleur in der tijd aan zijnen Arrondissemcnts-Directeur gedane vraag, is daaromtrent door dezen
laatsten geantwoord: 1°. „dat, zoo het laden of lossen, den
geheelen nacht, of een groot gedeelte van denzelven , wegneemt, volgens billijkheid, niet kan worden gevorderd, dat
de visiteur, die den volgenden dag ook dieiist moet doen ,
zijne nachtrust misse, derhalve kon worden bepaald, dat,
wanneer een tweede visiteur den eersten moet afiossen, ieder
hunner / 1.50 vacatieloon zou kunnen declareren;" 2°. dat .
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volgens de resolutie van 27 Maart 1829, voor leges op zonen feestdagen, door den gecomrnitteerdeu visiteur, voor vacatie kon worden genoten, 60 cents voor het eerste uur,
50 cents voor het tweede uur en 40 cents voor elk der volgende uren."

Het Kon. Besluit van 3 September 1857 (Staatsblad no. 105,
V. no. 64), houdende bepalingen omtrent den vrijdom van
accijns op de brandstoffen, regelt bij art. 30 het toezigtloon
voor de ambtenaren, die belast zijn met het toezigt bij den
inslag en de ovcrbrenging van brandstoffen ten behoeve van
fabrijken en werkplaatsen.
Indien de inslag en lossing duren: 3 uren en minder / 0.30
boven 3 tot 6 uren
„ 0.50
boven 6 tot 9 uren
0.75
boven 9 uren tot een dag
„ 1.00
Wanneer de lossing alvorens zij geheel is afgeloopen, niet
onafgebroken tot aan het einde van den dag wordt voortgezet, wordt niettemin het toezigt ten voile berekend van af
het uur van het begin der lossing.
De Bes. van 16 Augustus 1860, no. 43 (V. no. 110) geeft
voorschriften, naar aanleiding van het bepaalde bij art. 27,
al. 3 van gemeld Kon. Besluit, en brengt ter kennisse, dat
rfe ambtenaren in de bij evengenoemde alinea bedoelde gevallen, zich moeten bepalen, om alleen in rekening te brengen
de noodzakelijke kosten, die tot het verrigten der opneming
zijn gevorderd geworden, zoodat bij eene opneming bij kubiekmeting niets kan worden in rekening gebragt en bij eene
opneming door middel van de maat of het gewigt, alleen het
meet- of weegloon naar plaatselijk tarief of de usantie; terwijl, indien voor de juiste verificatie arbeiders worden gebezigd, alleen het arbeidsloon mag worden gevorderd.
Voorts is bij Kes. van 29 December 1860, no. 205 (V.
no. 158) bepaald, dat geen toezigtloon mag worden in rekening gebragt bij uitslag van brandstoffen voor huishoudelijk
verbruik, uit fabrieken enz.
(/
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V e r m e l d i n g der o n t v a n g e n leges op de d o k u m e n ten en d i s p o s i t i o n ; — afgifte van kwitant i e n deswege.
1°. Aan den voet van ieder dokument, alsmede op den
stok van liet register, zal door dengeen, die het afgeeft,
moeten worden uitgedrukt, hoeveel voor leges is betaald;
verzuim te dezen opzigte zal met suspensie worden gestraft.
Art. 3 K. B. 6 Junij 1819, no. 3 (P. 1824, no. 47).
Verz. 1854, no. 186 (Algemeene bepalingen).
Bij gevolg doen de Ontvangers ook aanteekening op de
dokumenten , van de visitatiegelden,
die zij, op den voet,
vermeld in § 1 der 4 Afdeeling, in ontvang nemen.
2°. De Provinciale Directeurs zijn gehouden, op de dokumenten , houdende gunstige disposition en appointementen,
het bedrag der ontvangen leges te vermelden, mitsgaders het
nommer , waaronder zij, in het register no. 28 (compt.), is
geboekt.
Van de boeking van het bedrag der leges, wegens gesloten
transactien, in zake overtredingen der belastingswetten, wordt
op de repartitiestaten no. 22 (compt.), in het daarvoor bestemde certificaat, melding gemaakt.
Bes. 18 April 1846, no. 81 (V. no. 80).
3°. De Controleurs en Ontvangers, die als eerste ambtenaar
in loco, speciale vergunningen of consenten verleenen, zijn
eveneens gehouden, op die dokumenten het ontvangen emolument te vermelden en het nommer, waaronder geboekt is.
Bes. 5 Jan. 1860, no. 49 (Pers.).
4°. De visiteurs aan de uiterste wadden stellen insgelijks
aanteekening op de akten van in- en uitklaring en de uitgaande paspoorten, van de door hen ontvangene expeditieen visitatieleges en zegel- en plombeerloonen. De zegel- en
plombeergelden worden door de visiteurs bovendien geboekt,
in een daartoe aan te houden register, met vermelding van
de wetsartikelen, krachtens welke de heffing, in ieder geval,
heeft plaats gehad en dezelve, hetzij aan het rijk, hetzij aan
den handel in rekening worden gebragt.
Bes. 8 Nov. 1844, no. 67. afd. VIII, litt. e, no. 4 (V,
no. 243).
e
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5°. De ambtenaren op de losplaatsen, houden van de door
hen ontvangen gelden wegens plomberingen, vacatie- en wikloonen (waarvan geene vermelding op de dokumenten geschiedt) aanteekening in het zakboek no. 52 (in-, uit en doorvoer) , en geven daaruit aan de belanghebbenden kwitantien af.
Res. 15 Oct. 1858, no. 10 (Pers.).
Res. 14 Dec. 1858, no. 91 (Pers.).
Res. 27 Oct. 1859 , no. 38 (Pers.).
Memorie enz. (V. 1854 , no. 86).
6°. Van de kosten, wegens het meten van binnenschepen
voor het patentregt, welke geene betrekking hebben tot geconstateerde overtredingen, worden door de scheepsmeters eene
specifieke nota afgegeven en na betaling gekwiteerd.
Instr. 26 April 1852, no. 69, Art. 20, 2e en Se lid
(V. no. 63).

DERDE

AFDEELING.

T o e r e k e n i n g der geheven leges en e m o l u m e n t e n .

§ 1.

Fan die, in de bureaux der Directie yeliecen rcordende.

De leges en emolumenten, door de Proviuciale Directeurs,
of, bij delegatie, door de Controleurs of eenig ander ambtenaar, volgens het tarief A, geind wordende, koinen:
Voor £ aan het algemeen legesfonds;
Voor f ten bate van het Rijk.
Art. 5, K. B. 6 Junij 1819, no. 3 (V. 1824, no. 47).
Res. 25 Julij 1851, no. 188 (Compt.).
\ 2.

Fan die, door de Controleurs (/eind icordende.

Het aandeel der Controleurs in de zegel- en plombeergel<len (zie § 4 hierna), mitsgaders het emolument wegens het,
als eerste ambtenaar in loco, verleenen van speciale vergunningen of consenten, in zaken van in- en uitgaande regten en
accijnsen, komen: voor cen zesde ten voordeele van het fonds
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van het een zesde der leges, en voor de overige vijf zesden
vervallen zij als leges aan de schatkist (1).
K. B. van 30 Bee. 1859, no. 67.
Res. van 30 Jan. 1861, no. 17 (V. no. 11).
§ 3.

Van die, welke door de Ontvangers worden geheven.

Alle Ontvangers genieten in derzelver geheel, de custodieen inventarisatieloonen, voorkomende op de tarieven B en B.
Res. 21 Aug. 1841, no. 6 (V. no. 136).
Verg. Res. 25 Aug. 1854, no. 14 (V. no. 108).
Van alle overige leges, op de ontvangkantoren, volgens tarief B geheven wordende, en waaronder behooren , de leges,
wegens het opmaken der borgtogten voor veenlieden, de leges, voor de afgifte van geleibiljetten aan marskramers en
die, wegens bevestiging van certificaten van oorsprong bij uitvoer , wordt afgezonderd:
^ gedeelte, ten behoeve van het algemeen legesfonds.
Art. 5, K. B. 6 Junij 1819, no. 3. (V. 1824, no. 47).
Res. 17 Maart 1846, no. 18 (V. no. 52).
Res. 21 Mei 1849, no. 115 (V. no. 46). ,
Res. 24 Junij 1848, no. 71 (V. no. 7).
De toerekening der overschietende vijf zesde gedeelten is
tweeledig:
1°. Zij komen geheel ten voordeele der Ontvangers, zoo bij
het Besluit hunner benoeming niet anders is bepaald;
Art. 7 K. B., C Junij 1819, no. 3 (V. no. 47).
2°. Of zij komen slechts gedeeltelijk ten voordeele der Ontvangers, en wel dan, wanneer, bij het Besluit hunner benoeming, is bepaald: „ dat het vijf zesde gedeelte der exped i t i e - l e g e s , door hen ten bate der schatkist verantwoord
moet worden."
In het geval sub no. 2, blijven de Ontvangers alleen ,in
het genot der leges :
(1)

V a n l i f t b e d r a g h i e r v a n moet j a a r l i j k s i n de m a a n d J a n u a r i j d o o r

de D i r e c t e u r s

a a n h e t H o o f d b e s t u u r eene o p g a v e w o r d e u

wegens d e z e g e l - en p l o m b e e r g e l d c n e n h e t e m o l u m e n t
afzonderlijk.
stelling,
n o . 20

E e n e gelijke

deswege
(Pers.).

aan

g e d a a n , en wel

v a n 5 0 cents i e d e r

opgave m o e t w o r d e n g e d a a n v a n de s c h a d e l o o s -

dc c o n t r o l e u r s

toegekend.

K e s . 21

Maart

I860,
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a. Wegens doorloopende borgtogten en voor ontslag van
aangehaalde goederen;
b. Wegens extracten uit de registers, ten behoeve der aangevers;
c. Wegens bevestiging der certificaten van oorsprong, bij
uitvoer;
d. Wegens appointementen tot prolongatie, ontijdig laden
en lossen op paspoorten, consenten en dergelijke, mits
als zoodanig door hen de functien van eerste ambtenaar
in loco worden waargenomen;
e. Van het inventarisatieloon van benaderde goederen ;
/ . Van custodieloon van in 's Rijks pakhuis opgeslagen
goederen en van aangehaalde goederen; (zie op letter e
en / de eerste zinsnede dezer paragraaf);
g. Wegens het opmaken van akten van borgtogt voor veenlieden ;
h. Wegens de waarschuwingbiljetten tot betaling van turfaccijns en die, vermeld in tarief D , no. V , litt. / .
(Res. 30 Nov. 1858, no. 33 V. no. 110).
Onder de expeditie-leges, waarvan, in dit geval, vijf zesde
gedeelten aan de Schatkist moeten verantwoord worden, te
verstaan: de leges, volgens tarief D, aan de Ontvangers toegekend, voor het afgeven van volgbrieven, inkomende en uitgaande paspoorten of kwitantien van betaling, consenten tot
provisionele lossing, generale verklaringen, uitgaande renversalen enz., in een woord: aan alle dokumenten, waarvan aan
den belanghebbende expeditie wordt uitgereikt. Hieronder zijn
mede begrepen de geleibiljetten, afgegeven wordende aan marsdragers op 't onvrij territoir. (Res. 8 Nov. 1858, no. S9bis
(V. no. 103).
Bes. 15 Jan. 1858, no. 16 (V. no. 1).
§ 4. Van die, welke door de Visiteurs en andere met de
visitatie, bewaking of verzegeling belaste ambtenaren,
gekeven worden.
1°. Zoo bij speciale verordeningen niet anders mogt zijn
bepaald, verantwoorden de Visiteurs, van de door hen geheven
wordende visitatiegelden en expeditieleges van akten van inen uitklaring:
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£ gedeelte aan het algemeen legesfonds, terwijl de overige
£ gedeelten ten hunnen voordeele komen.
Art. 4 en 8 K. £., 6 Junij 1819, no. 3 (V. 1843, no. 47).
2°. De waak- en vacatieloonen, die door den handel betaald worden, komen: in derzelver geheel ten voordeele der
ambtenaren (1).
Art. 4 van lovengemeld
Besluit.
3°. De zegel- en plombeergelden, die door den handel
betaald worden, komen mede: in derzelver geheel ten voordeele
der ambtenaren (3).
Art. 4 van lovengemeld Besluit.
4o. De naar aanleiding van art. 133 der Algemeene wet en
art. 10 der wet van 19 Junij 1845 (Staatsbl. no. 38), geheven wik- en weegloonen, komen: in derzelver geheel ten voordeele der Schatkist.
Bes. 25 Julij 1851, no. 300 (V. no. 88).
Bo. Met intrekking van het bepaalde bij art. 1 4, der res.
van 11 Januarij 1842, no. 35, wordt een register no. 53
(in-, uit- en doorvoer) vastgesteld, waarin zoowel Visiteurs
als commiesen de ontvangen emolumenten dadelijk moeten
inschrijven of door den chef van dienst doen inschrijven.
Bes. 8 Feb. 1861, no. 36 (V. no. 14).
Bes. 39 Mrt. 1861, no. 3 (V. no. 32).
VERDEELING DER LEGES, DOOR D E VISITEURS GENOTEN
WORDENDE.

De leges der Visiteurs worden gelijkelijk onder hen verdeeld.
Art. 8 K. B., 6 Junij 1819, no. 3 (V. 1824, no. 47).
De visitatiegelden, voor het visiteren en afteekenen der dokumenten, vermeld op tarief E , zullen uitsluitend worden
verdeeld, in gelijke portiiin, onder de Hoofdvisiteurs en
commiesen-visiteurs, die bij de kantoren zijn geplaatst.
Bes. 29 Nov. 1819, no. 6, le lid (V. 1826, no. 116).
Wanneer een commies, bij formele aanschrijving, tijdelijk
met de function van Visiteur wordt belast, is deze geregtigd,
(1)

Zie de noot op bladz. 41.

(2) Zie omtrent de in rekening brenging en uitbetaling der waakloonen en zegel- cn plombeergelden, welke ten laste van het Rijk komen, de betrekkelijke aanmerkingen op het Tarief E .
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Res. 29 Nov. 1819, no. 6, (V. 1826, no. 116), in verb,
met de res. van 23 Feb., 1827, no. 115 (F. wo. 23).
In de kosten van verzegeling of plombering, welke worden
gepercipieerd in eene plaats in de controle, waar de controleur niet resideert, kan deze hoofd-ambtenaar niet deelen, en
kunnen alzoo die emolumenten aldaar aan de deelgeregtigde
mindere beambten worden gelaten.
Res. 8 Mei 1841, no. 112 (V. no. 76).
Wanneer eenig ambtenaar, voor eenige weken of dagen,
van de eene naar de andere plaats wordt gedetacheerd, blijft
hem zijn aandeel in de zegel- en plombeergelden verzekerd.
Res. 14 Dec. 1838, no. 45, {V. no. 137).
TOEREKENING EN VERDEELING DER WAAKLOONEN.

De waakloonen, welke door onbezoldigde wakers ontvangen
worden, komen geheel en uitsluitend ten hunnen voordeele,
Omtrent de verdeeling van die, welke door de commiesen gepercipieerd worden, raadplege men de noot op de vorige bladzijde gesteld.
§ 5.

Van die, tcelke geheven worden, door de ambtenaren, belast met de meting van zeeschepen.

Van de meettoonen dezer schepen wordt afgezonderd.: J ,
ten behoeve van het algemeen legesfonds; de overige | gedeelten komen ten voordeele der ambtenaren, die de metingen
de commiesen der le en 2e klasse ieder hunne portie in de zegel- en
plombeergelden moeten genieten, onverschillig of zij al dan niet aan die
werkzaamheden deelneinen, terwijl die portie aan ieder der commiesen
der 3e cn 4e klasse slechts wordt toegekend , wanneer zij tot de voornaamste werkzaamheden medewerken.
Art. 4. De commiesen der eerste en tweede klasse , die thans in het genot zijn van cen aandeel in de plombeer- en zcgelgclden, blijven dat aandeel genieten op den bestaanden voet, zoolang zij niet van standplaats
veranderen.
Art. o. Het beginsel, in het vorig artikel vervat, mede van toepassing te verklaren, op de commiesen in het algemeen, die thans met dc
functien, in art. 2 vermeld, zijn belast, ten effecte, dat zij de voordeelen daaraan verbonden, op den tegenwoordigen voet zullen behouden,
zoolang hun de bedoelde werkzaamheden daar, waar zij thans zijn, blijven
opgedragen.
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verigten, behoudens derzelver nadere verdeeling onder de visiteurs of commiesen, overeenkomstig de regelen, in dc vorige paragraaf vermeld.
Art. 5 en 8 K. B. 6 Junij 1819, no. 3, (V. 1824 no. 47).
De reiskosten, als zijnde eene persoonlijke vergoeding, komen geheel en uitsluitend ten voordeele van dengene, die de
meting verrigt.
§ 6.

Van die, welke gepercipieerd worden door de ambtenaren,
belast met de meting van binnenvaartuigen, voor het
patentregt.

De meetloonen, voor het meten dezer vaartuigen, worden
toegerekend als volgt :
\ gedeelte ten behoeve van het legesfonds ;
| gedeelte ten behoeve van den ambtenaar, die de meting
verrigt;
een en ander met dien verstande nog thans:
1°. Dat, indien meer dan een scheepsmeter in dezelfde
gemeente is aangesteld, deze de loonen onder elkander verdeelen. De persoon, intusschen, die de meting verrigt, kan
!,', op het loon voor zich preleveren.
Art. 17 en 18, histr. van 26 April 1852, no. 69 (V. no. 63).
2°. Dat wijders, bij die verdeeling, in acht behoort genomen te worden , de bepalingen der resolutie van den 6 Januarij 1855, no. 23 (personeel), opgenomen in de 2e noot op
§ 4 hiervoren.
De reiskosten, benevens de kosten voor liet vuur tot de gloeijing der ijzers, komen geheel en uitsluitend ten voordeele van
dengene, die de meting verrigt.
Art. 18, Instr. van 26 April 1852, no. 69 (V. no. 63).
Verg. mede art. 3 der Res. van 6 Jan. 1852, no. 23 (Pers.)
hiervoren gemeld.
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V I E R D E AFDEELIIVG.
5 1.

V a n de c o m p t a b i l i t e i t der leges.
Boor wie de leges en emolumenten, welke ten laste van
den lumdel komen , in ontvang genomen worden.

De leges en emolumenten worden in ontvang genomen,
door diegenen, welke tot de vordering derzelve geregtigd zijn ,
met uitzondering van de navolgende.
Verg. art. 3 en 4, K. B. 6 Junij 1819 , no. 3 (V. 1824, no. 47).
Op plaatsen , waar twee of meer Visiteurs geregtigd zijn ,
geschiedt echter de invordering van die visitatiegelden, welke
op dokumenten , aan de kantoren afgegeven , of aldaar, op den
voet van art. 48 der Algemeene wet, vertoond, verschuldigd
zijn, en waaronder mede zijn begrepen, die, op kwitantien
van accijns bij invoer verschuldigd, door de Ontvangers der
in- en uitgaande regten (1). Alle andere emolumenten, onder welke benaming ook, worden door de Visiteurs zelve ingevorderd.
Res. 15 Oct. 1858, no. 10 (Pers.).
Res. 14 Bee. 1858, no. 91 (Pers.).
De wik- en weegloonen, bedoeld bij no. 4, 5 4 van de
3de afdeeling, worden mede niet meer door de Visiteurs en
commiesen, maar door de Ontvangers der in- en uitgaande
regten in ontvang genomen, om daarvan, op de gewone wijze,
verantwoording te doen.
Res. 4 Julij 1859., no. 53 (V. no. 66) (2).
§ 4.

Boeking der leges en emolumenten in het register
no. 28.
(Comptabiliteit.)
De ambtenaren, die belast zijn met de perceptie dezer
gelden, zullen die leges en emolumenten, welke geheel of gedeeltelijk ten voordeele van het algemeen legesfonds komen,
boeken in een register, opgenomen onder de serie no. 28.
(Comptabiliteit.)
(1) Volgens res. van 30 Nov. 1858, no. 39 (r"crs.), kannen dc Ontvangers deswege 3% ontvangloon berekenen, en wel over het bedrag
van bet
hetwelk ten voordeele der Visiteurs komt. Deze belooning
wordt, bij dc maaudelijksche uitbetaling der visitatiegelden , ingehouden.
(2) Volgens deze resolutie geeft de perceptie der wik- en weegloonen
geene aanspraak op belooning.
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Verg. art. 1 res. 6 Nov. 1820, no. 103 (V. 1824, no. 35)
e» de Algemeene lijst van het materieel (V. 1846, no. 91).
De insclirijving der ontvangsten moet niet van tijd tot tijd
plaats hebben, maar onmiddellijk bij derzelver inning. De
Controleurs zijn verpligt hierop toetezien.
Res. 21 Bee. 1853, no. 145 (V. no. 168).
In den regel wordt door ieder ambtenaar sleehts een register gehouden, waarin de leges, wegens verschillende han-.
delingen en verrigtingen door hem ontvangen, achtereenvolgend worden geboekt. .
Er behooren echter afzonderlijke registers te worden gehouden :
a. wegens het emolument van vijftig cents, ter zake het door
de Directeurs , Controleurs en Ontvangers , als eerste ambtenaar in loco, verleenen van speciale vergunningen of
consenten, betreffende de in- en uitgaande regten en
accijnsen.
Res. 5 Junij 1860, no. 49 (Pers.).
door de ontvangers, op den
b. wegens de visitatiegelden,
voet van de 2e zinsnede van § 1 dezer afdeeling, ge'ind
wordende.
Res. 11 Junij 1842, no. 35 (Pers ).
Res. 14 Bee. 1858, no. 91 (Pers.).
c. Wegens de visitatiegelden, welke door de visiteurs zelve
in ontvang worden genomen.
Vermits, gelijk reeds in de eerste zinsnede dezer paragraaf
is gezegd, in net register no. 28, alleen aanteekening behoort te worden gehouden van die leges, welke geheel of ten
deele aan het legesfonds verantwoord moet worden, zoo worden daarin niet geboekt: de custodieloonen, de waakloonen,
de zegel- en plombeergelden, de wik- en weegloonen, de
reiskosten der scheepsmeters en dergelijke.
§ 3.

Verantwoording der leges, het fonds en de schatkist aankomende. Splitsing der ontvangsten in het register
no. 28 (Comptabiliteit).

Het geheel bedrag of het gedeelte der leges, hetwelk aan
het algemeen legesfonds, alsmede het bedrag, dat aan de
schatkist verantwoord moet worden, wordt bij het einde der
maand of het kwartaal door de controleurs, visiteurs of eenig
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ander ambtenaar, buiten de residentie der Directie woonachtig, overgebragt bij den Ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen, waaronder de ambtenaar resideert.
De Directeurs, alsmede de Controleurs en verdere ambtenaren in de hoofdplaats der Directie residerende, verantwoorden die aandeelen bij den Ontvanger der in- en idtgaande
regten en accijnsen aldaar. Te Amsterdam geschiedt dit bij
den Outvanger der accijnsen (eerste kantoor) en te Rotterdam,
bij den Ontvanger der in- en uitgaande regten.
De ontvangers verantwoorden op gelijke wijze de aandeelen,
het algemeen legesfonds en de schatkist aankomende, van dc
door hen ontvangen emolumenten.
Res. 29 Junij 1844, no. 157 (V. no. 165).
Verg. no. 4 der Res. 17 Nov. 1854, no. I l l (V. no. 163).
Res. van 30 Jan. 1861, no. 17 (V. no. 11).
De scheepsmeters moeten deze verantwoording doen voor
den 5den der maand op elk kwartaal volgende.
Art. 17, Instr. van 26 April 1852, no. 69 (V. no. 63.).
Alvorens de ambtenaren de overbrenging en verantwoordin°van de aandeelen, het legesfonds en de schatkist aankomende"
bewerkstellingen, zullen zij het totaal der ontvangsten van het
register no. 28 (Compt.) splitsen in dezer voege:

SPLITSING D E R ONTVANGSTEN:

*° bD

o <>
l
de maand
of
! het kwartaal
„

de vorige maanden

Totalen.
1862.

V g
^ be

o
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§ 4. Boeking en verantwoording der aandeelen, het algemeen
legesfonds en de scliatkist aankomende, met nitzondering
van de wik- en iceegloonen.
Op de kantoren, waar ontvangsten van aandeelen in leges,
ten behoeve van het fonds en de schatkist plaats hebben,
worden aangelegd, twee afzonderlijke registers-journalen no. 8
(compt.), als:
a. Een, wegens leges aan de schatkist vervallen, op den titel
van welk register-journaal derzelver bestemming wordt aangeduid door de woorden „ leges aan de schatkist vervallen."
Bes. 14 Jan. 1854, no. 101 (V. no. 3).
b. Een, wegens de aandeelen, welke het algemeen legesfonds
aankomen; zullende op den fitel van het daartoe strekkende register-journaal de woorden „ buitengewone ontvangsten" moeten doorgehaald en vervangen worden door
de woorden: „ het fonds van het $ der leges."
Behalve de sommen, het fonds aankomende en die door
de Ontvangers zelven of andere ambtenaren verantwoord worden, zullen in dit register-journaal ook nog geboekt worden,
de, bij art. 3 der res. van 17 Dec. 1847, no. 2 (V. no. 196)
en bij art. 10 der instr., gearresteerd bij res. van 26 Sept. 1849,
no. 65 (V. no. 79), genoemde aandeelen in boeten, wegens
vacerende ambten, mitsgaders die, welke aan de deelgenooten
niet hebben kunnen worden uitbetaald; welke aandeelen alzoo
door de Ontvangers der geconsigneerde gelden uit het journaal no. 21 (Compt.) in dit register-journaal no. 8 (Compt.)
zullen behooren te worden overgebragt.
Bes. 17 Nov. 1854, no. I l l (V. no. 163).
De sommen, het 'algemeen legesfonds en de schatkist aankomende en behoorende tot het laatste kwartaal, doch die in
de eerste dagen van het volgende jaar worden overgebragt,
behooren nog geboekt te worden in de registers-journalen van
het dienstjaar, waartoe die sommen behooren en dus ook nog
in de saldo-staten van dot jaar begrepen te worden.
Art. 1, Bes. 23 Bee. 1844, no. 70 (V. no. 259).
§ 5. Verantwoording der aandeelen, het fonds en de scliatkist
aankomende in liet kasboek en de maand- en saldostaten.
De registers-journalen no. 8 (Compt.) in de vorige paragraaf
bedoeld, worden, op den voet van art. 7, 8 en 9 der res. van

29 Maart 1848, no 187 (V. no. 31), in het kasboek aangeduid en
cle ontvangsten in de betrekkelijke kolommen geboekt f om vervolgens op de gewone wize, op de maand- en saldo-staten
onder de respective rubrieken, verantwoord
worden
'
Met. 31 Dec. 1853, no. 147 (F. no 170)
Verg. ret. 17 Nov. 1854, no. I l l (V. no. 163).
t e

§ 6.

Boeking en verantwoording

der wik- en weeggelden.

De wik- en weegloonen worden in het geivoon register
journaal wegens buitengewone ontvangsten (Compt no
81~
boekt en verantwoord. Op den developpemShuit

afzonderbjke kolom, ten opschrift Voerende: \ w i i o
wee"!
loonen^aan de schatkist vervallen," het bedrag L r gilded
Bes. 25 Julij 1851, no. 200 ( F » 88)
Rn. 28 /•«<>• 1854, « . 149 (Compt.)
Bet. 4
1859, no. 53
„ . 66).
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0
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§ 7.

QpmaMy

M

inzending der leget-rekening no. 29

(Compt).

In de maand Januarij van elk jaar zullen de Provinciale
Directeurs, Controleurs, Ontvangers, Visiteurs, Scheepsme e s
of eenig ander ambtenaar, met de ontvangst v
£ £ en
emolumenten belast, in duplo opmaken eene rekening In on
vang en uitgaaf dezer gelden over het afgeloopen jaar Hie toe wordt gebruik gemaakt van het model no. 29 (Com t)
P
Art 3 ret. 23 Dec. 1844, no. 70
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- Het°bedrag
van dit legister wordt vereenigd met het bedrag van de door
le Visiteurs gehoudene, en de rekening daarna over de totale ontvangsten opgemaakt.
°
Bes. 11 Jan. 1842, no. 35 (Pers.)
Hetgeen op de rekeningen in ontvang wordt gebra-t moet
bewezen worden, door het register of de registers J . 2 8 (Compt ?
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De uitgaaf wordt bewezen:
a. Voor zoo veel hetgeen aan het legesfonds is verantwoord,
betreft: door de respectieve kwitantien, uit het registerjournaal no. 8 (Compt.) afgegeven;
b. Voor zoo veel aangaat, het aan de schatkist verantwoorde i
eveneens door de betrekkelijke kwitantien, uit het register-journaal no. 8 (Compt.) verstrekt;
c. Voor zoo veel betreft, het bedrag door de ambtenaren
werkelijk genoten: door kwitantien van de betrokken ambtenaren, voor zoo veel die meer dan tien gulden bedragen, op gezegeld papier, waarvoor gebruik kan worden
gemaakt van een formaat-zegel van 15 cents.
Art. 4, Res. 23 Dec. 1844, no. 70 '(V. no. 259).
Art. 18, Instr. 26 April 1852, no. 69 (V. no. 63).
Res. 28 Maart 1856, no. 93 (V. no. 26).
Res. 29 Maart 1845, no. 117 (V. no. 65).
De alzoo in duplo opgemaakte rekening wordt, met de registers
no. 28 (compt.) en de bewijzen van uitgaaf, voor het einde der
maand Januarij, aan den Provincialen Direeteur ingezonden.
Art. 4, Res. 23 Dec. 1844, no. 70 (V. no. 259).
Art. 18, Instr. 26 April 1852, no. 69 (V. no. 63).
§ 8. Verificatie der rekeningen ter directie.
Dechargering
en verzending der exemplaren.
De in de vorige paragraaf bedoelde rekeningen worden aan
den Direeteur gedaan, die, na volbragte verificatie, een exemplaar, voorzien van eene decharge, aan den betrokken rekenpligtige zal terugzenden.
Het tweede exemplaar zullen de Directeurs met hunne
eigene rekening en vergezeld, zoo van de registers van ontvang, als van de verdere bewijsstukken, opzenden aan den
verificateur voor de comptabiliteit (1) tot wiens kreits de directie
behoort, ten einde deze hoofdambtenaar de verantwoorde sommen
vergelijke tegen de betrekkelijke kasboeken en saldostaten.
Art. 5 en 6, Res. 23 Dec. 1844, no. 70 (V. no. 259.)
§ 9. Opmaking en inzending van den verzamelstaat no. 30 (Compt.).
De Provinciale Directeurs zullen uit de verschillende rekeningen een verzamelstaat no. 30 (compt.) opmaken en deze,
(\) Ingevolge K. B. van 17 Julij 1861, no. 65 (V. no. 66), zal die
opzending aan het Departement van Financien moeten geschieden.
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vddr den 1° Mei van het jaar, op liet dienstjaar volgende ,
aan het Departement van Financien (afdeeling comptabiliteit)
opzendeu.
Het totaal van de kolom : „ bedrag, door de ambtenaren
werkelijk genoten", behoort overeen te stemmen met de kolom:
,/ leges, waarvan het £ is gestort", voorkomende in den staat
no. 31a (compt.), waarvan hierna in § 12 gewag wordt gemaakt. Elk onvermijdelijk verschil moet, door eene omstandige omschrijving, op beide staten opgehelderd worden.
Ait. 7, Res. 23 Dec. 1844, no. 70 (V. no. 259).
Res. 20 Feb. 1852, no. 157 (V. no. 22).
5e lid, Res. 25 Aug. 1854, no. 13 (F. no. 107).
§ 10.

Opmaking en inzending van een staat no. 31

(Compt.).

Behalve de vorenbedoelde rekeningen, behooren nog door
ieder ambtenaar der directe belastingen, in- en uitgaande
regten en accijnsen, die leges of andere emolumenten genoten
heeft, en behoorende tot een der zeven eerste rangen, alsmede
door de visiteurs, de boekhouders, klerken,
magazijnmeesters
en adjunctmagazijnmeesters bij de entrepots, welke ambtenaren
behooren tot den achtsten rang, en eindelijk door de surnumerairs , die met interimaire waarnemingen worden belast, na
afloop van de dienst te worden opgemaakt, eene opgave van
den aard en het bedrag van hetgeen door ieder hunner werkelijk is genoten, volgens het formulier, opgenomen in de
serie comptaliliteit,
onder no. 31.
Res. 12 Nov. 1853, no. 158 (V. no. 135).
Res. 17 Julij 1855, no. 138 (F. no. 57).
Res. 28 Aug. 1855, no. 142 (F. no. 81).
Res. 16 Dec. 1853, no. 35 (F. no. 156).
Deze staat wordt in duplo opgemaakt, en, voor zoo veel de
Ontvangers en mindere ambtenaren betreft, vddr 15 Februarij
aan den betrokken Controleur overgelegd, om door dezen, na
te zijn onderzocht en geviseerd, onder bijvoeging, des gevorderd , van den door hem op te maken staat, uiterlijk op
15 Maart aan den Direeteur ingezonden.
Bij het tusschentijds aftreden, verplaatsen of in functie
treden van eenig ambtenaar, wordt, door den afgetreden of
verplaatsten, vddr het verlaten van zijne betrekking of standplaats, en door den aankomenden, na den afloop van het jaar,
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afzonderlijke staten opgemaakt, ieder voor zoodanig gedeelte
van de dienst, als hij in functie is geweest.
De staten van tusschentijds afgetreden of verplaatste ambtenaren zullen, bij hun vertrek, aan den Controleur worden
afgegeven en onder dezen blijven berusten, om later, met
de overigen, aan den Direeteur te worden ingezonden.
Res. 12 Nov. 1853, no. 158 (V. no. 135).
§ 11.

Inlichtingen,

Op no.

1.

nopems de invulling van den staat no. 31
{Compt.) (1)

L E G E S , WAAHVAN HET ^

is

GESTORT.

Onder dit onderwerp te begrijpen, alle leges, en emolumenten , waarvan (of meer gedeelten), volgens de bestaande
voorschriften. voor het algemeen fonds wordt gereserveerd,
zonder eenige nadere specificatie. Echter behoort niet te worden opgegeven, het totaal bedrag dezer leges, maar dat gedeelte, hetwelk door de ambtenaren werkelijk is genoten.
Res. 11 April 1854, no. 133 (V. no. 40).
De visiteurs geven mede het door hen werkelijk genotene op,
en dus na aftrck der 3 ° / . welke zij aan de ontvangers moeten afstaan, wegens de, door die ambtenaren, ten hunnen behoeve, ontvangene visitatie-gelden.
Res. 14 Dec. 1858, no. 91 {Pers.)
N.B. Van welke leges een gedeelte aan het fonds moet
worden uitgekeerd, vergelijke men met de 3e afdeeling.
0

Op no. 5, litt. c.
CUSTODIELOON, VOOR HET OPSLAAN
EN BEWAREN VAN AANGEHAALDE OF BENADERDE GOED E R E N , PAARDEN E N V E E .

Onder deze rubriek te brengen, het inventarisatieloon,
gens benaderde en aangehaalde goederen.
Res. 25 Aug. 1854, no. 14 {V. no. 108).

we-

(1) De inlichtingen, welke uitsluitend betrekking hebben tot de emolumenten, die door de commiesen genoten worden, heeft men achterwege
gelaten, daar deze ambtenaren geene staten no. 31 meer behoeven op tc
maken.
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Op

no.

6.

AFSCHRIFTEN,

DUPLICATEN

OF EXTRACTEN

VAN PASPOORTEN, VOLGBRIEVEN ENZ., VOOR ZOO VER
DIE LATER DOOR DEN BETROKKEN PERSOON, IN
ZIJN B E L A N G , MOGTEN WORDEN AANGEVRAAGD.

Onder deze rubriek zijn niet begrepen, de recepissen, extracten of andere geschikte bewijzen, welke voor en bij de intrekking der paspoorten enz., volgens art. 140 der Algemeene
wet, gratis worden afgegeven, maar alleen dezulke, welke
later door door de aangevers, in hun belang, mogten worden aangevraagd. Natuurlijk behoort onder deze rubriek evenmin begrepen te worden, de extracten of kopijen of ander
schrijfwerk van administratieve stukken, bedoeld bij tarief A,
noch de extracten der aangiften, volgens tarief D, als begrepen onder de leges, waarvan $ wordt verantwoord en
mitsdien behoorende onder de post sub no. 1.
Res. 11 April 1854, no. 133 {V. no. 40).
Het emolument van vijf cents, den ontvangers der directe
belastingen toegekend, wogens de afgifte van duplicaat-aanslagbilj etten, behoeft in het geheel niet in den staat opgenomen te worden, als zijnde slechts eene schadevergoeding.
Res. 15 Junij, 1855, no. 202 (V. no. 8).
Op no.

9.

PLOMBEERLOONEN.

Het bruto bedrag op te geven.
Res. 25 Aug. 1854, no. 14 (V. no. 108).
Op no.

14, litt. A.
I J K - E N BRANDLOONEN : BRANDEN
VAN VAATWERK BIJ INVOER VAN ZEEP.

Hierondcr te vermelden, de brandloonen, genoten in het
geval de zeep wordt ingevoerd (art. 1 der wet op de zeep,
V. 1845 no. 54).
Res. 15 Junij, 1855 no. 202 {V. no. 8).
Op

no. 15.

BELOONING,

WEGENS HET METEN VAN SCHE-

P E N , D E KOPIJ-MEETBRIEF

DAARONDER BEGREPEN.

Onder deze rubriek behoort alleen uitgetrokken te worden,
de leges wegens zoodanige metingen, waartoe de ambtenaren,
bij speciale beschikkingen, zijn gemagtigd, b. v'. die van den
Rijn- en kolenijk, waarvan de voordeelen niet behooren onder
die, vermeld bij het tarief C.
Res. 11 April 1854, no. 133 {V. no. 40).
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Op no. 1 6 , litt. b.

TOELAGEN VAN D E GEMEENTE.

Hieronder te vermelden, de toelagen van de gemeenten genoten wordende, wegens het toezigt op de plaatselijke belastingen , mitsgaders alle andere inkomsten van de gemeenten
genoten wordende.
Res. 25 Aug. 1854, no. 14 (V. no. 108).
Op no. 16 , litt. c.

ALLE ANDERE TOELAGEN.

Hieronder niet te begrijpen, de vergoeding aan de controleurs , ter zake hunne bemoeijenissen en werkzaamheden in
de veenderijen, noch die, wegens het opnemen der ontvangkantoren.
Res. 11 April 1854 , no. 133 (V. no. 40).
Op no. 18.

A L L E ANDERE LEGES EN EMOLUMENTEN,

NIET

EXPRESSELIJK OPGENOEMD.

De voordeelen, voortspruitende uit benaderingen van slagtvee en van goederen, naar de waarde belast, behoeven niet
te worden opgegeven.
Res. 24 ikfei 1854, no. 88 (V. no. 60).
\ 12.

Opmaking en inzending van den verzamelstaat
(Comptabiliteit).

no. 31a

Nadat de Directeurs zich, zoo veel mogelijk, hebben verzekerd, dat de bedoelde staten geene aanmerkingen opleveren,
wordt door hen, uit de staten no. 31 (Compt.), opgemaakt
eene verzameling, overeenkomstig het formulier, opgenomen
in de serie Comptabiliteit, onder no. 31a. De inschrijving van
deze verzameling heeft plaats naar volgorde van rang, klasse
en standplaats, in dier voege, dat de staten van elke standplaats achtereenvolgelijk naar rang worden opgenomen en onder
in achtneming, dat de bedragen der staten no. 31, welke
door de ambtenaren, bij het tusschentijds verlaten van derzelver standplaats, of het overgaan in eene andere betrekking,
of tot een anderen rang, en die alzoo voor een gedeelte des
jaars zijn opgemaakt, waaronder ook worden verstaan, de bedragen welke door de surnumerairs, die met de interimaire
waarneming van eenige betrekking zijn belast geweest, genoten
zijn, afzonderlijk en voorafgaande of volgende op die hunner
opvolgers of voorgangers, wegens liet overige gedeelte des jaars,
naar den tijd van dienst worden ingeschreven.
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Wijders worden de staten no. 31 (Compt.) ter directie van
een volgnommer voorzien, hetwelk in de verzameling, no. 3 1 « ,
in de daarvoor bestemde kolom, wordt aangewezen.
Een afschrift dezer verzameling, belegd met een exemplaar
van elk der staten no. 31 (Compt.), wordt voor den 1°. Mei
aan het Departement van Einancien (Afdeeling Comptabiliteit)
ingezonden.
Res. 12 Nov. 1853, no. 158 (V. no. 135).
Res. 16 Dec. 1853, no. 35 (V. no. 156).
Res. 25 Aug. 1854, no. 13 (V. no. 107).
Het totaal der in de verzameling overgenomen bedragen
zal, voor zooveel de kolom: „ leges, waarvan \ is gestort",
betreft, behooren overeen te stemmen met de kolom van den
staat no. 30 (Compt.) — zie § 9 — „ bedrag, door de ambtenaren werkelijk genoten." Elk onvermijdelijk verschil, zal,
door eene omstandige omschrijving, zoowel op dezen staat als
op den staat no. 30, behooren te worden opgehelderd.
Res. 25 Aug. 1854, no. 13 (V. no. 107).
:
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Het woord. Vochtweger is eene oneigenlijke uitdrukking
cn moest zijn Vochtmeter, omdat bedoeld werktuig dient tot
bepaling van de hoeveelheid alkohol, welke met zekere hoeveelheid water is vermengd. Desniettegenstaande wordt deze
uitdrukking eenigzins geregtvaardigd, omdat dit werktuig ook
het betrekkelijk specifiek gewigt tusschen alkohol en water
aan toont.
Wanneer ik hier van water spveek, wordt gezuiverd of
gedestilleerd water bedoeld. Dit verkrijgt men door water
te koken, den stoom met eene buis door koud water te leiden en dien hierna op te vangen, waarna hij als zuiver water nederslaat.
Aangezien alle vochten onder verschillende temperaturen,
(wannte-toestanden) minder of meer ijl of digt worden, behoort die toestand vooral in aanmerking genomen te worden. Zoo ziet men immers koud water verwarmd wordende,
schijnbaar in volume vermeerderen; vul bijv. eene pot met water gelijkrands en verwarm die, dan zal men al zeer spoedig
het water zien ovcrvloeijen; let op den stoom, welke toch
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niets anders dan water is en zich door eene sterke verwarming (koking) 1700 maal in volume uitzet. Vul in den winter een fust met gedestilleerd, bier, azijn, olie of welke vloeistof ook en open het in den zomer, zoo zal het overvloeijen,
wanneer men hierop bij de vulling niet bedacht is geweest;
het omgekeerde zal men ondervinden, wanneer men des zomers een fust vult en het des winters opent, dan zal men een
te kort vinden; dit heeft zelf op groote fusten, voor den
met deze omstandigheid onkundigen, kwade vermoedens doen
ontstaan en zou den ambtenaar verkeerde aanleiding tot bekeuringen kunnen geven. Dit overvloeijen zal van de geestrijkste vochten het meest zijn en dns in het omgekeerde geval evenzeer het grootste te kort leveren.
Men ziet dus, dat warmte en koude betrekking hebben op
de vermeerdering en vermindering van het vochk (eigenlijk
uitzetting en inkrimping).
Ten einde de hoeveelheid alkohol te kunnen bepalen, welke
zich in gedestilleerd bevindt, en die men in percenten, gewoonlijk sterkte genaamd, uitdrukt, heeft men een Thermometer (warmte-meter) noodig; omdat de Vochtweger in eene
vloeistof van hooge temperatuur dieper zal inzinken dan in
eene van eene lage temperatuur. Door warmte wordt, zoo
als reeds gezegd is, eene vloeistof dunner of ijler en zal dus
een voorwerp van dezelfde zwaarte dieper inzinken, dan in
eene van eene koudere of lagere temperatuur; terwijl zulks
niets afdoet bij de bepaling van de mindere of meerdere hoeveelheid alkohol, welke zich in het gedestilleerd bevindt; dewijl
deze altijd wordt herleid tot op 55° FAHRENHEIT en dan alleen de inzinking de betrekkelijke hoeveelheid alkohol bepaalt,
zoo als later zal blijken. Uit het gezegde ziet men dus, dat
men zonder het gebruik van eenen thermometer het gedestilleerd niet zoude kunnen wegen.
Vtrvaardiging

en gebruik van den Thermometer.

Men neme eene zuiver cilindrisch geblazen buis. Ten einde
de zuiverheid dezer buis te beproeven, vervaardigt men op een
strookje papier eene willekeurig ingedeelde schaal; doch de
onderlinge afmetingen met de meeste naauwkeurigheid. Daarna
vult men de buis insgelijks met eene willekeurige hoeveelheid
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kwik, zoodanig dat de kwikkolom en de buis in lengte overeenkomt, al naar verkiezing met een, twee of drie afmetingen
van de vervaardigde schaal. Dit volbragt zijnde, late men
de kwikkolom langzaam de geheele lengte der buis cloorloopen.
Heeft men nu geene afwijkingen bespeurd, dat wil zeggen,
is de kwikkolom overal overeengekomen in lengte met de afmetingen op de schaal, dan kan men de buis als genoegzaam
cilindrisch beschouwen , waarna er een glazenbolletje of ruimer cilindrischbuisje aan wordt geblazen ten einde de kwik te
bevatten, en aan het boveneinde wordt zij ingelijks digt gemaakt.
Men heeft alzoo het werktuig geschikt gemaakt, om na het
bepalen van twee vaste punten, het vries- en kookpunt genaamd, het eene indeeling te geven en alzoo aan ons oogmerk dienstbaar te maken.
Aangezien de drukking van de lucht invloed heeft op het
koken van het water, zoo zal men het veiligst een Thermometer vervaardigen wanneer de Barometer 76" teekent.
Hoe hooger men zich in de lucht bevindt hoe minder
drukking, en alsdan zal water met minder warmte koken,
dan dat men zich bijv. met eene duikerklok op den bodem
der zee bevond, en dus meerder drukking ondervond, waarbij
men meerder warmte noodig heeft om water te koken. Het
is alzoo volstrekt noodig bij de vervaardiging van een' Thermometer hierop bedacht te zijn.
Zijn al deze omstandigheden in acht genomen en geschikt,
dan zet men den tot dusverre vervaardigden Thermometer in
smeltende sneeuw, waardoor de kwik zal inkrimpen; wanneer
hierin geene verandering meer komt, moet men het daarvoor
houden dat de kwikkolom stationair is geworden. Men teekent alsdan het boveneind der kwik met een diamant op de
glazenbuis en noemt dit gewoonlijk het nul- of vriespunt;
dit wil zeggen, dat wanneer in den winter de koude, ons omrino-ende lucht gelijk staat met smeltende sneeuw, deze door
dat punt op den Thermometer wordt aangeduid.
Daarna houdt men dezelfde buis in stoom van kokend water;
is de kwik even als bij het bepalen van het vriespunt stationair geworden, dan teekent men dat punt ingelijks aan en
noemt dit het kookpunt.
Men heeft alzoo het vries- en kookpunt gevonden, waarna
de indeeling volgt. Deze is, zooals duidelijk zal blijken ,
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geheel naar goedvinden, al naar de verschillende temperaturen, welke men zich voorstelt dat tusschen de twee hoofdpunten en beneden het vriespunt kunnen bestaan. Men zoude
die verdeeling oneindig kunnen noemen, doch ten einde stelselmatig te kunnen werken , hetgeen bij ons onderwerp en
bij alle natuurkundige operation eene volstrekte noodzakelijkheid is, heeft men den Thermometer eene bepaalde indeeling
gegeven, welke men graden noemt en door een nul, aan het
boveneinde van het getal te plaatsen, aantoont; bijv. 55° beteekent 55 graden.
De gebruikelijkste zijn de drie volgende, als ten eerste: de
thans bij de administratie van 's Rijks belastingen in gebruik
zijnde Thermometer gevoegd bij den Vochtweger; deze wordt
verdeeld in 180 gelijke deelen, graden genoemd, tusschen
het vries- en kookpunt en 32 graden beneden het vriespunt,
ten einde nog strenger koude te kunnen bepalen; indien de
kwikkolom beneden het nulpunt daalt worden deze laatste
graden aangeduid door een liggend streepje — (het minusteeken) vddr het getal te plaatsen.
Men noemt den Thermometer met deze graadverdeeling den
Fahrenheitsche, naar den naam van den Duitschen zamensteller

FAHRENHEIT.

Bij de behandeling der natuurkunde in het algemeen, wordt
meestal die van CELSIUS gebezigd, de honderddeelige genaamd, omdat hij in honderd graden is verdeeld; hot zoogenaamde vriespunt is dus hier — 0° , het kookpunt = 100°.
Hij wordt gebruikt bij den pekelweger, bij de weging der
beetwortelsappen in de suikerfabrieken, en zal ook algemeen
worden gebezigd , indien de nieuwe wet op de heffing van
den accijns op het gedestilleerd is aangenomen.
De derde, die van den zamensteller REAUMUR, is in 80
graden verdeeld en overigens overeenstemmend met den vorigen.
Uit deze drie soorten blijkt, dat er eene zekere verhouding
tusschen bestaat en dat het hoogst noodzakelijk is deze te
kennen, zoo voor den ambtenaar, den handel als voor den
natuurknndigen onderzoeker.
Zooals reeds gezegd is, verdeelt FAHRENHEIT zijn Thermometer in 180° -f- 32° beneden het vriespunt.
CELSIUS in 100° en REAUMUR in 8 0 ° : de indeelingen ver-

houden zich dus tot elkander als 180 F : , 100 C : , 80 R .
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Wil men derhalve 1°. graden F . tot C . overbrengen, dan
heeft men F : F . = C : C . 2<=. graden F . tot R . dan heeft
e
men F : F . = R : R . ; 3". C • C . = F : F . 4 . C : C = R : R . ;
5<=. R : R = F : F . ; en 6°. R R = C : C ;
in cijfers F . 180 : C . 100 as 1: |
j
;

:

F.

180 : R . 80 = 1 : §

/

C . 100 : F . 180 = 1: l | of f f VerhoudingsgeC . 100 R . 80 = 1: f
f
tallen.
R.
80 : F . 180 = 1: 2 V of 5 \
R. 80 : C . 100 = 1: l | o f f »
Men heeft dus 6 gevallen van herleiding, waarvan hier van
elk een voorbeeld volgt:
1°. Hoeveel graden CELSIUS zijn gelijk aan 86° Fahr.?
Men trekke eerst van de graden F . 32° af, omdat het
nul- of vriespunt van C . = 32° F . is; derhalve 86 — 32 — 54;
deze vermenigvuldigt men met |., dewijl CELSIUS zich tot
FAHRENHEIT verhoudt als 5 tot 9, derhalve 54 X | = 30°
:

CELSIUS.

2°. Hoeveel graden FAHR. zijn gelijk aan 50° CELSIUS?
Nu vermenigvuldigt men de graden C . met l i of %,
omdat FAHR. zich verhoudt tot CELS. als 9:5;
derhalve
50 x f = 90 + 32 = 112" P., men lette wel op dat hier 32°
zijn bijgeteld, om dezelfde rede bij het l . voorbeeld gezegd.
3°. Hoeveel graden REAUMUR zijn = 194" F.?
Men trekke van de 194° F. 32 af, om dezelfde rede als bij
het l voorbeeld gezegd en vermenigvuldige het restant met * ,
omdat REAUM. zich tot F. verhoudt als 4:9;
derhalve
e

e

194

— 32 =

162

x

?, =

72°

REAUM.

4°. Hoeveel graden F . zijn gelijk met 16° R . ?
Hier heeft men 16 R . x $, omdat F . tot R . staat als
9 tot 4; dus 16x^ = 36 + 32 = 68 F., om rede in het
l . voorbeeld gezegd en in het 2 . aangetoond.
5°. Hoeveel graden CELSIUS zijn = 40° REAUMUR?
Hier heeft men eenvoudig 40 x f = 50° CELSIUS, omdat
R . staat tot C . als 4:5,
en beide met het nulpunt als
vriespunt aanvangen.
6°. Hoeveel graden REAUMUR zijn = 7 0 ° CELSIUS?
Hier heeft men 70 x § — 56° REAUMUR wijl C . : R . = 5 : 4.
Ook bij dit voorbeeld vindt geene optelling plaats, omdat
beide hun vriespunt met 0 teekenen, terwijl F. het vriespunt
e

e
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met 32 begint en het nulpunt bepaalt bij eene koude, welke men
verkrijgt, wanneer men gelijke deelen salmoniak en ijs mengt.
Men kan ook strenger koude bepalen, doch dan bezigt men
daartoe gemeenlijk een Wijngeest-thermometer, omdat kwik
bjj — 380 p. bevriest, terwijl wijngeest zulks eerst bij — 112°
doet. Insgelijks kan ook eene hoogere warmte dan door den
gewonen Kwik-thermometer worden aaugetbond en wel door
den Lucht-thermometer j dit zij als in het voorbijgaan gezegd,
daar zulks niet tot ons onderwerp behoort. Men bezigt daartoe
den Lucht-thermometer, omdat kwik bij 742° kookt en wijngeest zulks reeds bij 176° doet en derhalve nog minder geschikt
is. Verder zij ten slotte over den Thermometer aangemerkt,
dat men zich het best van een kleinen bedient, omdat deze
het gevoeligst is.
Vervaardiging

en gebruik van den Vochtweger.

Ten einde een grondig denkbeeld van den Vochtweger te
kunnen maken, dient de wet van het drijven eenigzins opgehelderd te worden.
Wanneer men eenig voorwerp in het water werpt, kunnen
er vierderlei gevallen plaats hebben, als 1°. het voorwerp kan
geheel op hot water drijven; 2°. het kan gedeeltelijk drijven;
3°. het kan geheel met zijn bovenvlak een gelijk vlak met
het watervlak maken, en 4°. het kan zinken; al naar mate
de specifieke zwaarte van het voorwerp zich tot het water
verhoudt. Het eerste geval zal plaats hebben wanneer het
geen water kan verplaatsen, bijv. drooge kurk; het tweede
wanneer het zoo zwaar is, dat een gedeelte van zijne grootte
in het water zinkt en derhalve zooveel water verplaatst als
het ingezonken gedeelte, bijv. een stuk beuken-, eiken-, elzen-,
esschen-, greenen-, dennen- of lindenhout; het derde wanneer
het voorwerp in zwaarte gelijk is aan de hoeveelheid water door
hetzelve verplaatst, zooals somtijds het geval is met palmhout,
dat een soortelijk gewigt heeft van 0,910—1,328 ; en ten
4 . wanneer het voorwerp zwaarder is dan de hoeveelheid water,
die er door kan verplaatst worden, zooals alle metalen, steenen , glas en aardsoorten, alsmede eenige houtsoorten, bijv.
wortels van eikenboomen, pok-, ebben-, braziliehout enz.
Ik heb van soortelijk gewigt gesproken; dit wordt bepaald
e
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door zuiver water als eenheid aan te nemen en het gewigt
van andere voorwerpen daarmede te vergelijken. Het zal wel
al mijne lezers bekend zijn, dat wij ons gewigtstelsel verschuldigd zijn aan de zwaarte van eene kubieke palm water bij eene
temperatuur van 55" P., welke zwaarte door ons pond genoemd
wordt, zoodat men nu slechts eenig voorwerp van eene kubieke
palm grootte behoeft te wegen, om deszelfs soortelijk gewigt te
bepalen. Ik weeg bijv. een stuk lood, gegoten ijzer, geslagen
of gesmeed ijzer, flesschen-glas enz., elk van eene kubieke
palm en deze wegen respectievelijk 11,3523; 7,207; 7,788 en
2,7325 pond; dit noemt men dan het soortelijk gewigt. Men
ziet dus al spoedig, dat al deze voorwerpen moeten zinken;
omdat de verplaatste hoeveelheid water ligter weegt dan elk
voorwerp in het bijzonder, en nogthans kunnen alle deze drijven als men ze door bewerking daartoe inrigt, bijv. als men
een looden bak maakt, welke ongeveer twaalf of meer kubieke
palmen groot is en daartoe hoogstens een kubieke palm lood
bezigt; omdat de ruimte water, die door dien bak verplaatst
kan worden, zwaarder is dan de specifieke zwaarte van den bak.
Om dezelfde rede heeft men in de laatste jaren vele schepen van ijzer vervaardigd; deze drijven gewoonlijk ligter dan
houten, dewijl de romp ligter dan van hout gemaakt kan
worden , om dezelfde ruimte te kunnen bevatten. Het glas
dat zoo dun kan uitgeblazen worden als papier, is dus voor
onzen Vochtweger het geschiktst. Bij al het vermelde dient nog
aangemerkt te worden, zooals reeds gezegd is, dat onze bazis
yoor de bepaling van het soortelijk gewigt op gezuiverd water
is genomen, terwijl schepen in zeewater ligter dan in rivierwater drijven, waarover later zal gehandeld worden, wanneer
ik over Vochtwegers voor zwaanlere vloeistoffen zal schrijven.
De Vochtweger tot bepaling der sterkte van gedestilleerd
bestaat uit een cilindrisch glazen buisje met een' hollen bol,
waaronder een kwikbol voor den Thermometer die zich in de
bij ons gebruikelijke Vochtwegers bevindt; is de Vochtweger tot
zooverre vervaardigd, dan laat men dien in gezuiverd water
bij eene temperatuur van 55° FAHR. drijven ; daar waar het
bovenvlak van het water den Vochtweger raakt, teekent men
het nulpunt aan.
Vervolgens verdeelt men de buis van af dat punt zoodanig,
dat elke afdeeling het 144 gedeelte is van den afstand tot
e
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aan den bol. Wanneer men het eerste punt vindt, bewijst
dit dat de onder water gedompelde bol dan in evenwigt staat
met de verplaatste hoeveelheid water en derhalve is de bol
de eenheid, waarover bij de bepaling van het specifies gewigt
van voorwerpen is gesproken en waarbij het pond of de kubieke palm water als eenheid voor de gewigten is aangenomen.
Wordt de vloeistof dunner, ijler of wat hetzelfde is
ligter, dan zal de vochtweger dieper inzinken, en aangezien
gedestilleerd water zich verhoudt tot watervrije alkohol als
1 tot 0,7929 zoo is het duidelijk, dat al de verschillende gehalten tusschen deze twee getallen in liggen. De temperatuur,
zooals reeds meermalen is herhaald, eenen grooten invloed op
de uitzetting van vloeistoffen en het meest op de spiritueuse
vochten hebbende, zoo moet men zich altijd van eenen Thermometer bedienen ten einde de verschillende temperaturen
steeds tot de normale ad 55° F A H R . te herleiden.
Heeft men bijv. bij eene temperatuur van 55° FAHR. eene
inzinking tot 8,5°, dan vindt men in de sterkte-tafel 90 percent, hetgeen beteekent, dat bij 100 deelen gedestilleerd water, vermengd met watervrije alkohol, 90 deelen dier laatste
zich bevinden. (Het woord percent wordt gewoonlijk door %
aangeduid). Deze zelfde sterkte vindt men van af 55° tot
30° F A H R ; doch hoe lagere temperatuur, hoe meerder concentratie, hoe minder inzinking: zie bijv. 55° F . 8,5° inzinking; bij 40" F . 7,6"; en bij 30" F . 7,0° inzinking; omgekeerd hoe hoogere temperatuur, hoe grootere uitzetting, hoe
diepere inzinking; zie bijv. bij 55° F . 8 , 5 ° ; bij 70° F . 9 , 4 ° ;
en bij 85° F . 10,4° inzinking.
De Thermometer gevoegd bij den Nederlandschen Vochtweger teekent van 5° boven 0 tot 130°. De Vochtweger of inzinkingschaal van 0 ° tot 3 7 ° ; elke graad is verdeeld in 5
onderdeelen, ieder dus twee tiende graad aantoonende.
Eerste gedeelte der sterkte-tafel.
De tafel welke van 85° F .
tot 55° F . loopt, toont de inzinking aan tusschen 0,4° tot
3 5 , 6 ° ; deze wordt doorgaans de warme tafel genoemd, omdat dezelve in den zomer wordt gebezigd; hiermede kan men
de hoogste sterkte van gedestilleerd bepalen ad 189 ' / namelijk, wanneer de inzinking ligt tusschen 35,6" en 32,5"
bij eene temperatuur tusschen 85" en 55 ' FAHR.
Tweede gedeelte der sterkte-tafel.
De tafel welke van 6 5 °
n
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FAHR. tot 3 0 ° loopt, toont de inzinking aan van 0 ° tot
32,5"; deze wordt de koude genoemd, omdat dezelve bij eene
lagere temperatuur dan de le wordt gebezigd. De hoo<*ste
sterkte door deze te bepalen is insgelijks 1S9% wanneer"de
inzinking tusschen de 32,5° en 80,1° ligt, bij eene temperatuur tusschen 55" en 30° FAHR. Het bijvoegsel loopt tusschen 32,5" en 39,9" inzinking, zoodat men hierdoor eene
sterkte kan bepalen ad 198"/ ; doch aangezien de schaal van
inzinkmg slechts tot 37" loopt, zoo kunnen er gevallen voorkomen, waarbij de temperatuur gewijzigd moet worden: bijv
de temperatuur teekent tusschen 8*5" en 5 8 ° F . , dan zal de
inzinking van den vochtweger dieper zijn dan de schaal van
inzinking aanwijst om eene sterkte ad 198 % te kunnen bepalen; men moet dus gebruik maken van het middel concentrate (inkrimping); dit geschiedt door het proefglas met koud
water af te koelen, totdat het gedestilleerd eene temperatuur
beneden 58" FAHR. heeft verkregen.
Ten einde het specifiek gewigt van gedestilleerd bij eene
willekeurige graad van inzinking, steeds bij de normale temperatuur , te bepalen, behoeft men slechts de graad van inzinking bij liet grondgetal 144 op te tellen en deze som in
het grondgetal te deelen.
Dit is duidelijk wanneer men zich herinnert, dat de graad
van inzinking bij zuiver water mil teekent, terwijl bedoeld
water de eenheid is en elke graad van de schaal het 144e
gedeelte van den bol af tot aan de inzinking bij nul.
Men wil het specifiek gewigt kennen bij eene inzinkiii"van 8,5° dan heeft men:
144
•
= 0,9443
1444-8,5
'
dit beteekent dat een kan gedestilleerd van 90% 0,9443
pond weegt.
Wil men omgekeerd de inzinking van zeker specifiek gewigt kennen, dan deelt men het specifiek gewigt in het
grondgetal 144 en trekt van de uitkomst het grondgetal
weder af, bijv. het specifiek gewigt stellende op 0,9397 dan
heeft men:
144
_ _ _ _ _ _ 144
o hetwelk bij 55° FAHR. 95% sterkte
n

=

aantoont.

9 ) 2
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T a f e l aanwijzende het specifiek gewigt en de inzinking
van een kan gedestilleerd hij 55° Fahr. van 10 tot
10 percent.
Percenten.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Specifiek Graden
Pergewigt. inzinking. centen.

0,9931
0,9869
0,9816
0,9763
0,9717
0,9665
0,9600
0,9530
0,9443
0,9351

1,0
1,9
2,7
8,5
4,3
5,0
6,0
7,1
8,5
10,0

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Specifiek Graden
gewigt. inzinking.

0,9348
0,9137
0,9023
0,8899
0,8769
0,8633
0,8486
0,8334
0,8140
0,7929

11,7
13,6
15,6
17,8
20,2
22,8
25,7
29,0
32,9
37,6

Ten slotte zij hierbij nog een voorbeeld gevoegd tot opneming der sterkte van zekere hoeveelheid gedestilleerd, welke
men door de gewone regelen der roei- en pcilkunde heeft gevonden te zijn bijv. 2,10 vaten. Is het fust geheel gevuld,
zoodanig dal men de graad van inzinking met juistheid kan
waarnemen, dan roert men het vocht eerst met den roeistok
goed om, dewijl bij alle geestrijke vochten de ligtste (zijnde
de sterkste) deelen boven drijven en men dus voor de bepaling van de sterkte eene misstelling zoude begaan, indien
men hierop niet bedacht ware geweest. Is de weging op fust
niet wel mogelijk, dan neme men een proefglas gedestilleerd,
hetwelk eveneens eerst goed is geroerd , en plaatse daarin den
vochtweger, dien men zeer voorzigtig een paar malen op en
neer laat gaan, en lette vooral bij de opneming der inzinking,
dat men de klimming van het vocht tegen de schaalpijp daarvan aftrekt. Het doelmatigst is, dat men begint het gezigtspunt iets beneden het oppervlak van het vocht te nemen en het
oog dan langzaam tot aan die oppervlakte verheft, als wanneer
een geoefend persoon met verbazende juistheid de graad van
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inzinking (tot 10 gedee'ten toe) kan waarnemen. Even zoo
zorgt men dat de temperatuur in het proefglas, door te langzame behandeling of anderzins niet op eenigerlei wijze van temperatuur verandert, daar het vocht alsdan met de ware temperatuur van het te onderzoeken gedestilleerd zoude verschillen en dientengevolge eene onjuiste bepaling zouden veroorzaken. Eene gedurige oefening is alleen in staat zonder fout
en met behendigheid te doen werken; terwijl men inzinking
en temperatuur gelijktijdig dient waar te nemen, zoodat de
geheele verificatie in een paar minuten afloopt.
Heeft men alzoo de te onderzoeken hoeveelheid gedestilleerd bevonden 9,3° inzinking bij 66° FAHR., dan vindt men
hiervoor in het l gedeelte der sterkte-tafel 91'V , zoodat
men heeft: 210 kan ad. 91"/ gelijk aan
e

0

0

191

kan van

100°/„
0

want

210x91
. = 191
100

kannen.

Tot de bepaling van de accijnswaarde heeft men de hoeveelheid van eene zekere sterkte altijd eerst tot die van 100 ° /
te herleiden, dewijl de accijns tot dusver wordt gerekend ad
/ 22,00 de honderd kannen van 100°/ o .
n

NEDERLAGE
Bemerking

V A N ACCIJNSYRIJE
van eenen Bijks-Jdvocaat
hieronder vermeld.

GOEDEREN.
op de vraag

Vraag :
„ Of er op het, bij art. 177 der Alg. wet, omschreven ter„ rein en bepaaldelijk op de uiterste grenzen, bij gepatenteerde
„ kooplieden, nederlagen kunnen geduld worden, van accijns„ vrije goederen, doch welke aan in- of uitgaande regten on„ derhevig zijn, en of niet, ten minste tegen dezulken, kan
I worden geverbaliseerd, bij welke grooteren voorraad van
„ zoodanige goederen gevonden wordt, dan wel die kooplieden,
„ naar gelang van het aangegeven bedrag van hun debiet,
„ moeten geacht worden te kunnen slijten ?
Anticoord:
Uit den ganschen zamenhang van de Alg. wet, is het optemaken, dat de wetgever alle maatregelen heeft willen daarstellen , om de rigtige inning zoo wel van de in- en uitgaande
regten als der accijnsen te verzekeren.
Onder de middelen ter voorkoming van sluikerij dier regten, wordt bij art. 177 het onvrije terrein of grondgebied
bepaald, op hetwelk het hebben of aanleggen van magazijnen
of neerlagen van goederen verboden is, als kunnende strekken
tot het verbergen van gesloken goederen, en tot het gemakkelijk maken van het frauduleus vervoeren van dezelve j dit verbod
is algemeen, en de exception die er dus door den wetgever
op gemaakt zijn, zijn van eene strikte uitlegging, en kunnen
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dus niet uitgestrekt worden, tot gevallen welke niet uitdrukkelijk bij de wet zijn aangegeven.
Door goederen wordt in dit artikel verstaan, alle koopmanschappen , zoo wel van buitenlandsch als van binnenlandsch
fabrikaat of oorsprong, het zij het accijns of accijns-vriie -oederen zijn.
°
Bij art. 177 worden daarvan uitgezonderd versche vruchten
en producten van den grond en accijns-vrije goederen, waarmede een gepatenteerd koopman of winkelier zijnen kleinenhandel drijft, mits dat derzelver hoeveelheid niet meer bedrao-e
dan redelijker wijze te veronderstellen of te berekenen is °tot
zijn debiet noodig te zijn.
Toen deze uitzondering door den wetgever daargesteld wierd
verlangde eene sectie van de Staten Generaal, dat de hoeveelheid die een winkelier of koopman zoude mogen hebben, wierd
bepaald, of dat werd uitgelegd, wat men verstond doo'r voorraad in magazijn van een koopman of winkelier, ten einde
alle willekeur van de beambten voor te komen, en het Gouvernement antwoordde daarop, dat dit physiek onmogelijk was ,
maar dat de regtbanken daar waren, om de misbruiken en
vexatien tegen te gaan, en de bepaling kwam dus tot stand:
mits de hoeveelheid niet meer bedrage dan men redelijker
„ wijze kan veronderstellen of berekenen tot zijn debiet
i, (kleinhandel) benoodigd te zijn", zegt de wet.
Uit deze woorden kan men met regt opmaken, dat in het
opgegeven geval het bestaan van winkeliers in grensgemeenten, die gevonden worden voorraad van goederen te hebben,
deze niet anders of beter kunnen berekend worden dan naar
het patent van den winkelier; zijn de hoeveelheden goederen
in evenredigheid van het debiet, dat de winkelier zelf aangegeven heeft te hebben, dan is er geene verboden nederlao-e •
oyertreffen ze, zijn, voor dat debiet benoodigden voorraad',
dan kunnen die goederen daar niet toegelaten worden, dan
is er dus grond en regt, tot het opmaken van proces-verbaal
en tot inbeslagneming.
/ ;

Om zich nog verder daarvan te overtuigen, behoeft men,
behalve de algemeene consideration, die tot het daarstellen
van het verbod zelve aanleiding hebben gegeven, nog maar
in te zien art. 185, § 2, waarbij ook eene uitzondering aan
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het verbod gemaakt wordende, voor de accijns-goederen, mede
uitdrukkelijk gezegd wordt:
// dat zich dat alleen uitstrekt tot dezulke, welke de
gepatenteerde kooplieden , winkeliers en debitanten voor
i, hunnen handel benoodigd hebben, mits, voegt er de
„ wetgever hier nog bij, de aanslag daarvan zij gejusti„ ficeerd;
waaruit volgt (volgens den regel dien wij boven opgegeven
hebben , kan eene uitzondering op eene wet nooit uitgebreid
worden), dat zelfs de hoeveelheden, welke meer bedragen dan
de winkelier voor zijnen handel noodig heeft, als verboden
nederlage moeten aangezien worden, al waren ze ook met geheel versche documenten gedekt; dit is zelfs zoo zeer waar,
dat, wanneer bij een particulier goederen, van welken aard
ook, gevonden zouden worden, in eene grootere hoeveelheid,
dan wel hij, voor zijn huisselijk gebruik, kan geacht worden benoodigd te hebben, die goederen, al was ook de
wettige inslag daarvan behoorlijk gejustificeerd, zoude kunnen en zelfs behooren aangeslagen te worden. Om alle andere
en meerdere redenen, die gemakkelijk bij te brengen zijn, kan
er mijns inziens, geen de minste bedenking bestaan, tegen
het inbeslagnemen, of als verboden nederlaag beschouwen,
van alle hoeveelheden goederen of koopwaren bij winkeliers,
welke aanwezig zijn boven het debiet, waarvoor deze gepatenteerd
zijn ; dat is, welke redelijker wijze kunnen verondersteld worden , door hen binnen een bepaald tijdperk, in hunnen kleinhandel niet te kunnen worden gesleten.

GEMIDDELD GEWIGT V A N H E T ZOUT LN D E M A A T .

ENGELSCH KLIPZOUT
SPAANSCH

110

a 128

S.

C

ZODT.

Almattis. . . . 96 ;i 107, tot 112, 130 a, 135 St. Ubes
92 a 96 Cadix
80 a 92 POKTUGEESCH ZOUT.

Lissabon

84 a

92

-

FRANSCH ZOUT.

Oleron
86 a 96 Marennes
84 a, 92 St. Martin
79 a 88 St, Lucas
65 a 75 Sunda
50 a 56 Normandie
48 a 54 La Flotte
78 a 86 tot 90 _.
St. Marie
83 <ffi.
Cettes
100 a, 101 <8.
Nantes
86 <t£.
H E T KLIPZOUT per ton middelbaar gewigt 2388
zijnde dit
het resultaat van zeven differente in 1818, te Rotterdam,
ingevoerde ladingen.
1 Mooi is ^'y van jhn Zout.
T^jj Zout houdt in 404 Maten.
IN FEANKUIJK is de plaatselijke maat onderscheiden; men
rekent 18 a, 21 Mooi, eigenlijk demimuids per honderd.
Het Zout weegt zoo als hier boven, St. Martin, Alicantes, of Almattis Maat etc. 16 a 18 Mooi op het honderd.

Een 1 hectoliter Marennes Zout weegt 40 ii 42 Ned. fi.
Een Mooi zijn 24 halve hectoliters en weegt 950 a 1000 °2.
Een Scheepston Fransch Zout weegt doorgaande 13 a 1400
<
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NEDERLAND'S noordoostelijkst gedeelte vormt de provincie
GRONINGEN; een belangrijk plekje grond, dat met de best*
onzer westelijke polderdistrikten op gelijken lijn kan worden
gesteld, indien men althans eenige zuidelijke veenachtige
heiden buiten aanmerking laat; deze vormcn den overgang
tot

DRENTHE.

In

het

Westen

grenst

GRONINGEN

aan de

zoogenaamde FRIESCHE Woudstreken; in het Noorden wordt
het bespoeld door de NOORDZEE , of liever door hare deelen:
de LAUWERZEE , de W A D D E N

en de DOLLART ; ten Oosten

liggen de HANNOVERSCHE moerassige veenen en heiden. Op
de 42 vierkante mijlen of 234,000 bunders wonen ongeveer
210,000 ingezetenen in ruim 30,000 huizen; weshalve hier —
waarschijnlijk door het groot aantal aanzienlijke bouwhoeven —
meer personen in elk huis wonen dan gemiddeld in ons
land het geval is. Van den bodem ligt nog 12',- percent
ongebruikt, althans onbebouwd, en daar er in de geheele
provincie slechts 1350 bunders aan boschgrond of houtteelt
zijn gewijd, vermoeden wij dat een aanzienlijk gedeelte van
de heiden, even als in het naburige D R E N T H E , met vrucht
tot dien kultuur zoude kunnen worden aangewend, al leeren
de kadastrale bescheiden ons, dat men daartoe in dit gewest
al zeer noode overgaat; immers in 30 jaren zouden kwalijk
300 bunders nieuw aangelegd zijn.
Veel beter is het gelegen met den eigentlijk gezegden
landbouw. Wij hoorden deskundigen, die niet in de provincie
GRONINGEN te huis behoortlen en dus onpartijdig schenen ,
meer dan eenmaal verzekeren, dat men heel tot LOMBARDIJE
1862.
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moest reizen om de wederga van zulk eene oordeelkundige
bebouwing van den bodem te vinden, en dan bleef no°- de
vraag over, of GRONINGEN in verhouding niet nog meer produceerde dan evengemeld Italiaansch gewest, dat voor 't
overige in dit opzigt voor het gezegendst plekje van EUROPA
doorgaat. Wie geen vreemdeling is in den toestand van ons
land en van onzen landbouw, weet dan ook wel, dat nergens
de landlieden meer proeven met draineering en met krachtsparende werktuigen hebben genomen, dan juist in GRONINGEN
en wij zijn er niet afkeerig van, dit aan den stand van het
onderwijs toeteschrijven; want het is een feit, dat sedert
jaren i n die provincie het trouwst gebruik van de openbare
scholen wordt gemaakt en dat deze aldaar welligt ruim zoo
goed dan elders kunnen zijn, zou bijna zijn optemaken uit
de omstandigheid, dat de hoofdondenvijzers er althans vroeger beter bezoldigd werden dan in de aangrenzende provincien.
Hoe dit ook zij, de voordeelige pachtconditien der meijers,
toeteschrijven aan een exceptioneel provinciaal gebruik, het
zoogenaamde regt van leJclemming, zijn oorzaak van een grooten bloei onder de landbouwers; kleeding, woning en levenswijze zijn in de laatste jaren op zulk eene leest geschoeid,
dat alleen groote welvaart dien gang van zaken kan zien
bestendigen.
GRONINGEN leverde in 1858 op: 107,000 mud tarwe,
330,000 „ rogge,
85,000 „ boekweit,
760,000 „ gerst,
909,000 „ haver,
1,635,000 „ aardappelen,
287,000 „ erwten
en

boonen,
75,000

„

oliezaden,

en telde bovendien: 94,000 runderen, 27,000 paarden en
70,000 schapen.

De nijverheid wordt op beperkter schaal gedreven, indien
men althans de fabriekmatige industrie bedoelt; het klein aantal steden en de betrekkelijk geringe stedelijke bevolking
(naauwelijks £ van 't geheel) geeft hier aanleiding toe. In
het geheele gewest zijn dan ook slechts een dertigtal stoomwerktuigen met ruim 300 paardekrachten aanwezig, maar het
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aantal fabriekarbeiders wordt toch op meer dan 4000 geschat;
hoofdzakelijk komen de scheepstimmerwerven (ruim 100),'
wolkammerijen (130), touwslagerijen (50), kalkbranderijen
(60—70), olie-, chocolaad- en koren-molens (330), leerlooijerijen, goud- en zilversmeden, brandewijnstokerijen en steenbakkerijen in aanmerking. Vooral de eerstgemelde werkplaatsen brengen in de langs groote vaarten gelegen gemeenten
HOOGEZAND, SAPPEMEER, V E E N D A M , "WILDERVANK en P E K E L - A

veel toe aan het vertier en de welvaart, want zijn er geen
buitengewone, stremmende omstandigheden, dan loopen op
deze werven jaarlijks een honderdtal zeeschepen af, meestal
koffen en schooners, bestemd voor de vrachtvaart op Westeh'jk
Europa, de Oostzee en de Middellandsche Zee. Zoowel de
ligging van het gewest als de rijke productie verschaffen veel
levendigheid aan den handel; in 1858 klaarden in: 906 schepen van 61,474 ton (behalve 66 sch. van 2558 ton in ballast), terwijl uitklaarden: 242 geladen schepen van 12,147 ton
en 871 schepen in ballast van 68,040 ton. GRONINGEN is
de hoofdhaven en zetel van den groothandel, van verre volgt
D E L F Z I J L als havenplaats, de N I E U W E - of LANGAKKERSCHANS

en enkele anderen als inklaringsposten. De uitvoer bestaat
meestal uit: gerst, haver, oliezaad, erwten en boonen, vee,
wol, boter, wild enz.
Talrijke meestal gegraven vaarten en kanalen, tot wier
verbetering steeds veel kosten worden aangewend, vergemakkelijken den binnenhandel, die de hoofdstad der provincie tot
middelpunt heeft; alle belangrijke waterwegen, zoo als het
R E I T - , DAMSTER-,

SCHUITEN- en HOORNSCUE-DIEP vereenigen

zich hier, even als het hoogst gewigtige NOORD-WILLEMS
K A N A A L van A S S E N op GRONINGEN;

sedert de laatste jaren

sluit zich aan deze vaarten een tamelijk volledig net van
straat- en kunstwegen, dat bereids vertakkingen heeft in de
verwijderdste noordelijke gedeelten van de provincie, terwijl
ook in het Oosten meer en meer de lust ontwaakt zich van'
de voordeelen eener gemakkelijke communicatie te land te
verzekeren , ofschoon de zandbodem aldaar het verkeer over
de natuorlijke banen het geheele jaar door mogelijk maakt.
Behalve de hoofdstad verheugen enkele andere plaatsen zich
in drukke markten, met name de vlokken APPINGEDAM en
WINSCHOTEN.
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Onder de menigvuldige m.iddelen van bestaan verdienen ook
de veenderijen genoemd te worden; zuidoostwaarts van de
stad vindt men aanzienlijke veenkolonien, vroeger hooge veenen , thans in kostelijk bouw- en weiland herschapen, en
waaraan een zevental belangrijke gemeenten haren oorsprong
te danken hebben , die te zamen ruim 30000 inwoners tellen.
Tegenwoordig levert het zuidwesten nog veel baggerturf, terwijl in het zuidoosten onuitputtelijke hooge veenen aan de
snede zijn en langzamerhand de omstreken van het zoogenaamd
STADSKANAAL in eene bloeijende veenkolonie worden hervormd.
Langs de kusten vindt men overal zeevisscherij, doch de
ZOLTKAMP aan den mond van het EEITDIEP is de hoofdzetel

dezer nijverheid, terwijl de binnenlandsche vaarten en meren,
zooals het

SCHILD-,

LEEKSTER-, FOXHOLSTER-

en

ZUIDLAAR-

DER-MEER, eene voordeelige vangst van baars, snoek, karper
en vooral paling opleveren.
De vlakke bodem, die, gelijk wij reeds zeiden , vooral in
het Noorden zulke heerlijke bouwlanden oplevert, is niet zoo
laag gelegen als vele andere kleigronden van ons vaderland,
doch evenwel zijn heete zomers hier ook zeer nadeelig voor
de gezondheid; het spaarzaam aanwezig zijn van bosschen en
boomgroepen bevordert de vrije luchtbeweging en moge de
winterkoude er eenigzins gevoeliger wezen dan in de overige
provincien, zoo schijnt dit geen nadeeligen invloed op de bevolking uitteoefenen, want de inboorlingen onderscheiden zich
veeleer door kracht en vooral de vrouwen door een gunstig
uiterlijk. Ofschoon wij hier geen historisch of politiek terrein
betreden willen , is het toch misschien noodig optemerken ,
dat de zoogenaamde republikeinsche geest der OMMELANDERS ,
volgens het oordeel van bevoegde opmerkers, haren grond
vindt in de onderdrukking, welke vooral het platteland der
provincie GRONINGEN tot in het laatst der vorige eeuw van
de stadsbewoners ondervond; een toestand, die duidelijker
woidt, wanneer men nagaat, dat de groote grondbezitters
niet, zoo als elders , het geheele jaar door of enkele maanden
des jaars buiten te midden hunner landerijen en pachters
woonden, maar meestal in de stad GRONINGEN verblijf hielden , zoodat al de voordeelen derwaarts vloeiden.
Behalve het in de WADDEN gelegene kleine eiland ROTTUMEROOG , dat alleen door een strandvoogd met zijn gezin wordt
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bewoond, telt GRONINGEN eene stad en 56 plattelandsgemeenten met 208,800 inwoners, waarvan ruim 90°/,, Protestantsch zijn, 8% Eoomsch-Katholiek en ongeveer 31% Israi litisch.
Gelijk wij dit overal in gewesten vinden, die zich niet,
hetzij wegens eene bijzondere gunstige ligging of ter zake van
eene buitengemeen schoone natuur, in een druk bezoek van
vreemdelingen mogen verheugen, zoo is het ook in GRONINGEN
gesteld: de vreemde is er minder gezocht, wordt om zoo te
zeggen een weinig gewantrouwd • eerst later, als men tot de
overtuiging gekomen is, dat hij zoo kwaad niet is en geneigdheid betoont om zich naar plaatselijke zeden en gewoonten te
rangschikken, keert het blaadje om; het welkom wordt dan
uitgesproken en overal waar men dit hoort toeroepen, is het
werkelijk gemeend. Even als elders is voor den minderen
ambtenaar het verblijf en verkeer op de heistreken aangenamer,
dan te midden der meer weelderige, ovcrmoedige bevolking der kleigronden.
;

Controle

Groning-en.

De eenige werkelijke stad van het gewest is de gelijkuamige
hoofdstad, die'tamelijk wel in het midden van het platteland
ligt en verreweg de aanzienlijkste plaats der noordelijke provincien is en zelfs in OOST-FRIESLAND en OLDENBURG geene
mededingster vindt. Daardoor ontwikkelden zich hare hulpbronnen, daardoor werd GRONINGEN de ware hoofdstad der
rijke streken , welke langs de zuidelijke boorden der NOORDZEE
liggen uitgestrekt, vooral in tijden toen het verkeer te land
tusschen verwijderde gewesten nog niet zoo gemakkelijk was
als thans en de breede DRENTSCHE en HANNOVERSCHE heidevelden, die vette marschlanden nog als het ware scheidden
van de overige bewoonde wereld. De in 1614 gestichte hoogeschool diende dan ook tot fakkel voor al die streken, en nog
heden vindt men er den OOSTFRIES neven den NEDERLANDSCHEN
onderdaan zich laven aan den wetenschappelijken bron.
De ruim gebouwde stad ligt aan de zamenvloeijing van verschillende stroomen en vaarten, prijkt met breede straten en
de ruimste markt van ons land, doch kan zich niet op schoone
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omstreken beroemen, dan alleen aan de zuidzijde, alwaar het
liefelijke STERIIEBOSCH verrijst. Het ouderwetsche aanzien der
gebouwen verandert langzamerhand, overal rigt men fraaije
winkels in, en de akademie , het stadhuis , de regtbank, het
doofstommen-instituut en vooral de groote- of Martini-kerk,
met eenen zeer fraaijen hoogen toren, strekken tot sieraad der stad.
Talrijk zijn de nuttige instellingen, zooals verschillende museen en kabinetten , een kruidtuin, het gymnasium, de schilderschool Minerva, waaraan verbonden is eene inrigting voor
de zeevaart, en de bekende landhuishoudkundige school; zeer
zeker behoort GRONINGEN dus onder de weinige plaatsen,
alwaar men zijne kinderen eene veelzijdige opleiding kan verschaffen , terwijl er behalve Gereformeerde, ook Luthersche,
Doopsgezinde, Afgescheidene, Roomsch-Katholieke en Israelitische bedehuizen zijn ; een der 5 Gereformeerde kerken behoort aan de Waalsche gemeente en heeft ook een eigen predikant.
De aanzienlijke Dingsdagsche en Vrijdagsche markten, gepaard aan den uitgebreiden binnen- en buitenlandschen handel,
welke op de korenbeurs gedreven wordt, verschaffen de meeste
levendigheid en de grootste welvaart, doch de nijverheid is er
ook niet onbelangrijk, want behalve de volgende accijnsfabrieken : 1 zoutziederij met 3 pannen, 3 stokerijen van fijne
likeuren , 3 zachte zeepziederijen, 4 bierbrouwerijen (w. o.
drie groote) en 4 azijnmakerije'n (w. o. eene zeer aanzienlijke),
vindt men hier: 1 stoom- en 10 windkorenmolens, 2 stoomen 1 windcichoreimolens, 1 stoom-en 6 windhoutzaagmolens,
eene loodwitfabriek, 3 moutmolens, 2 stijfselfabrieken, 1 gasfabriek , 1 ijzergieterij, 1 machinale vlasspinnerij, 1 koordfabriek, 1 stoom- en 5 windoliemolens. Bovendien zijn er acht
bergplaatsen van binnenl. gedestilleerd onder doorl. crediet,
1 voor zeep, 3 partikuliere entrepots voor wijn en 5 voor
steenkolen en 61 vleeschhouwerijeii. Honderd twintig vrijdommen wegens brandstoffen zijn verleend, 12 wegens zout,
5 wegens binnenl. gedestilleerd, 1 wegens zeep en 1 wegens azijn.
In I 8 6 0 arriveerden te GRONINGEN langs het REITDIEP
(LAUWERZEE) 1 2 4 zeeschepen (van 6 5 — 1 3 0 ton inhoud) en
langs het DAMSTERDIET (DELFZIJL) 2 0 4 zeeschepen (van 2 0 — 4 5

ton), terwijl 203 schepen langs het REITDIEP en 66 langs
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DELFZIJL uitgingen : de lading bestond inkomende meest uit
graan en steenkolen, uitgaande hoofdzakelijk uit graan. Twee
visiteurs hebben twee wachtkamers in gebruik en de vijftien
commiesen, wier bemoeijingen zich tot de stad GRONINGEN
bepalen en die door het gemeentebestuur zijn gecommissioneerd,
bezigen een houten wachthuis bij de zoutkeet; buiten hunne
gewone dienst vinden er nog al begeleidingen van vaartuigen
plaats, vooral van steenkolen uit de zeeschepen naar de gasfabriek; er zijn dus nog al emolumenten, maar toch is G R O NINGEN geen voordeelige standplaats, omdat de levensmiddeien er in den regel niet goedkoop zijn en de woningen — der
mindere ambtenaren vooral — er schaars, duur en slecht zijn.
De Controleur heeft twee kantoren onder zijn toezigt: e'e'n
voor de directe belastingen en een tweede voor de regten en
accijnsen te GRONINGEN; in deze stad van ruim 34000 zielen
zijn twee deurwaarders aangesteld.
Controle Z u i d h o r n .
Het westelijk gedeelte van de provincie bevat een aantal
welvarende plattelandsgemeenten, die onderling meestal met
kunstwegen verbonden zijn, behalve OLDEKERK en GROOTEGAST,
_uidwaarts nabij den Frieschen grens; door den veeltijds zwaren
kleibodem zijn de niet kunstmatig verbeterde wegen 's winters
en bij sterke regenbuijen ongeveer onbegaanbaar. A l de kantoren zijn alleen geopend voor de directe belastingen en accijnsen,
en gevestigd te: ZUIDHORN (7de kl.); HOOGKERK en
A D U A R D (6de kl.); EZINGE en O L D E H O V E (6de kl.), GRIJPSKERK (6de kl.) GROOTEGAST en OLDEKERK (6de kl.); L E E K
en M A R U M (6de kl.) en H A R E N (7de kl.); de Ontvanger van
;

HOOGKERK resideert te ADUARD, doch overigens wonen alle
Ontvangers en tegenwoordig ook de Controleur op de aangewezen hoofdplaatsen; deze laatste moest vroeger jaren lang
te L E E K resideren, omdat hij gehuwd zijnde onmogelijk onder
dak kon komen in het anders veel aangenamer en doeltreffender
gelegen ZUIDHORN. Twee deurwaarders instrumenteren in de
controle; de een in de gemeenten ZUIDHORN, L E E K , M A R U M ,

H O O G K E R K , ADUARD en H A R E N de andere in de vijf overige.

Op ieder der zeven stationementen zijn twee commiesen ge-

so
plaatst, die overal voor de plaatselijke surveillance zijn geagreeerd en wier toezigt zicli hoofdzakelijk tot de vrij-inslagen,
de 5de en Ode grondslagen der pers. belasting en het geslagt
bepaalt, daar de eenige in deze controle voorkomende bijzonderheden zijn: eene vrij uitgebreide zachte en harde zeepziederij te HOOGKERK, eene onbeduidende brouwerij te ADUARD,
reguliere veenderijen van veel belang te L E E K , M A R U M ,
GROOTEGAST en OLDEKERK , van weinig belang te GRIJPSKERK

en ZUIDHORN , eindelijk een klein partikulier entrepot voor
steenkolen te ZUIDHORN. Het aantal vrijdommen wegens brandstoffen is tot ruim 100 geklommen, terwijl er 2 wegens zout
zijn verleend. De eenige fabriekmatige inrigtingen der divisie
zijn de oliemolens te L E E K , HOOGKERK , GRIJPSKERK en ZUIDHORN, en de kalkovens te E Z I N G E , H O O G K E R K , ADUARD en

L E E K . Alleen op laatstgenoemde plaats zijn de woningen niet
schaars en niet duur, maar zoowel hier als elders zijn de levensmiddeien tamelijk hoog in prijs; en hoe kan dit ook
anders, op een uiterst welvarend boerenland, alwaar men volstrekt niet op de ontvangst van vreemdelingen is ingerigt.
In dit geheele WESTERKWARTIER is de eenige Roomsch-Katholieke kerk te ZUIDHORN gevestigd, overal elders zijn alleen
Protestantsche kerken; het onderwijs bepaalt zich uitsluitend
tot de gewone maar goed ingerigte dorpsscholen, behalve te
H A R E N , alwaar de landhuishoudkundige school 's zomers is
geopend.
Plaatselijke bijzonderheden zijn omtrent de dorpen dezer
controle al zeer weinig mede te deelen; kostelijke graanakkers,
in het zuiden afgewisseld door veenen en heiden, zijn gesierd
met flinke bloeijende kerkdorpen, waarondet wij vermelden :
ZUIDHORN, met veel doortogt aan den grooten land- en waterweg

tusschen

GRONINGEN

en L E E U W A R D E N ; GRIJPSKERK

iets westelijker aan denzelfden straatweg; HAREN ten zuiden
van GRONINGEN in een houtrijk oord met fraaije buitengoederen; DE L E E K , het aanzienlijkste en bloeijendste dorp der
gemeente . L E E K , met 4—5000 inwoners en druk bezochte
veemarkten, vooral in het dorp TOLBERT ('t Oldeberf).
Met opmerking dat in EZINGE ruime emolumenten worden
ontvangen, dat deze te HOOGKERK ook nog zeer noemenswaardig
zijn en overal elders voor de helft grootendeels uit de plaatselijke toelagen bestaan, wordt hier eene lijst der zsven sta-
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tionementen medegedeeld, met vermelding welke gemeenten
daaronder ressorteren.
1) ZUIDHORN:

gem.

Zuidhorn en Aduard; 2) HOOGKERK :

gem. Hoogkerk; 3) H A R E N : gem. Haren; 4) GRIJPSKERK: gem.
Grijpskerk; B) EZINGE: gem. Ezinge en Oldehove; 6) GROOTEGAST: gem. Grootegast en Oldekerk; 7) L E E K : gem. Leek
en Marum.

Controle Delfzijl.
Deze divisie ligt in Groningen's noordoostelijk deel, langs
den DOLLART uitgestrekt en nadert in het westen aan de grenzen van de gemeente HOOGEZAND , zoodat eene onder SLOCHTEREN behoorende belangrijke aardappelstokerij door de ambtenaren van eerstgemelde gemeente wordt besurveilleerd. A l lerwege zijn de hoofdplaatsen der gemeenten door grindwegen
verbonden en met vele kerkdorpen is dit ook het geval, doch
op onderscheidene plaatsen moet men zich nog met de zoogenaamde kerkpaden (steenen voetpaden) behelpen, op enkele
anderen belemmert de kleibodem 's winters het verkeer bijna
geheel. De hoogst aanzienlijke bloei, welken de landbouw
op den vetten bodem alhier allerwege verspreidt, maakt de woningen schaarsch en duur, doch tamelijk goed; de levensmiddeien over 't algemeen en met name de moesgroenten ook
zeer duur en moeijelijk verkrijgbaar.
Een groot gedeelte der Controle ligt in de eerste linie (zeezijde) en zij bevat de volgende kantoren: DELFZIJL (3de kl.)
en TERMUNTERZIJL (Gde kl.), beide voor de directe belastingen,
regten

en accijnsen;

STEDUM

(6de

kl.);

APPINGEDAM
'T ZANDT (6de

(5de k l ) ;
kl.);

LOPPERSUM

BIERUM (6de

en
kl.);

SLOCHTEREN (5de kl.) en NIEUWOLDA (7de kl.), alien voor de
dir. belastingen
en accijnsen.
Te DELFZIJL en te LOPPERSUM

resideren de beide deurwaarders, die in de divisie instrumenteren; te DELFZIJL zijn twee visiteurs gevestigd, die dikwerf
buitengcmeen drukke bezigheden hebben, doch daardoor ook
veel voordeelen genieten; zij maken gebruik van een houten
rijks-gebouwtje als wachthuis; te TERMUNTERZIJL is ook een
visiteur gestationeerd, wiens geringe emolumenten in verband
staan tot den gcringen omvang der werkzaamheden; de Ontvanger aldaar is krachtens het organiek besluit mede visiteur.
De 20 commiesen zijn op 8 stationementen verdeeld, die wij
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niet afzonderlijk zullen behandelen, omdat een welvarend
bocrendovp sprekend op het andere gelijkt; zoodat wij ze in
een algemeen overzigt zullen zamenvatten, na een blik geworpen te hebben op de beide stationementen, welke in dat opzigt
eene uitzondering maken, te weten DELFZIJL en APPINGEDAM.
De tegenwoordige hoofdplaats der controle DELFZIJL is eene
tamelijk uitgestrekte gemeente van ruim 4500 inwoners, en
bestaat uit de stad en vesting van dien naam met nog geen
2000 zielen en eenige dorpen, waaronder het zeer naburige
FARMSUM vooral noemenswaardig is. De evengenoemde kom
der gemeente bezit eene vrij ruime haven aan den wijden mond
van de Eems, waar deze het Damsterdiep ontvangt; een zeemanscollegic cn Gereformeerde en E . K. kerken, benevens
eene Synagoge. Scheepvaart en eeni<r garnizoen verschaffen
vrij wat levendigheid aan deze kleine plaats, alwaar het verblijf, niettegenstaande de verwijderde ligging, niet zoo onaangenaam is, als men wel eens in Holland gelieft te denken.
Dc schcldnaam van Klein-Algiers, welke men er voorheen op
toepaste, toen schippers en cargadoors zamenspanden tegen
de, belangen van handelaar en assuradeur, is tegenwoordig
niet meer verdiend. De aanvoeren van het buitenland bestaan
meest uit hout en teer uit Noorwegen en Rusland voor de
scheepstimmerwerven, graan en zaad voor binnenlandschen
handel en ook voor consumtie; bovendien klaren er een aantal schepen in van Bremen en Hamburg, bestemd naar Amsterdam, op grond van art. 14 der Alg. Wet, zijnde tot liet
verleenen der noodige vergunning eene doorloopende delegatie
op den Controlenr verstrekt. Te DELFZIJL is een entrepot
voor steenkolen en er zijn handelaars met crediet op termijnen
gevestigd. Bewakingen van zeeschepen, krachtens art. 1 4 ,
15 of 16 der Alg. Wet, komen nu en dan voor; menigvuldiger toezigt bij lossing en lading van avarijgoederen uit of
in bijleggers, dus ten koste van den handel; enkele malen
ook lossingen of ladingen buiten de losplaats. Deze voordeelen, gepaard aan eene plaatselijke toelage, zijn niet onbelangrijk voor de 6 alhier gevestigde commiesen.
Op 1 uur afstand van DELFZIJL, aan 't Damsterdiep op
GRONINGEN, ligt APPINGEDAM, een bloeijend vlek met ruim
2000 zielen in de kom, terwijl de gemeente er 3500 telt.
Deze kantonnale hoofdplaats bezit kerken van Hervormden en
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B , Katholieken en verheugt zicli in drukke markten, met name
zijn de paardenmarkten hier zeer bekend; de binnenlandsche
kleinhandel is er zeer levendig en nevens een entrepot voor
steenkolen is er ook een doorloopend crediet voor gedestilleerd
verleend. De emolumenten der beide commiesen zijn er vrij
belangrijk door de talrijke vrijdommen en de vergoeding wegens plaatselijk toezigt.
De overige stationementen — ieder van twee ambtenaren —
zijn aldus verdeeld j
LOPPERSUM : rayon, de gemeenten Loppersum en Stedum
en een gedeelte der gemeente 't Zandt.
BIERUM : rayon , die gemeente en een gedeelte van 't Zandt.
WEIWERT: rayon , de kerkdorpen Weiwert, Heveskes en
Ooterdum der gemeente Delfzijl.
TERMUNTEN : rayon, deze gemeente behalve het kerkdorp
Wagenborgen.
NIEUWOLDA: rayon, deze gemeente en het dorp Wagenborgen.
SLOCHTEREN: rayon, deze gemeente.
De rayons van de stationementen DELFZIJL en APPINGEDAM

strekken zich uit, voor het een over de kom der gemeente
en de kerkdorpen Farmsum, Meedhuizen en Uitwierda, voor
het ander over Appingedam en een deel der gemeente't Zandt,
Het aantal vrijdommen wegens verschillende accijnsspecien
verleend, ressorteert onder de volgende stationementen: a. wegens brandstoffen, 21 te D E L F Z I J L , 20 te APPINGEDAM,
LOPPERSUM,

TEN,

1 5 te B I E R U M ,

19 te

1 1 te T E R M U N -

12 te NIEUWOLDA , 13 te SLOCHTEREN; b. wegens zout,

5 te APPINGEDAM.
men

5 te W E I W E R T ,

Bierbrouwerijen van weinig belang vindt

te APPINGEDAM en LOPPERSUM ieder 1 , te NIEUWOLDA 2.

Voorts bevat de controle 16 steenbakkerijen , 14 kalkbranderijfcii,
2 cichoreibereiderijen, 5 oliemolens, 7 houtzaagmolens (w. o.
een met stoom) en eenige touwslagerijen. Onder DELFZIJL en
te WAGENBORGEN zijn weinig beteekenende reguliere veenen,
doch te SLOCHTEREN zijn deze van meer belang. Van de platlelands-stationementen zijn LOPFERSUM, TERMUNTEN en BIERUM

nog te vermelden wegens de niet geheel onbelangrijke voordeelen , onder anderen op de beide eerste plaatsen te danken
aan eene matige plaatselijke toelage. De surveillance is bijna
overal uiterst gemakkelijk; smokkelhandel aan de zeezijde bestaat er bijna niet en zoowel op de pers. belasting als op
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het geslagt wordt weinig fraude ontdekt; zelfs zijn benaderingen op laatstgemeld middel zeldzaam, daar de boeren fiks
aangeven en er buiten de beide, hoofdplaatsjes geene slagterijen van eenig belang _ijn. De goede geest der bevolking
openbaart zich ook in andere opzigten en derhalve zouden de
ambtenaren hier geen onaangenaam leven leiden, indien zij
niet dikwerf en langdurig met de koorts te kampen hadden.
Op alle plaatsen is lager onderwijs zeer voldoend te bekomen en te DELFZIJL en APPINGADAM ook wis- en zeevaartkun-

dig onderrigt, benevens muziek- en teekenlessen. Op het
het geheele platteland zijn alleen Protestantsche kerken; de
weinige anderen vermeldden wij reeds.
Even als de surveillance is ook het werk der comptabele
ambtenaren vrij eenvoudig, behalve te DELFZIJL, TERMUNTEN,
APPINGEDAM en LOTPERSUM , alwaar scheepvaart, of geleibiljetten, of turf-administratie meerdere of mindere drukte geven.
De betalingen gaan over 't algemeen goed j de oninbare posten zijn zeer goring ; op de meeste kantoren is met 1° Mei
het personeel en patent aangezuiverd en de grondbelasting op
ult°. December overal.

Controle B e d u m .
Deze divisie bestaat uit zestien plattelands gemeenten met
eene gezamenlijke bevolking van 39,552 zielen, en telt een
aanzienlijk aantal zoo grootere als kleinere dorpen, wier inwoners voor verreweg het grootste gedeelte hun bestaan in
den landbouw vinden. De vruchtbare kleibodem die hier
overal wordt aangetroffen, biedt trouwens voor de beoefening
van het vak van landbouw, meer dan voor eenige andere
tak van nijverheid, de geschiktste gelegenheid aan. Door de
hooge prijzen der landbouwprodukten in de laatste jaren, is
dan ook de welvaart en — als een gevolg van dien — de
weelde onder den boerenstand hier algemeen zeer toegenomen;
zoo zelfs, dat men tegenwoordig vele landbouwerswoningen
in deze streken eerder voor buiten verblijven dan voor boerenhofsteden zoude aanzien.
De kantoren der divisie, twaalf in getal, zijn : BEDUM ,
WINSUM,

LEENS,

ZOLTKAMP, E E N R U M ,

BAFLO,

WARFFUM,
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UITHUIZEN , UITHUIZERMEDEN ,

MIDDELSTUM ,

T E N BOER en

NOORDDIJK, alien van lie directe belastingen en accijnsen, met
uitzondering van ZOLTKAMP, dat tevens een kantoor van regten
is en alwaar de Ontvanger als visiteur fungeert. Alleen de
Ontvanger van NOORDDIJK, woont buiten zijne gemeente, naraentlijk te GRONINGEN, doch houdt zijn kantoor onder NOORDDIJK. De divisie is verdeeld in de deurwaardcrs-distrikten
WINSUM

en UITHUIZEN ,

in

elk

waarvan een

deurwaarder

werkzaam is. Uithoofde van de weinig belangrijke vervolgingen, die hier voor de directe belastingen behooren plaats te
vinden, leveren beide distrikten evenwel geringe verdiensten op.
In het geheel zijn er in de divisie verleend 119 vrijdommen
wegens brandstoffen en 3 wegen3 zout. De eenige fabrieken
ter bereiding van accijnsgoederen zijn cen achttal bierbrouwerijen en daaraan verbonden mouterijen. Deze worden aangetroffen te B E D U M , W I N S U M , L E E N S , E E N R U M , W A R F F U M ,

UITHUIZEN en MIDDELSTUM , maar worden alien, zonder onderscheid, op eene kleine schaal gedreven. Verder treft men
hier aan: 6 steen- en pannenfabrieken; 2 draineerbuizenfabrieken, 6 kalkbranderijen, 2 scheepstimmerwerven voor zeeschepen, 11 oliemolens, 1 0 houtzaagmolens, 1 cichoreidroogerij en branderij, 2 huidenzouterijen en een groot aantal korenen pelmolens. Onder LEENS jouisseren drie handelaren in
gedestilleerd van doorloopend crediet en te UITHUIZEN een.
Onder B E D U M worden voorts aangetroffen twee grossiers in sterke
dranken, die beide een belangrijken afzet hebben. Over het
algemeen zijn de woningen op de verschillende stationementen
niet ruim voorhanden. De huurprijzen zijn dientengevolge
meestal vrij hoog, vooral ook omdat de woningen bijna op alle
plaatsen zonder eenigen tuingrond verhuurd worden.
De levensmiddeien zijn hier over het algemeen duur en
schaars te bekomen; vooral de brandstoffen moeten tot hooge
prijzen gekocht worden.
Nagenoeg de geheele divisie is in de hoofdrigtingen doorsneden met kunstwegen. Daar waar deze nog met bestaan,
heeft men kleiwegen, die gedurende een groot gedeelte van
het jaar niet, of althans bezwaarlijk, te gebruiken zijn, behalve
in de nabijheid der zeekust, waar de klei op eenige plaatsen
met zand is vermengd, zoodat de wegen aldaar meest altijd
gemakkelijk te passeren zijn.
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Publieke middelen van vervoer langs de wegen bestaan hier
niet; ook langs de kanalen zijn die niet noemenswaard en
laten in ieder geval veel te wenschen over.
Op alle stationementen heeft men voldoende gelegenheid tot
het ontvangen van lager onderwijs; bijzondere inrigtingen van
onderwijs treft men evenwel nergens aan.
Te B E D U M , te DEN HOORN nabij WARFIIUIZEN, te K L O O S -

TERBUREN en UiTnuiZEN zijn Protestantsche en Roomsch-Katholieke kerken, doch op al de overige stationementen enkel
kerkgebouwen van eerstgenoemde gezindte.
Op elk der elf stationementen van de divisie zijn twee commiesen. Bovendien is er een hoofdeommies, die te WARFFUM
verblijf houdt en aan wien het dagelijks toezigt over de langs
de zeekust gelegen posten ZOLTKAMP, H O R N H U I Z E N , PIETERBUREN, W A R F F U M , UITHUIZEN en D E ROODESCHOOL (laatste

post grootendeels le linie) is opgedragen. Het rayon der gewone surveillance van elk stationement is verdeeld als volsrt:
BEDUM. De geheele gemeente van dien naam, behalve de
dorpen Onderdendam en Onderwierum.
ONDERDENDAM. De dorpen Onderdendam en Onderwierum
en de gemeenten Middelstum en Kantens.
WINSUM. De gemeenten Winsum en Adorp.
WARFIIUIZEN. De gemeente Leens, met uitzondering van
het dorp van dien naam.
TEN BOER. De gemeenten Ten Boer en Noorddijk.
ZOLTKAMP. De gemeente Ulrum, waartoe Zoltkamp behoort.
HORNHUIZEN. De gemeente Kloosterburen en het dorp Leens.
PIETERBUREN. De gemeente Eenrum.
WARFFUM. De gemeenten Warffum en Baflo.
UiTHurzEN*. De gemeenten Uithuizen en Usquert.
ROODESCHOOL. De gemeente Uithuizermeden.
De stationementen alwaar de commiesen eenige noemenswaardige emolumenten genieten zijn: B E D U M , ONDERDENDAM,
WINSUM en ZOLTKAMP; op de drie eerstgenoemden hoofdzakelijk
voortspruitende uit het toezigt bij den inslag van brandstoffen
onder gedeeltelijken vrijdom van accijns ten dienste van de
aldaar bestaande steen-, pannen- en draineerbuizen-fabrieken
en kalkbranderijcn; op laatstgenoemd voornamentlijk wegens
bemoeijingen met de scheepvaart. Ook zijn de commiesen te
B E D U M , WINSUM ,

WARFHUIZEN ,

ZOLTKAMP

en UITHUIZEN
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gecommissioneerd voor het toezigt op de plaatselijke belastingen op den wijn en sterke dranken, doch de jaarlijksche toelage deswege is niet belangrijk. Op al de overige stationementen zijn de emolumenten van weinig of geen beteekenis.

Controle Hoog-ezand.
Ten zuidoosten van GRONINGEN ligt de uit zes vrij aanzienlijke kantoren zamengestelde controle Hoogezand, die meer
dan eenig ander deel van het gewest door bevaarbare kanalen en diepen wordt doorsneden; tweemaal daags vaart eene
barge heen en terug naar GRONINGEN van het oostelijkst deel
der divisie, terwijl ook de meer verwijderde zuidelijke gemeenten
op soortgelijke wijze in dagclijksche verbinding met de hoofdstad staan. Daar tegenwoordig alle gemeenten onderling door
straatwcgen met elkander in verbinding staan, zijn er ook
verschillende diligence- en postwagen-diensten in het leven
geroepen, weshalve de middelen van vervoer talrijk zijn.
In het noorden zijn landbouw en scheepsbouw benevens
eenige andere industrie de hoofdtakken van bestaan, in het
zuiden en oosten neemt de landbouw nog eene veel grootere
plaats in , en de algemeene welvaart, die hierdoor ontstaat
maakt dc woningen allerwege schaarsch, bekrompen en duur,
terwijl dc levensmiddeien zich wat de prijs betreft, naar den
algemeenen markt regelen; bij gebrek aan groente- of weekmarkten moet men bovendien zelf de tuinvruchten bouwen of
van elders ontbieden. Overal is het lager onderwijs vrij goed
en te HOOGEZAND , ZUIDBROEK

en V E E N D A M gaat men zelfs

een paar schreden verder; in laatstgemelde plaats is onder
anderen eene zeer bekende school voor wis- en zeevaartkunde.
In alle gemeenten zijn Protestantsche kerken, in eenige
groote dorpen zijn bovendien Christelijk-Afgeschciden gemeenten , terwijl men Luthersche kerken vindt, te SAPPEMEER,
WIDDEIIVANK en STADSKANAAL, Doopsgezinde te SAPPEMEER,
NOORDBROEK, V E E N D A M en STADSKANAAL, eindelijk RoomschKatholieke te SAPPEMEER, V E E N D A M en STADSKANAAL.

De zes ontvangsten zijn: HOOGEZAND en SAPPEMEER (4de kl.);
MEEDEN

en

MUNTENDAM

(7de

kl.);

SCHEEMDA

(Gde kl.) s

ss
VEENDAM (5de
en ZDIDBROEK

kl.); WILDERVANK en STADSKANAAL (5de
kl.)
en NOORDBROEK (6de
kl.).
A l de kantoren

zijn voor de directe belastingen en accijnsen , en de Ontvanger
van M E E D E N resideert te MUNTENDAM. De perceptien H O O GEZAND , ZUIDBROEK en SCHEEMDA ressorteren onder eenen

deurwaarder, de drie andere ontvangsten onder een tweeden.
Te VEENDAM en ZUIDBROEK zijn kleine partikuliere entrepots
voor steenkolen.
Het toezigt in deze controle op een paar zeer groote stoomaardappelenstokerijeii, op een aantal vrijdommen en de administratie der veenderijen in enkele gemeenten, ook van andere
division, maken het beheer vrij bewerkelijk. In de controle
vindt men behalve de later te vermelden accijnsfabrieken, de
onderstaande fabriekmatige werkplaatsen: 3 aardappelen-meelfabrieken, waarvan 2 verbonden met stroopmakerijon, G steenen pannenfabrieken; 19 olieslagerijen; 17 houtzaagmolens;
5 cichoreifabneken; 1 ijzergieterij; 56 scheepstimmerwerven;
21 veld- en 3 gewone kalkbranderijen, De Controleur heeft
24 commiesen onder zijn orders, verdeeld over de volgende
stationementen.
Stationement HOOGEZAND.

Zes commiesen survcilleren in deze gemeente, die met de
dorpen KUOPSWOLDE ,

WESTERBROEK

en

WINDEWEER

ruim

6000 inwoners telt j HOOGEZAND zelf is een volkrijk en bedrijvig dorp met veel doortogt, scheepsbouw en andere industrie: de aardappelstokerij verbonden aan eene branderij 6de
klasse is een der beide grootste van ons rijk; er zijn 44 vrijdommen wegens brandstollen en een wegens zout verleend.
Door vaarten en wegen staat HOOGEZAND met het geheele
zuid-oostelijk deel der provincie in dagelijksche verbinding,
terwijl er meerdere gelegenheden zijn, om per as of te water
de hoofdstad te bezoeken; het strekt tevens tot zetel aan eene
kamer van koophandel en fabrieken, die voor de duurzame
ontwikkeling dier bronnen van welvaart zorgt. Daar hier
zeer goed onderwijs te bekomen is en de voordeelen nog al
aanzienlijk zijn, behoort deze plaats tot de beste standplaatsen
van het gewest; de commiesen genieten eenig voordeel van
de agreatie als plaatselijke beambten.

Stationement SAPPEMEER.

Het dorp telt ruim 2300 inwoners, de gemeente bijna
3500; vier commiesen zijn in dit aan HOOGEZAND grenzend
distrikt werkzaam, houden toezigt oj 24 vrijdommen wegens
brandstoffen en 2 wegens zout, op eene stoom-aardappelenstokerij
met branderij Gde klasse verbonden , welke in belangrijkheid
die te HOOGEZAND evenaart en voorts op al wat in deze
bedrijvige plaats voorkomt, die onder anderen in 't bezit is
van belangrijke scheepsreederij, scheeptimmerwerven, touwslagerijen , kalkbranderijen, een zeemans-collegie enz. Aan 't W I N SCHOTEU-DTEP gelegen, is hier veel doortogt; de voordeelen
zijn hier vrij belangrijk en de commiesen genieten ook eene
toelage als plaatselijke beambten.
Stationement ZUIDBROEK.

De beide commiesen doen dienst in de gemeenten
BROEK , NOORDBROEK , M E E D E N en

MUNTENDAM J de

ZUIDstand-

plaats aan kanalen en goede wegen gelegen, is een dorp van
1000 zielen , maar zeer levendig en neringrijk; tevens hoofdplaats van een kanton. De andere geme?nten zijn meer landelijke dorpen, terwijl MUNTENDAM gedeeltelijk eene veenkolonie is. Te ZUIDBUOEK zijn, nevens eenige andere industrie,
eene bierbrouwerij en eene suikerramnaderij in werking en ook
te Noordbroek is eene kleine bierbrouwerij; onder het stationement ressorteren, 30 vrijdommen wegens brandstoffen
en 1 wegens zout, en aangezien de commiesen ook plaatselijk zijn geagreeerd, zoo zijn de voordeelen tamelijk ruim.
Alleen het dorp M E E D E N ligt eenigermate van de goede kunstwegen afgezondord en is derhalve 's winters moeijelijk te
bereiken.
Stationement SCHEEMDA.

Twee commiesen surveillcren in deze gemeente van ongeveer 4000 inwoners. Het dorp zelf telt ruim 1000 zielen,
ligt aan den grooten land- en waterweg van GRONINGEN naar
OOST-PRIESLAND en vindt veel vertier in steen- en pannenbakkerijen en graanhandel, ofschoon landbouw het hoofdmiddel van bestaan is. Twintig vrijdommen wegens brandstoffen
en een wegens zout leveren met de belooning als plaatselijke
beambten aan de commiesen eenige voordeelen op.

90
HEILIGERLEE is een tier onder SCHEEEMDA behoorende gehuchten, en zoo als ieder weet, vermaard door den op 23 Mei 1568
tusschen de Staatsche en Spaansche troepen geleverden veldslag, alwaar het eerste heldenbloed der Nassau's voor Nederland s belang werd vergoten; een gedenkteeken verrijst ter
plaatse waar Adolf van Nassau sneuvelde.
Geen vorst en volk zoo na verwant,
Als Nassau is aan Nederland!
stemt men hier volgaarne met den dichter in.
Stationement V E E N D A M .

De gemeente bevat 8000 zielen en het dorp zelf ongeveer
6000, weshalve het een der aanzienlijkste plattelandsgemeenten
van ons land is; aan het OOSTDIEP en den grindweg van A S SEN naar het oostelijk deel van GRONINGEN liggende,"bevat deze
plaats Latijnsche- en Zeevaartscholen, een armenwerkhuis, eene
maatsehappij tot Nut der zeevaart, scheepstimmerwerven, touwslagenjen, blok- en zeilmakerijen, grofsmederijen, fabrieken
van cichorei, Ieder-, pannen- en steenen-, benevens tabakbereidenjen. De accijnsfabrieken zijn : eene aardappelenstokerij en
eene zeepziederij; een-en-veertig vrijdommen wegens brandstoffen en 3 wegens zout zijn verleend , zoodat de 4 alhier
gestationeerde, plaatselijk geagreerde commiesen ruime voordeelen genieten. Deze neringrijke plaats heeft haren oorspronkebjken bloei aan het afgraven der hooge veenen te danken;
thans is de landbouw hier eene rijke bron van welvaart.
Stationement WILDERVANK.

Twee commiesen zijn in dit aanzienlijke dorp gevestigd, dat
aan twee vaarten ligt. Scheepstimmerwerven, touwslagerijen,
mast- en blokmakerijen, linnenweverijen , velerlei molens en
eene levendige scheepvaart zoo binnen- als buitenlandsch, met
ruim 130 eigen schepen, dragen veel bij tot den bloei dezer
voormalige veenkolonie; een-en-veertig vrijdommen wegens
brandstoffen en een wegens zout verschaffen nog al voordeelen
aan de plaatselijke geagreeerde commiesen.
Stationement STADSKANAAL.

Dit zuidelijk gedeelte der gemeente WILDERVANK strekt tot
verblijf aan 4 tevens plaatselijk geagreeerde commiesen , die
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hebben toetezien op een groot gedeelte der vrij-inslagen wegens de in de gemeente WILDERVANK verleende vrijdommen;
twee stokerijen van aardappelen met daaraan verbonden branderijen Gde klasse en twee bierbrouwerijen behooren tot hun
rayon van surveillance. Deze bloeijende veenkolonie bezit
eenige industrie, zooals werven, molens en steenbakkerijen
en neemt steeds toe in bevolking.
Controle

Oude-Pekel-A.

Deze controle sluit aan de HANNOVEKSCHE grenzen , ten
noorden en oosten, over eene uitgestrektheid van nagenoeg
negen uren gaans; en wordt verder ten noorden bepaald door
den DOLLART of het zeestrand, langs een traject van ongeveer
drie uren gaans. Zij ligt voor if deel in de eerste linie en
overschrijdt nergens de tweede linie.
In het noorden, voorzien van kunstwegen, treft men uitnemend vruchtbare kleigronden aan, en geniet de landbouw,
de hoofdbron van bestaan in de geheele controle, er eene ongekende welvaart, die zich in alles naar buiten vertoont, ook
in flinke, kostbare gebouwen. — Als residentie-oord voor
ambtenaren heeft het daardoor echter niet gewonnen. — In
het zuidelijke deel der controle treft men enkel zand- en veengronden aan, waar geene luxe heerscht, en nog velerwege een
min of meer aartsvaderlijk leven wordt geleid. — De ambtenaar is er echter meer geacht dan in het noordelijk deel; de
woningen zijn er over het algemeen minder in huur, de behoeften weiniger, de leefwijze beter koop (1).
Kunst- en waterwegen, gelijk in het noordelijk deel, heeft
men er niet; de gemeenschap tusschen de plaatsen wordt onderhouden door zware zaudwegen en er bestaan geene openbare middelen van vervoer.
De kantoren van ontvangst tot de controle behoorende, zijn:
WINSCHOTEN, Dir. bel., in- en uitg. regten en accijnsen.
M I D W O L D A , Dir. bel. en
B E E K T A c. a.,
Idem.

accijnsen.

(1) Deze zinsnede letterlijk overgenomen uit de uitvoerige beschrijving
van den Controleur, sluit volkomen met de vroeger geschrevene opmerking der Eedactie in het overzigt der provincie, zie bladz. 77.
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NIEUWE-SCHANS , Dir. bel., in- en uitg. regten en aceijnsen,
BELLINGWOLDE, Dir. bel. en

BELLINGWOLDE, In- en uitg.
j W E D D E , Dir. bel. en
Idem.
* ' (VLAGTWEDDE,

accijnsen.

regten.
accijnsen.

BOURTANGE , In- en uitg. regten en accijnsen.
TER

APEL,

Idem.

STADSKANAAL, Dir. bel., in- en uitg. reglen en accijnsen.
O U D E - P E K E L - A , Idem.
N I E U W E - P E K E L - A , Dir. bel. en

accijnsen.

Voor de kantoren der directe belastingen is —• met uitname van WINSCUOTEN en BEERTA C. a., waarvoor commiesen als buitengewone deurwaarders zijn gecommissioneerd —
een deurwaarder werkzaam.
Voor de niet onbelangrijke reguliere veenderijen in deze
controle zijn twee meters-taxateurs in dienst.
Vroeger ontvingen de commiesen voor het plaatselijk toezigt
in de meeste gemeenten eene maandelijksche toelage van / 2,
tegenwoordig is hier volstrekt niet zeker meer op te rekenen.
De residentie van den Controleur is O U D E - P E K E L - A , eene
plaats, welker inwoners, 4500, hoofdzakelijk door zeevaart en
scheepsbouw, met de daarmede in verband staande beroepen,
hun bestaan erlangen.
Stationement O U D E - P E K E L - A .

Het stationement bestaat uit vier commiesen, die beurtelings belast zijn met de visitatie aan het betalingskantoor.
Men heeft er eene zeepziederij, vier kalkbranderijen, twee
steenbakkerijen, een cichoreifabrijk en een oliemolen, waarvoor, benevens voor eenige smederijen, vrijdommen voor brandstoffen-accijns bestaan.
De woningen zijn er niet duur, evenmin de huishoudelijke
behoeften.
Er zijn twee scholen voor lager onderwijs, een instituut
voor talen en andere knndigheden, eene Gereformeerde en
Roomsch-Katholieke gemeente ,en eene kerk voor Afgescheidenen, alsmede eene Synagoge.

(1)

Ee'ne ontvangst uitmakende, residentie WEDDE.
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Stationement WINSCHOTEN.

Een uur van de hoofdplaats.
Is de aanzienlijkste plaats der controle, met eene bevolking
van ruim 4,800 zielen, die den binnenlandschen handel der
omstreken, begunstigd door eene gelukkige ligging, grootendeels aan zich trekt.
Er zijn : eene gasfabriek, vier steen- en pannenfabrijken ,
twee oliemolens, drie kalkbranderijfcn, twee blaauwverwerijen,
drie tabaksdroogerijen, benevens een aantal smederijen, waarvoor
vrijdommen voor brandstoffen-accijns bestaan. Eene vrij uitgebreide bierbrouwerij, is thans in aanbouw.
De actieve dienst wordt er verrigt door vier commiesen,
waarvan er tevens een als buitengewoon deurwaarder is gecommissioneerd, en welke bij beurten ook de visitatie aan het
betalingskantoor helpen volbrengen.
Behoort dit stationement a l , wat betreft de emolumenten,
tot de meest begunstigden, — er worden meerdere uitgaven
voor huishuur en leefwijze geeischt, dan ergens elders in de
controle, zoodat het voordeel voor den ambtenaar, eigentlijk
slechts schijnbaar is.
Er is eene Gereformeerde, Luthersche en Roomsch-Katholieke kerk, zoo ook eene voor Afgescheidenen in eene buitenbuurt, alsmede eene Synagoge.
Er is gelegenheid voor alie soort van meer gevorderd lager
onderwijs.
Stationement OUDEGOOT (Linie).
2 uur van de hoofdplaats.
Het tweetal ambtenaren resideert te MIDWOLDA, met eene
bierbrouwerij, tot welke gemeente ook behooren het dorp OOSTL

WOLD en den OOSTWOLDEKPOLDER. ,

alwaar men een stoom-

watermolen heeft.
Behalve daarvoor, bestaan er nog vrijdommen voor brandstoffen-accijns, ten behoeve van een steenbakkerij, eene bierbrouwerij , drie kalkbrande'rijen, drie cichoreibranderijen, nevens
eenige, van mindere beteekenis, voor smederijen. Bij het genot
dezer wel is waar niet zeer groote emolumenten, zijn de woningen er niet duur, noch ook de eerste levensbehoeften. Men
heeft er eene Gereformeerde kerk , eu bepaalt de gelegenheid
tot het bekomen van onderwijs zich tot de lagere vakken.
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Stationement FINSTERWOLDE (Linie).
_ L uur van de hoofdplaats.
Onder FINSTERWOLDE behoort eene polder langs den DOLLART
gelegen, in vruchtbaarheid de kroon spannende van al de
vette kleilanden dezer controle. Het stationement heeft twee
ambtenaren, waarvan een als buitengewoon deurwaarder is
gecommissioneerd. Men heeft er eene bierbrouwerij en, behalve hiervoor, bestaan er nog eenige andere vrijdommen voor
brandstoffen-accijns, ten dienste van smederijen.
Het gemis van voordeel afwerpende fabrieken, wordt eenigermate vergoed door het toezigt op ladingen en lossingen
op speciaal consent aan de kust bij OUDEGOOT. De woningen
zijn niet bijzonder duur, noch ook de gewone levensbehoeften.
Te FINSTERWOLDE is eene Gereformeerde kerk en eene school
voor lager onderwijs. Er valt verder nog van te zeggen, dat
onder deze gemeente kapitale boerderijen gelegen zijn, met
vermogende bezitters.
Stationement BEERTA (Ten deele Linie).
2 uur van de hoofdplaats.
Telt twee ambtenaren, waarvan er een als buitengewoon
deurwaarder der belastingen is gecommissioneerd.
Het is eene aanzienlijke, aangenaam gelegen, landelijke plaats,
met eene drukke passage langs den kunstweg, die de plaats
in voile lengte doorloopt.
Er is eene Gereformeerde kerk, twee scholen voor lager
onderwijs en eene normaalschool voor de vorming van toekomstige onderwijzers.
Men heeft er twee bierbrouwerijen, eene steenfabriek, twee
kalkbranderijen, eene olieslagerij en , behalve hiervoor , bestaan er nog eenige vrijdommen wegens maatkolen-accijns,
voor smederijen.
Terwijl op dit stationement, vooral ook door de hoedanigheid van buitengewoon-deurwaarder" aan een der twee ambtenaren opgedragen, nog al eenige voordeelen worden genoten,
zijn de woningen billijk in huurprijs en de eerste levens-behoeften niet bijzonder duur.
Tot deze gemeente behoort, het door zijne kostbare landhoeven uitstekende dorp, NIEUW-BEERTA , de KROON- en
STADsroLDER met hunne vette kleigronden, waarvoor de surveillance is opgedragen aan het
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Stationement OUDENDIJK
(Linie).
3£- uur van de hoofdplaats.
Een gering, morsig aanhangsel van het fraaije NIEUWB E E E T A , waar zich twee ambtennaren geplaatst zien, alles
duur is, en men bij drooge zomers, drukke handel' drijft
in drinkbaar water, 'twelk op belangrijken afstand per as
wordt aangevoerd. A l de voordeelen door de beambten genoten , worden ontleend aan de vrijdommen voor maatkolenaccijns, aan eenige smeden toegekend, en zijn niet noemenswaardig.
Er is geene andere kerk dan eene voor Gereformeerden te
NIEUW-BEEETA ; voor 't lager onderwijs is te OUDENDIJK gelegenheid.
Stationement NIEUWESCHANS (Linie).
3 uur van de hoofdplaats.
Men heeft er twee kalkbranderijen , en behalve voor deze
bestaan er nog vrijdommen voor brandstoffen-accijns voor een
paar smederijen.
Onder dit rayon vinden vele ladingen en lossingen, buiten
de grens der uiterste wacht, op speciaal consent plaats, hetgeen deze standplaats tot eene goede legespost voor de 4
commiesen maakt.
De woningen zijn er billijk in prijs , maar sommige noodwendigheden, vooral brandstoffen , zijn er veelal duur.
Er is eene Gereformeerde kerk, en eene school.
Stationement OUDESCHANS (Linie).
3 uur van de hoofdplaats.
Heeft twee ambtenaren, die er geene noemenswaardi"e leges genieten.
De woningen en eerste levensbehoeften" zijn
met bijzonder duur, doch moeijelijk te verkrijgen.
Er is eene Gereformeerde kerk en eene school voor lao-er
onderwijs.
°
Stationement BELLINGWOLDE. (Linie)
2 uur van de hoofdplaats.
Bevat voor deze post vijf ambtenaren, buiten den Hoofdcommies der noordelijke sub-divisie, die hier resideert.
Het is eene zeer schoone landelijke plaats, waar de woningen niet duur zijn, noch ook de eerste levensnoodwendigheden.

Men heeft er eene kalkbrandcrij, waarvoor, alsmede ten behoeve van eenige smederijen, vrijdom van brandstoffen-accijns
bestaat. De leges, door de ambtenaren genoten wordende,
zijn alzoo niet noemenswaard. E r zijn twee scholen voor
lager-, een voor meer gevorderd onderwijs en eene Gereformeerde kerk.
Stationement BELLINGEWOLDE (Grenskantoor,
Linie).
21 unr van de hoofdplaats.
Een post hoofdzakelijk ten dienste van 't grenskantoor.
De ambtenaren met den Ontvanger hebben er, tegen zeer
billijke huur, woning in een daarvoor opgerigt rijksgebouw.
Het aandeel dat door hen genoten wordt in de visitatieleges, is alles wat zij aan emolumenten genieten en beloopt
eene zeer onbeduidende som.
Stationement BLIJHAM.

1 uur van de hoofdplaats.
Is niet direct op de lste linie gelegen, maar kort daarachter en maakt dus eene achtcrhoede uit. Er zijn twee ambtenaren geplaatst, die er geene andere leges genieten, dan
hetgeen wordt aangebragt door vrijdommen wegens maatkolenaccijns aan eenige smederijen toegestaan, welke mitsdien zeer
onbeduidend zijn. De woningen zijn er niet duur, evenmin
de eerste levensbehoeften.
Er is eene Gereformeerde kerk en eene school voor lager
onderwijs.
I Standplaats YIUESCHELOO , met vier comm., 2 uur van de
\
hoofdplaats.
\Standplaats W E D D E , met twee comm., IV id.
\standplaats VLAGTWEDDE, met vier comm., 21 id.
-T /Standplaats BOURTANGE, met drie comm., S! id., buiten
| \ den hoofdeommies der zuidelijke sub-divisie, die hier
' j resideert.
/Standplaats JIPSINGHUIZEN, met twee comm., 31 id.
(Standplaats ZELLINGEN, met twee comm., . £ id. c
(Standplaats, T E R - A P E L , met vier comm., 5.) id.
Deze standplaatsen hebben alle nagenoeg dezelfde eigenschappen. Er worden op geen van alien noemenswaardige leges
genoten, de woningen zijn er billijk in huurprijs, latende de
1

x

n
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gesehiktheid veelal te wenschen ovcrig; men heeft er weinig
behoeften, en dan is hot leven er niet duur. Op elk dezer
standplaatsen, met uitname van JIPSINGHUIZEN, treft men
eene Gereformeerde kerk aan; te ZELLINGEN daareuboven eene
voor Afgescheidenen, en te T E H - A P E L ook eene voor RoomschKatholieken.
Scholen voor lager onderwijs, treft men op iedere standplaats aan, met uitzondering van JIPSINGHUIZEN , waar de
kinderen een uur ver moeten gezonden worden om ter school
te komen.
Ten aanzien van de posten BOURTANGE en T E R - A P E L valt
nog aantemerken, dat de daar geplaatste ambtenaren, bij beurten, de visitatie mede verrigten aan de aldaar gevestigde
expeditiekantoren.
Stationement ONSTWEDDE.

11 uur van de hoofdplaats.
Is eene standplaats onmiddellijk aan de linie gelegen; eene
achterhoede derzelve. Er zijn twee commiesen gestationeerd.
Men heeft er eene steenbakkerij , die echter veel produceert,
en overigens bestaan er nog vrijdommen van brandstoffenaccijns ten dienste van een paar smederijen. De emolumenten zijn er dus ook al luttel. De woningen zijn goed en
billijk in lmurprijs, eveneens de eerste levensbehoeften. Er is
eene Gereformeerde kerk en eene school voor lager onderwijs.
Stationement STADSKANAAL (Onstwedder
3 uur van de hoofdplaats.

gedeelte).

Er zijn drie ambtenaren geplaatst, die bij afwisseling dienst
doen voor de visitatie aan 't betalingskantoor.
Het is eene zich sterk ontwikkelende plaats, met veel aanbouw
en nog al veel nijverheid. De woningen zijn er niet goedkoop
in huurprijs, tenzij men meer verwijderde opzoekt; de eerste
levensbehoeften zijn er echter niet duur.
Onder dit deel van 't K A N A A L bestaan twee glasblazerijen,
die eene enorme massa turf verbruiken. Men heeft er voorts
een stoom-houtzaag- en koornmolen, eene kalkbranderij en
ook nog onderscheidene smederijen, die jouisseren van den
vrijdom voor brandstoffen-accijns; het is de meest vooivleelige
standplaats der controle.
1862.
5

98
Men vindt er scholen voor lager onderwijs, eene Gereformeerde- en eene Roomsch-Katholieke kerk, zoomede eene Synagoge.
Stationement N I E U W E - P E K E L - A .

Een

uur van de hoofdplaats.

Heeft twee ambtenaren, die er tegen zeer billijke prijzen
woningen kunnen bekomen ; de eerste levensbehoeften zijn er
mede niet duur.
Er zijn slechts drie kalkbranderijen benevens eenige smederijen , waarvoor vrijdom van brandstoffen-accijns bestaat. Het
bedrag der emolumenten loopt dus niet hoog.
Men heeft er eene Gereformeerde-, eene Luthersche- en eene
Mennonieten-kerk, zoomede eene voor Afgescheidenen. De scholen die men er aantreft, bepalen zich tot het lager onderwijs.
Ook in deze volkrijke plaats, met 4600 inwoners, vindt men
veel zeevarenden en daarbij betrokkenen, welke thans onder
den kwijnenden toestand der zeevaart gebukt gaan; evenwel
lijdt deze plaats door meerderen landbouw en aan de snede
zijnde veenen, daaraan nog niet zoo zwaar als hare oudere
zuster O U D E - P E K E L - A .

—
Kon. Besluit,

Wu

WILLEM

—

23 Maart

1861, No. 63.

III, ENZ.

Op de voordragt van Onzen Minister van Pinancien van
den 21 Maart 1861, No. 54 Pers.
Herzien het Kon. Besl. van 20 Nov. 1845, No. 5.
Hebben goedgevonden en verstaan:
1°. He bepalingen, vervat in het lste lid van het zoo even
aangehaalde besluit, te stellen buiten verdere werking. Deze
bepaling zal echter geen inbreuk maken op de aanspraken,
welke de Controleurs volgens het organiek besluit van 26 Februarij 1853, no. 63, kunnen doen gelden ter mededinging
naar kantoren van ontvangst.
2°: Het personeel der Controleurs van de dir. bel., regten
en acc. in de onderscheidene directien, zal zijn zamengesteld
uit 119 Controleurs (1), respectivelijk op een tractement van
f 1200 tot f 2000 als maximum, onverminderd het genot
eener toelage, hoogstens ten bedrage als voor iedere controle
op de hierbij gaande staten L r . A , B en C is aangewezen;
wordende de Controleurs daarenboven gehandhaafd in het genot der bestaande toelagen voor het opnemen der kantoren
en van de vergoeding ter zake hunner bemoeijenissen en
werkzaamheden wegens de veenderijen.
3°. Met opzigt tot het toekennen van tractementsverhooging, zal worden gehandeld in den geest van art. 8 van het
bovenaangehaald besluit van 26 Febr. 1853, no. 63, en alzoo
gelet mogen worden op ouderdom van dienst in den rang; met
(1) Sedert is de controle Ridderkerk ingetrokken en gevoegd bij OudBeijerland.

_
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Toelage.

Controles.

Maximum van II
belooning.

Toelage.

Controles.

Maximum van
belooning.

dien verstande echter, dat niet zal mogen worden overschreden , hetgeen als maximum van tractement is vastgesteld voor
de controle welke men beheert.
4°. Aan de bestaande Controleurs, wier inkomsten thans
reeds een hooger bedrag bereiken dan hun volgens dit besluit
op hunne tegenwoordige standplaats zou kunnen toegekend
worden, blijft het genot dier inkomsten in ieder geval verzekerd.
5°. De bepalingen in het 2de lid dezer zullen aanvankelijk slechts bij voorkomende vacature of verplaatsing worden
toegepast.

2000 700
Zwolle
2000 400
's Hertogenbosch (Stad) 2000 200 Maastricht, 2. Afd. 2000 200
2000 600
B.
Eotterdam, l.Afd.,D.B. 2000 600
2000 600
1800 100
id.
2. „
1800 100
id.
Act. D . . . 2000 900 Eindhoven
1800 300
id.
„ . . . 2000 900
1800 300
Dordrecht, 2. Afd. . . 2000 600
2000 700 ! Lobith
1800 300
Schiedam
2000 700
1800 300
id
1800 300
's Gravenhage, 1. Afd. 2000 600
1600 300
id.
2. „ 2000 600 Tiel
Amsterdam, Act.D. . . 2000 900 Rotterdam, Verif. R. 1800 600
„
id. Acc. 1800 600
id.
„ . . 2000 900
Entrepot 1800 600
id.
„ . . 2000 900
1800 400
id.
D.B., l.Arr. 2000 600
1800 300
id.
„ 2. „ 2000 600 Brielle
id.
„ 3. „ 2000 850 Dordrecht, 1. Afd. 1800 400
id.
„ 4. ,, 2000 600 Leiden, 1. Afd. . . 1800 300
1800 400
id.
„ 5. „ 2000 600
//
2. „
A.

ff
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Controles.

>

bO

a.s
p 0
8 °

Delft
1800
1800
Gouda
1800
Maassluis
1800
Gorinchem
Amsterdam, Verif. R. 1800
„
„ Acc. 1800
„
Entrepot 1800
1800
Haarlem
1800
Zaandam
1800
Alkmaar
1800
Middelburg
1800
Zierikzee
1800
Bath
1800
Leeuwarden
1800
Harlingen
1800
Kampen
1800
Deventer
1800
Groningen
1800
Hoogezand
1800
Assen
1800
Venlo

Controles.

500
200
200
400
600
600
600
500
200
200
300
300
300
400
300
100
400
400
200
200
200

c.
Zevenbergen. : . . . 1600 100
Arnhem (B. Gem.) . 1600 200
1600 100
Harderwijk
1600 200
Hoorn
1600 100
Purmerend
1600 100
Medemblik
1600 300
Vlissingen
1600 100
Goes
1600 100
Amersfoort

Driebergen. . .
Sneek
Workum. . . .
Heerenveen . .
Dokkum....
Almelo
Enschede. . . .
Delfzijl
Oude-Pekel-A .
Meppel
Roermond. . .
Zalt-Bommel. .
Oud-Beijerland.

bn

a.s
3 g
a g
•a
3 ^

s

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

100
200
100
300
100
100
100
200
100
100
100
100
100

D. Niet genoemde controles, dus
zonder toelagen:
'sHertogenbosch(B.G.), Oss,
Heusden , Helmond, Oirschot,
Boxmeer, Oosterhout, Apeldoorn,
Doetinchem, Groenlo, Ubbergen,
Elst, Druten, Middelharnis, A l phen, Schoonhoven, Weesp, Ouder-Amstel, Schagen, Oostburg,
Axel, Breukelen, IJsselstein, Bergum, Gorredijk, Steenwijk, Hardenberg, Zuidhorn, Bedum, Coevorden, Maastricht l.Afd., Gulpen , Heerlen , Sittard , Weert,
Gennep. (Terwijl bovendien den
Helder buiten aanmerking blijft,
als zijnde daaraan verbonden de
Inspectie der Recherche te Water.)

LIJST van de benoemingen, bevorderingen en verplaatsingen van Hoofd-Ambtenaren

en Ontvangers der Rijks

belastingen in 1861.

Namen.

Vroegere
betrekking.

J. A. Meulemans,
Cont. Deventer.
H . Mantingh. . .
Id. Schagen.
C. G.vanWijk Werneke. Id. Bergen-op-Zoom.
J.H.Cateau v.Rosevelt. Id. Oss.
J . D. de Bloeme. . . Ontv. Bergambacht
V.H.Niemantsverdriet.
H . Hamstra
F . F . C. Steinmetz.
M. Boon
F . A. von Schmid. .
E . M . van Mattern
burgh
H . G. Schroder. . .
A. von Geusau. . .

Id. Zijpe.
Comm. lste kl.
Ontv. Ophemert.
Id. Wognum.
Id. Wijhe.

Id. Halsteren.
Id. St. Anneland.
Visiteur Waterrecherche.
Surnumerair.
W. C. Smits
A. A. van der Baan. Hoofd-Commies.
J A r . T . S . H . H . Bowier. Surnumerair.
D. 2?ar.vanSlingelandt, Ontv. Zwaluwe.
P. Graaf v. Hogendorp Id. Wernhout.
P. H . de Koning. . Id. Wychen.
J. H . Antt'ang.. . . Id. Wezelsche baricre.
W. M . D. van Wely Id. Ammerzoden.
W. F . G. L. van Teng
nagell de Raad. . Id. Geldermalsen.
A. G. Eeighard. . . Id. Posterholt.

Tegenw.
betrekking.
Cont. Delft.
Id. Deventer.
Id. Bath.
Id. Bergen-op-Z.
Ontv. Steenwijkerwold.
Id. Joure.
Id. Zoltkamp.
Id. Ried.
Id. Bergen.
Id. Warnsveld.
Id. Abcoude.
Id. Neuzen.
Id. Koewacht.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Overslag.
Poppe.
Ophemert.
Raalte.
Sas van Gent.
Zijpe.
Goirle.

Id. Halsteren.
Id. Zwaluwe.
Id. Wognum.
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Namen.

Vroegere
betrekkinsc.

Tegenw.
betrekking.

M. J . A . Timmer van
Geffen
'Surnumerair.
Ontv. Posterholt.
H . F . van de Poll. ,|Ontv. Uzendoorn
d. Berg-Ambacht.
Jhr. C. W. Stern. . Surnumerair.
d. Uzendoorn.
G. R. A. J. van Hasselt Ontv. Hardinxveld d. Wijhe.
L . Wolvers
Hoofd-Commies.
d. Putte.
H . G . H . Jordens. . Ontv. Breukelen.
d. Maarssen.
B. A . Brinkhuis.. . Surnumerair.
d. Borne,
A. von Geusau. . . Ontv. Koewacht.
d. Wezelsche barriere.
J . L . Huygens. . . . Surnumerair.
d. Koewacht.
J . P. Haksteen. . . . Ontv. Aarle-Rixtel. d. Ammerzoden.
F . F . C. Steinmetz. . Id. Ried.
d. Aarle-Rixtel.
J . L . van Tets. . . . Id. Gent.
d. Wychen.
Ch. L . de Smet. . . . Id. Veldzigt.
d. Wernhout.
J. P. van Dugteren.. Meter-Taxateur.
d. Veldzigt.
H . de Wal
Ontv. Huizum.
d. Geldermalsen.
C. Schokker Hunnink. Id. Hallum.
d. St. Anna Parochie.
A. H . Dinraths. .
Id. Stevensweert.
d. Echt.
G. Sterk Jr
Id. Zwijndrecht.
d. 's Bosch.
A. Engelenburg. . , Id. Vollenhoven.
d. Breukelen.
Jhr. L . Stern. . .
Cont. Utrecht.
d. Utrecht. B. B.,
le Afd.
S. Witteveen
Ontv. Wirdum.
d. Huizum.
M . Prakken
Cont. Zutphen.
Cont. Utrecht.
J. W. E . de Groot. . Id. Dordrecht.
d. Zutphen.
G. Blok
Id. Breukelen.
d. Dordrecht, le A.
Jlir. T. H . E . Nahuys. Id. Ridderkerk.
d. Breukelen.
T. G . P. Arnold. . . Ontv.Monnikendam Ontv. Muiden.
E . C. A. Plancken. . Id. Oude Tonge.
d. Hardinxveld.
Id. Oud Vroenhoven d. Eysden-land.
A. van Leent
Id. Eysden-land.
J . P. Janssens
d. OudVroenhoven.
Id. Haren.
J . F . Obbes
d. Ten Boer.
F. M . J . van Ghert. Id. Wamel.
d. Hallum.
J. J . van den Bosch Id. Monster.
d. Zwijndrecht.
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Namen.

i

Vroegere
betrekking.

Tegenw.
betrekking.

Ontv. de Wijk.
H . J. Dauzon
J . J . van Eaab van Id. Millingen.

Ontv.Monnikendam.
Id. Gent.

Boekh. Nijmegen.
Antink
Ontv. Oudega.
Wildrik
M . Dibbits. . . Surnumerair.
W. Visser.. . . Hoofd-Comm. aan
het Departement.
W. L . A. Collard. . . Ontv. Cuyk.
J. A. C. van der Spijk
Huskus
Hoofd-Inspecteur.
J. 0. Boogaard. . . . Hoofd-Comm. Kolonien.

Id. Vollenhoven.
Id. Eied.
Id. Millingen.
Referend. Afd. Pers.

H.
B.
A.
H.

J.
C.
J.
J.

NIEUW AANGESTELDE

Ontv. Hilversum.
Id. 'a Hage. le Afd.
Id. Hardinxveld.

SURNUMEEAIES.

(Dir. bel., In- en uitg. regten en accijnsen.)
1 Oct. 1861, no. 67. A. C. Luttenberg. . . .
„
B. C. Charbon
„
J. H . van Assum.. . .
„
A. Merens
„
E . H . A. Bar. van Is-.elmuden
„
E . L . A. H . Ariens. .
„
A. Keiser
„
G. J . A. Umbgrove. .
„
W. F. J. Pastoors. . .
„
B. A. J . F. Endtz. . .
„
A. J. Vening
„
W. Eoegholt

te
„
„
„

Zwolle.
Amsterdam.
Eotterdam.
Haarlem.

„
„
„
„
„
„

Amsterdam.
Venlo.
Groningen.
Dieren.
Gennep.
Helmond.
Leeuwarden.
Groningen.

(/

(Dir bel. en Kadaster.)
lOct. 1861, no. 67. J. G. Perk van Lith. . „ Gouda.
11 Oct, 1861, no. 75. E . F . Smeets
„ Heerlen.

LIJST der Pensioenen in 1S60 toegekend aan Ambtenaren der Bijks-belastingen.

HOOFD A M B T E N A R E N .
Mr. W. J . C. Scholten van Aschat,
te Amsterdam.
Provinciaal-Directeur,
S. Hulst, Controleur lste kl.,
„ Zuidhorn.
W. W. van Eijsoort, Idem.,
„ Botterdam.

f 4000.
- 1172.
- 1880.

ONTVANGERS.
J.
H.
L.
P.

Marijt van Dijk
A . Boon
Kivits
A . Renardel de Lavalette.

Te Amsterdam.
Veendam.
„ 's Bosch.
. . /, Lienden.
u

- 2946.
- 1534.
- 2046.
- 846.

VISITEURS.
J. Buisman, te Nijmegen
F. de Steenhuijsen, te St. Pieter. .
H . van Rookhuizen van der Souw,
te Harlingen
J. Biekart, te Oldenzaal . . . . . .
F. P. Tielens, te Boermond
J. L . Knol, te BelfzijI

Gelderland.
Limburg.

-

960.
776.

Friesland.
Overijssel.
Limburg.
Groningen.

- 807.
- 720.
- 662.
- 1413.

HOOFD-COMMIES.
H . B. Harkema, te BelfzijI.

Groningen.

-

423.

-

388.
503.
462.

COMMIESEN.
Van de eerste klasse.
W. H . H . Vink, te Helder
P. C. van Es, te Belft
P. Zonneveld, te Gouda

Noord-Holland.
Zuid-Holland.
„

r
106
A . D. van Caubergh, te Schinveld . Limburg.
E . J . C. van Londen, te Doetinchem . Gelderland.
J . C. Pfansteehl, te Harderwijk . .
„
H . Scheffer , te Zwolle
Overijssel.
H . Woelders, te Tubbergen......
„
T. Oreel, te Dronrijp
Friesland.
B. J . Erielink, te Stadskanaal . . . Groningen.
L . D. Oosterveld, te Termunterzijl.
„
K. van Engen, te Havelte
Drenthe.
F . van der Burg, te Riel
Noordbrabant.
G. Maste, te Reuver
Noordbrabant.
F . A . H . van Deursen, te Gilze. .
„
J . M . Mattern, te Forden
Gelderland.
H . Vink, te Beek
„
S. C. Terragiau de St. Amand, te
Gendringen
„
N. J. Malcorps, te Wychen
„
G. Godding, te Grevenbicht
Limburg.
D. de Haas, te Wamel
Gelderland.

f
-

245.
316.
472.
409.
290.
327.
384.
408.
454.
374.
377.
318.
440.
399.

-

357.
466.
278.
394.

Van de tweede klasse.
A. F . H . Leenhoff, te Tholen. . . .
J. A. Eesch, te Bodegraven. . . . .
B. Westerburger, te Baarle-Nassau.
A. J . van der Drift, te Rotterdam.
F . J. Stoets, te 's Gravenhage. . . .
A. A. Woweys, te Hellevoetsluis.
.
W . H . Bosnia, te Bergum
J. Melis, te Gorredijk
C. W. H . F . von Bandemer,te Bemmel.
H . A. Bolman, te Veendam
H . Weelinck, te Loppersum
E . Frencken, te Rucphen
C. Ottinga, te Zwartsluis
C. S. van der Ploeg, te Veenebrugge.
H . van der Schans, te Goes
W. Groothuis, te Bergeijk
J . H . Deerns, te Someren
D. Jacobs , te Joure

ii

Zeeland.
Zuid-Holland.
Noordbrabant.
Zuid-Holland.
„
„
Friesland.
„
Gelderland.
Groningen.
„
Noordbrabant.
Overijssel.
„
Zeeland.
Noordbrabant.
,/
Friesland.

- 261.
- 400.
- 203.
- 201.
- 296.
- 360.
- 221.
- 174.
- 290.
- 234.
- 353.
- 281.
- 400.
- 316.
- 337.
- 313.
- 261.
- 379.

107
C. W. K. Kelderman , te Haarlem .
R. Holtus, te Lent

Noord-Holland.
Gelderland.

f
-

294.
249.

-

400.
177.
171.
146.
211.
260.
163.
300.
269.
213.
300.
223.
109.
268.
229.

te Amsterdam.
„ Botterdam.
» Kampen.

-

480.
304.
715.

„ Oostmahorn.
„ Amsterdam.

-

277.
416.

Van de derde klasse.
C. Samsom, te Botterdam
T. Fisser, te Megchelen
H . Daniels, te Botterdam
G. A . Haefkens, te Gennep
J . Aarnoutse, te Maastricht
J. P. Knoren, te Sittard. .,
E . J . van Kolck, te Posterholt.. . .
J . J . Lenssen, te Meddeho
B. S. Sachsony, te Pidte
J. Weijs, te Grave
T . M . Meuffels, te Werkendam.. . .
J. B. S. Helt, te Venlo
N. van Eeden Nierhoff, te Winterswijk.
J . van Kalken, te Voorburg
R. J . Wijnen, te Lent

Zuid-Holland.
Gelderland.
Zuid-Holland.
Limburg.
„
„
„
Gelderland.
Noordbrabant.
„
„
Limburg.
Gelderland.
Zuid-Holland.
Gelderland.

ANDERE BETREKKINGEN.
H.
P.
M.
K.

Kappelhof, Commies-Entrepot,
Seheurkogel,
„
„
Westveer, Meter-Taxateur. . . .
Germensen of K . P. Visser,
Kwartiermeester
D. Weening, Commies-Entrepot, .

Q

IS 12 ® m»

Verzameling van voorschriften betreffende de leges
en emolumenten

Bladz. 3.

Over de zamenstelling en het gebruik van den Nederlandschen Vochtweger

; /

58.

Algemeene Wet. — Nederlage van accijnsvrije goederen

„

69.

Gemiddeld gewigt van het zout in de maat

„

72.

Circonscriptie der Provinciale-Directie Groningen. .

„

73,

Organisatie der Controles

„

99.

Lijst van de benoemingen, bevorderingen en verplaatsingen van Hoofd-Ambtenaren en Ontvangers
der Eijks-belastingen in 1861.

. .

Nieuw aangestelde Surnumerairs

„ 102.
„ 104.

Lijst der pensioenen in 1861 toegekend aan Ambtenaren der Eijks-belastingen

„ 105.

