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Onder dankbetuiging voor de medewerking beveelt de Eedactie 

zich voortdurend aan tot de mededeeling der ontdekt wordende 

feilen en leemten, het Jaarboekje voor 1867 voorts recomman-

deerende in de welmllende belangstelling der gebruikers. 

Jan. 1867. D E R E D A C T I E . 





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

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

10. D. 
1L V. 
12. Z. 
13. Z. 
11. M . 

15. 1). 
16. VV. 
17. D. 
18. V. 
19. Z. 
20. Z. 
21. M . 

22. D. 
23. W. 
24. D. 
2:;, V. 
26. Z. 
27. Z. 
28. M. 
29. D. 
30. VV. 
31. D. 

NlEUWJAARSDAG. 

DRIE KONINGEN. 
Koppermaandag. 

N.M. 

E . K . 

H. Antonius. 
H. Petrusstoel te Home. 

H. Agnes. 
H. Naam Jezus. 

H. Timotheus. 
H. Paulus bekeering. 

H. Joan. Chrys. 

H. Franciscus. 

L.K. 

1. V. 
2. Z. 
3 . Z. 
4. M . 

5. D. 
6. W. 
7. D. 
8. V. 
9. Z. 

10. 7,. 
11. M. 
12. D. 
13. W. 
14. D. 
15. V. 
16. Z. 
17. Z. 
18. M. 
19. D. 
20. W. 
21. D. 
22. V. 
23. Z. 
2i. Z. 
25. M . 

26. D. 
27. VV. 
28. D. 

MARIA LICHIMIS. 

N.M. 
H. Agatha. 
H. Dorothea. 

H. Apollonia. 

H. Eulalia. E.K. 

H. Valent. 

H. Juliana. 
SEPTUAGESIMA. 

V.M. 

H. Pelrus. 

H. Matth. SEXAGESIMA. 

L . K . 

H. K. H. Louisa Augusta U'ilhclmina Amalia , Prinses van Pruissen. 
Gemalin van Z. K. H. Prins Fre/krik der Nederlanden. Geb. 1 Feb. 1808. 

Z. M. Willem HI, Koning der Nederlanden. Geb. 19 Februari 1817. 
Z. K. H. Willem Frederih Karet, Prins der Nederlanden, Oom des 

Kontngs. Geb. 28 Februari 1797 



M A A R T. A P R I L . 

1. V. 
2. Z. 
3. Z. 
I M . 

D. 
Ii. w. 
7. D. 
8. V. 
9. Z. 

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

Aschdag. 

QuiNQUAGESIM A. 

Vastena?ond. 

H. Thomas. 

Amsterd. Mirakel. 

H. Gregorius. 
JUDICA. QCATERTEMP. 

Q u A T E R T E M P E R . 

QUATERTEJIPER. 

PASSIE ZONDAG. 

Lente beg. 
H. Benediclus. 

PALM-ZONDAG. 

/sr. Paschen. 

N.M. 

E.K. 

V.M. 

L . K . 

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

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

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

21. Z. 
22. M. 
23. D. 
24. W. 
2a. 1). 
26. V. 
27. Z . 

28. Z. 
29. M. 
30. D. 

H. Francisc. 
QUASIMODO. 

MARIA BOODSCHAP. 

MISERICORDIA. 

JUBILATE. 

Wille Donderdag 
Goede Vrijdag. 

PASCHEN. 

2DE PAASCHDAG. 

H. George. 
CANTATE. 

H. Marcus. 

N.M. 

E K . 

V.M. 

L . K . 

H. Calharina. 

H. K. H. Wilhetmina Maria Sophia Louisa, Zuster des KoDings, 
Gemalin van Z. K. H. den Erf-GrootHerlog van Snkscn' Weimar-
Eisenach. Geb. 8 April 1824. 



M E I . J U N I . 

1. W. 
2. D. 
3. V-
4. Z. 
5. Z. 
(i. M. 
7. D. 
8. W. 
9. D. 

10. V. 
11. Z. 
12. Z. 
13. H . 
14. D. 
18. W. 
16 D. 
17. V. 
18. Z. 
19. Z. 
20. M. 
21. D. 
22. W. 
23. D. 
24. V . 

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

VOCEM. H. Phil, en Jac. 

Kruisv. 
N.M. 

Vaslendag. 
EXADDI. H. Michael. 

E . K . 

V.M. 
Vaslendag. 
/sr. Pinksteren. 

L . K . 

II. DRIEVULDIGHEID. Vaslend 

Vaslendag. 
Vaslendag. 
HEMELVAARTSDAG. 

H. SACRAMENTSDAG. 

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

10. M. 
11. 1). 
12. W. 
13. D. 
14. V. 
18 Z. 
16. Z . 
17. M. 
18. D. 
19. W. 
20. D. 
21. V. 
22. Z. 
23. Z. 
24. M. 
215. l>. 
26. W. 
27. D . 

28. V. 
29. Z. 
30. Z 

N.M. 

Vaslendag. 
PINKSTEREN. 

2Je PlNKSTERDAG. 

E.K. 

H. Odulphus. QUATERTEUP. 

H. Antonius van Padua. 
QCATERTEMPER. 

QUATERTEMPER. 

V.M. 

Dank- en biddag. 

Znmer bcgint. 

H. Johannes de Dooper. 
L.K-

Vaslendag. 
H. PETRCS en PAULLS. 

H. Paulus ged^ukdag. 

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

H. K. H. Amalia Maria da Gloria Augusta. Gemalui van L.K. H. 
Prins Hendrik der Nederlanden. Geboren 20 Mei 1830. 

Z. K. H. Willem Frederik Hendrik, Breeder des Konings. be-
boren 13 Junij 1820. . . . . . . 

H. M. Sophia Frederika Mathilda, geb. Prinses van Wurternber;;, 
Gemalin van Z. M. KoDing Willem III. Geboren 17 Juni 1818. 



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

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

10. W. 
11. D. 
12. V . 

13. Z. 
14 Z. 
15. M. 
16. D. 
17. VV. 

18. D. 
19. V. 
20. Z. 
21. Z. 
22. M. 
23. D. 
24. VV. 

25. U. 
26. V . 

27. Z. 
28. Z. 
29. M . 

30. D. 
31. W. 

Maria Visilatie. 

H. Bonifacius. 

N . M . 

E.K, 

H. Bonavenlura. 
Aposlelen scheiding. 

V . M . 

Hondsd. beginnen. 
H. Margarelha. 

H. Maria Magdalena. 

L.K. 
H. Jacobus. 
H. Anna. 

H Marlha. 

H. Ignatius. N.M. 

1. D. 
2. V . 

3. Z. 
4. Z. 
5. M. 
6. D. 
7. VV. 

8. D. 
9. V . 

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

29. D. 
30. V . 

31. Z. 

H. Pelrus banden. 
H. Porliuncula. 
H. Sleph. binding. 
H. Dominicus. 

Transf. Christi. 
E.K. 

H. Laurenlius. 
Verw. van Jeruzalem. 

Vaslendag. 
MARIA HEMELVAART. V . M . 

Hondsd. eindigen. 

Harljesdag. L.K. 

H. Bartholomeus. 
H. Ludovicus. 

H. Augustinus. 
H.Johannes onlhoofd.N.Vl. 

H. K. H. Wilhclmina Frederika Anna Elisabeth Maria, tweede 
Uochter van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Geboren 
5 Juli 1841. 

H. K. H. Wilhdmina Frederika Alexandria Anna Louisa, Doch-
ler van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, Geinalin van den 
Koning van Zweden. Geboren 5 Augustus 1828. 

Z. K. H. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, tweede Zoon 
des Konings. Geboren 25 Augustus 1851. 



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

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

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

E.K. 

MAKIA GEBOORTE. 

H. Nicolaas van Tolentino. 

Kruisverhefting. 

H. Lambertus. 
QDATERTEMPER. 

QUATERTEMPER. 

V.M. 

L.K. H. Matlb. 
QDATERTEMPER. 

Herfsl begint. QDATERTEMP. 

N.M. 
H. Michael 

H. HieroDimus. /sr. Njaar, 

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

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

H. Bavo. /sr. Nieuwjaar. 

Leyden ontzet. 

E X 

Alkmaar ontzet. 
Gr. Verzoendag. 
H. Victor. 

Loofhuttenfeest. 
Loofhuttenfeest. 

H. Lucas. 

Loofhuttenfeest. 

Vreugde der Wel. 

V.M. 

L . K . 

N.M. 
H. Simon en Judas. 

Vastendag. 

Z. K. H. Willem Nikolaas Alexander Frederik Hendrik Karel, 
Prins van Oranje , oudste Zoon des Koniogs. Geboren 4 Septem
ber 1840. 



N O V E M B E R . D E C E M B E R . 

ALLERHEILIGEN. 

AllerzieleD. 
1. V. 
2. Z. 
3. Z. 
4. M. 
5. D. 

6. W . 

7. D . H. WILLEBRORDDS 

8. V. 
9. Z. 

10. Z. 
11. M. H. Marlmus. 
12. D . 

13. W. 
14. D . 

15. V. 
16. Z. 
17. Z. Neerl. Herstelling 1813 
18. M. 
19. D . H. Elisabeth 
20. W. 
21. D . 

22. V. 
23. Z. 
24. Z. 
2d. M. H. Catbarina, 
26. D . 

27. W . 

28. D . 

29. V, 
30. Z. 

E.K. 

V.M. 

L.K. 

Maria Present. 
H. Caecilia. 

N.M. 

Utr. Kozakkendag. 
H. Andreas. Vastendag. 

1. Z, 
2. M. 
3 D . 

4. W. 
5. D . 

6. V. 
7. Z. 
8. Z. 
9. M. 

10. D . 

11. W. 
12. D . 

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

18. W. 
19. D . 

20. V. 
21. Z. 
22. Z. 
23. M. 
24. D . 

25. W. 
26. D . 

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

H. Eloisius. ISTE ADVENT. 

H. Franoiseus Xaverius. 
H. Barbara. E.K. 

H. Nicolaas. Vastendag. 
Vastendag. 
M A R U ONTVANG. 2DE ADV 

V.M. 

H. Lucia. 

H. Eusebius. 3DE ADVENT. 
Vastendag. 

QDATERTEMPER. L.K. 

QOATERT. Va9t. Wint. beg. 
QDATERTEMPER. 

4DE ADVENT. 

Vastendag. 
ISTE KEHSTDAG. N.M. 

2DE KERSTDAG. H. Steph. 
H. Johannes Evang. 
H. Onnoozele Kind. 
H. Thorn, v. Cantelberg. 

H. David. 
H. Silvester. Oudejaarsdag. 



J A A R B O E K J E 

VOOR D E 

A M B T E N A R E N 
D E R 





H O O F - A D M I N I S T R A T I E . 

Minister van Financien. 

Mr. R. J . Graaf Schimmelpenninck (ft). 

Secretaris-Generaal. 

D. van Hoytema (ft), Kommandeur von de orde von den Hei-
ligen Mauritius en Lazarus van Italic', en de Medjidie'-ordc 
van Turkije. 4 Julij 1845. 

Hoofd-Administrateur. 

Mr. A. Uijttenhooven ( f t ) , Officier der Leopdds-orde van 
Belgie, Bidder der Donnebrogs-orde van Denetnarken, Kom
mandeur der orde van de Eikenkroon van Luxemburg, Kom
mandeur der orde van liet I.egioen van Eer van Frankrijk, 
Bidder der Guelphen-orde van Hannover, Groot Officier van 
der orde van Medjidie van Turkije, Kommandeur der orde 
van Mauritius en Lazarus van ltalie. 

Referendarissen. 

J . C. Bloem ( f t ) , Officier van de MedjidiJ-orde can Turkije, 
voor de directe belastingen. 20 Jan. I860. 

J . W. Spies, voor de comptabiliteit. 22 Mei 1866. 
Mr. W. A. P. Verkerk Pistorius, voor de redden en accijnsen. 

6 Jan. 1865. 

Hoofd-Commiesen bij het Alinisterie 

voor het vak der directe belastingen, in- en uitgaande 
rtchten en accijnsen. 

J . de Jong. 22 Julij 1857. 
D . W. Roobol. 22 Mei 1866. 



'I 

Commiesen. 
H . T . Mensinga. 18 Nov. 1847. 
F . van Haaften. 13 Feb. 1851. 
H . P . dePeypers. 18 Jan. 1852. 
J . Oltmans. 24 Feb. 1854. 
P.F.Waldeck.Az.30Dec. 1855. 

S. H . Hertzveld. 30 Dec. 1855. 
P . H . E . L . Jonxis. 1 Aug. 1861. 
L . Samuels. 1 Mrt. 1863. 
P.J.vanderKloot. 1 Mrt. 1863. 
J.H.Mullemeister. 1 Mrt. 1863. 

Adj unc t- Comm ie sen. 

G . A . N . Faber van Riemsdijk. 
14 Aug. 1847. 

J . J . Kips. 30 Dec. 1855. 
W. F.K.Zwierzina Jr. 20ct. 18 5 6. 
J . M.Kilchmeijer. 2 Oct. 1856. 
M . Henriques Pimentel. 20 Jan. 

1860. 
G . J . Tinbergen. 20 Jan. 1S60. 
E . A . Canneman. 1 Aug. 1861. 
H . Cornets de Groot. 1 Aug. 

1861. 
J . W. H . M.Lies . 1 Mrt. 1863. 
H . G . W. Briede'. 1 Mrt. 1863. 
J . A . W. Hustinx. 1 Mrt. 1863. 
J . Boumeester. 1 Mrt. 1863. 

H . W . Everts. 1 Mrt. 1863. 
H . van den Hoonardt. 1 Mrt. 

1863. 
Jhr. J . G . W . von Speicher. 

1 Mrt. 1863. 
A . Tielenius Kruythoff. 1 Mrt. 

1863. 
L . Vermeulen 1 Mrt. 1863. 
T. A. van Zeggelen. 1 Mrt. 

1863. 
B . C. G . van Eelde. 6 Sept. 

1865. 
L . J . Hamers. 22 Mei 1866. 
T. van Hiele. 22 Mei 1866. 
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A M B T E N A R E N 

VOOR D E ALGEMEENE DIENST BIJ HET VAK DER DIRECTE 
BELASTINGEN, IK- E N UITGAANDE RECHTEN EN AC

CIJNSEN, EN VAN DEN WAARBORG E N BELAS
TING OP DE GOUDEN EN ZILVEREN "WERKEN. 

Hoofd-Inspecteurs der directe belastingen, enz. 

W. de Rooy, Ridder van de Leopolds-orde van Belgie. Tevens 
belast met de Afdeeling Verificatie bij liet Dept. van Finan
cien. 20 Oct. 1855. 

P. H . B . Motke, ( f t ) , Officier van de orde van het Legioen 
van Eer en van de orde van den Heiligen Mauritius en La-
zerus van Italic. Tevens waarnemend Inspecteur voor de 
Rijnvaart. 15 Eeb. 1860. 

W. J . L . Grobbee, Fungeerend Chef der Afdeeling Personeel. 
10 Nov. 1866. 

Inspecteur der directe belastingen en het kadaster. 

P. Koster. 22 Jan. 1851. 

Inspecteur van het middel van Waarborg. 

B. van der Voort. 17 Feb. 1860. 

Adviseur. 

Dr. J . Gunning, Hoogleeraar te Amsterdam , voor de Wis-, 
Natuur- en Sclieikundige zaken. 4 Aug. 1862. 



6 

3 m b u l a n t c i U c d c r c l t c tc ZZ\>\icx\ 
AAN DE ZEEZIJDE (1). 

E E R S T E A P D E E L I N G . 
Bevattende de Zuiderzee, het IJ, de Friesche en Groninger 

Wadden, de Ferns en den Bollard. 

Controleur der divisie Helder. 
Jhr. T. J . Kraijenhoff, belast met de funclie van Comma ude nr. 

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

No. 1. (Zuiderzee.) 

H . Schweig, Visiteur a. i. 
V. de Vries, Schipper en buitengewoon Commies. 
S. Spanjerdt, Sloeproeier. 

No. 2. (Zuiderzee.) 

T. Hessels, Visiteur a. i. 
H . R. de Vries, Schipper en buitengewoon Commies. 
A . Griep, Sloeproeier. 

No. 3 . (Groninger Wadden.) 

K . Schweig, Visiteur a. i. 
K . E . van Dijk, Rijks-Schipper. 
C. de Jong, Sloeproeier. 
D . Kamper, Rijks-Matroos \ste klasse. 
D . Spanjerdt, Rijks-Matroos Mde klasse. 
K . J aring , Scheepsjongen. 

No. 4. (Friesche Wadden.) 

J . Willaars Jr. , Visiteur a. i. 
T . E . Heytema, Rijks-Schipper. 
3. van T i l , Sloeproeier. 

(1) De organisatic van dezen dienst is in haar geheel o|>genomcn on
der dc rubriek Personeel , bl. 76 van het jaarboekje van lSi6. 
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T . Loonstra, Rijks-Matroos lste klasse. 
W. L . Kuiper, Rijks-Matroos %de klasse. 

(vacant), Scheepsjongen. 

No. 5. (Eems.) 

H . Veltman, Visiteur a. i. 
K . L . Kamper, Schipper en buitengewoon Commies Waker. 
J . Baas, Sloeproeier. ' 

VOOK DEN HELDER, VLIELAND, TERSCHELLING , 
AMELAND EN OOSTMAHORN. 

De met de dienst der klaringen belaste ambtenaren. 

T W E E D E A E D E E L I N G . 
Bevattende de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Stroomen. 

Controleur-Commandeur. 
J . Houwing, te Rotterdam. 

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

VAARTUIG NO. 1. 

R. van Meerendonk, Visiteur a. i. 
A . Verijke, Schipper. 
3. Wessels, Sloeproeier. 
G . Roelands, I . 
T, i T> i t Malrozen. 
B. van de Rovaart, | 
J . P. de Raad, Scheepsjongen. 

VAARTUIG N O . 2. 

W . C. Verweij, Visiteur a. i. 
G . 't Hart , Schipper. 
A . van Prooijen Schuerman, Sloeproeier. 
W. Comijs, I ] j f a ( r o z e n ^ 
C. van der l loeg, ) 
S. van Engelsdorp Gastelaars, Sclieepsjongen. 



s 

VAARTUIG NO. 3. 

A . A . Folbers, Visiteur a. i. 
L . Hartman, Schipper. 
C. Dronkers, Matroos. 
C. Spaanderman, Scheepsjongen. 

VAARTUIG NO. 4. 

H . J . G . Nanninga, Visiteur a. i. 
M . van Keulen, Schipper. 
P. Baart, Matroos. 
L . Moerkerk, Scheepsjongen. 

VAARTUIG NO. 5. 

B . J . Jannette, Visiteur. 
J . Teunisse, Zetschipper en huitengetooon Commies. 
C. L . Bos, Sloeproeier. 
J . H . Bitmeester , 1 . 
W. Moerkerk, I M a t r o z e n -
L . Dronkers, Scheepsjongen. 



E I A A l u I L l U J S i T 

D E R 

A M B T E I N A R E i V 

IN DE ONDERSCHEIDENE 

p w i r a i N BES RISES. 



N 0 T A. 

De Ontvangers, bij welke geene bijzoiulere aauwijzing in de 
Naamlijst voorkomt, zijn Ontvangers van de directe belastingen eu 
accijusen. 

De benaming van liet kantoor is met door ge spa t i e d e letters 
gedrukt; voor zoo ver die niet speciaal wordt aangewezen, is de 
hoofdplaats van het kantoor tevens de residentie van den Ontvanger. 

De klassen der kantoren zijn achter de uamen vermeld. 
lste klasse, boven / 4000. 
2de „ , vau » 3300 tot / 4000. 
3de , , , , 2600 » , 3300. 
4de , , , , 2000 , , 2600. 
5de „ , , , 1500 , , 2000. 
Ode . , „ , 1100 , , 1500. 
7de , , , , 800 , , 1100. 
Sste » . * . 600 , , 800. 
9de „ ,beueden, 600. 

De ambtenaren als Koeiers der eerste, tweede en derde 
klasse geexamineerd, zijn aangeduid door r. 1, r. 2, r. 3, 
achter de namen voorkomende. 

Het jaartal vddr den naam der Ontvangers duidt aan in 
•welk jaar hij het eerst in die betrekking is aangesteld; de 
datum achter ieder persoon de dagteekening der laatste be-
noemincr. 



Direeteur. 
J . A . Nuyts. 24 Mrt. 1860. 

Commies ter Directie. 

Rijks-Advocaat. 
Mr. A . J . Korteweg. TVaarnemend. 18 Juli 1851. 

Betaalmeesters. 
J . Barends, te 's Hertogenbosch. 8 Sept. 1855. 
J . Spoor ( f t ) , te Breda. 25 Jul i 1849. 

Controleurs. 
C. van der Schoot, te 'sHertogenbosch. 1 Aug. 1847. 
P. C. Kooij, te Tilburg. 1 Nov. 1847. 
W. Baerts, te Oss. 24 Apr. 1865. 
E . L . Bogaert, te Heusden. 16 Oct. 1862. 
Jhr. E . 0. L . van Nispen, te Eindhoven. 31 Jan. 1853. 
T. E . Motke, te Helmond. 28 Sept. 1865. 
P. J . A . Clavareau, te Oirsehot. 28 Sept. 1865. 
W. C. van Rhijn, te Boxmeer. 13 Mei 1840. 
A . P. Boellaard, te Breda. 5 Sept. 1850. 
J . A . Meulemans, te Oosterhout. 22 Juni 1859, 
L . J . Sala, te Roosendaal. 1 Feb. 1852. 
H . A . Toewater, te Bergen-op-Zoom. lVaarnemend. 
J . H . Cateau van Rosevelt, te Zevenbergen. 16 Nov. 1859. 

Ontvangers. 
Controle 's BOSCH. 

1826. G . Sterk Jr. , voor de dir. bel., te 's Bosch (3e kl.). 
19 Sept. 1861. 

1882. A . Voerman, voor de rechten en accijnsen, te's Bosch 
(3ekl.) 12 Nov. 1855. 

1847. Jhr. F . J . J . van Rijckevorsel van Kessel, voor St. Mi
chielsgestel en den Dungen (7e kl.). 25 Jan. 1854. 

1844. E . G . de Hartitzsrh, voor Vught, Cromvoirt en Hel-
voirl (7e kl.) 24 Juni 1853. 

1860. Jhr. II. J . J . Bowier, voor Berlicum, Heesioijk en 
Dinther (7e kl.). 19 Juni 1860. 
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1854. C. M . Gerard de Miellet van Coehoorn, voor Rosma
len, Nuland en Geffen (7e kl.). 31 Jan. 1864. 

1858. W. C. G . Abbema, voor Engelen, Empel en Bok-
lioven (9e kl.). 8 Mrt. 1858. 

Stationementen te 's Bosch, Vught, Berlicum en Rosmalen. 

Controle TILBUKG. 

1866. H . Houwing (1), voor de dir. bel, recbten en accijnsen, 
te Tilburg en Goirle (3e kl.). 14 Mrt. 1866. 

, voor de rechten, te Goirle (grensk., 7e kl.). 
1839. F . J . B . Montforts, voor Loon-op-Zand en Udenhout 

(6e kl.). 12 Oct. 1853. 
1845. H . P. J . Ots, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 

te Baarle-Nassau, Alphen, Riel en Chaam (grenskant., 
6e kl.). 15 Mrt. 1866. 

Stationementen te Tilburg, Goirle, Loon-op-Zand, Baarle-
Nassau, Alphen, Riel, Alphen-Oisterwijk en Chaam. 

Controle HEUSDEN. 

1837. H . van der Colff, voor Heusden, Herpt, Bern en 
Oudheusden (5e kl.). 3 Apr. 1865. 

1844. J . A . Schiffer, voor Giessen, Andel, Rijswijk en 
Woudrichem (6e kl.) [residentie Woudrichem]. 21 Apr. 1844. 

1864. W. van Nouhuys, voor Wijk en Veen (8ekl.). 3 Juli 1864. 
1855. L . E . Krabbendam, voor Eethen, Meeuwen en Dron-

gelen (8e kl.). 13 Apr. 1858. 
1848. J . A . van Hooft, voor Dussen, Almkerk en Emmic-

hoven (6e kl.). 6 Aug. 1863. 
1867. J . H . Hecking, voor Werken dam en de Werken 

(6e kl.). 4 Jan. 1867. 
1866. F . H . Ludewig (2), voor Vlijmen, Hedikhuizen, 

Drunen en Nieuwkuik (6e kl.). 14 Apr. 1866. 
Stationementen te Heusden, Woudrichem, Dussen, Wer-

kendam en Nieuwkuik. 

Controle Oss. 

1832. J . G . Niehot, voor Oss, Heesch, Berchem en Nistel-
rode (5e kl.). 9 Mrt. 1859. 

(1) Vroeger Controleur te Lobith. 
(2) Vroeger Controleur der dir. bel., en van het kadaster. 
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1843. D . van Sonsvekl Brink, voor Ravenstein, Huisseling, 
Deurstn, Dieden en Megen (6e kl.). 22 Juni 1863. 

1851. H . A . Essers, voor Lith, Lithoijen, Maren en Oijen 
(6e kl.). 22 Juni 1863. 

1864. J . A . V l u g , voor Reek, Herpen en Schayk (resid. 
Herpen) (7e kl.). 6 Apr. 1864. 

1839. A . van Wi kel, voor Uden, Mill en Zeeland (6e kl.). 
15 Mrt. 1856. 

1844. B . Bitter, voor Veghel (6e kl.). 27 Mrt. 1865. 
Stationementen te Oss, Ravenstein, Megen, Lith, Schayk, 

Uden, Mill, Veghel, Vorsteuhosch , Volkel en Nistelrode. 

Controle BOXMEER. 
1837. Jhr. T . E . J . H . van Grotenhuis tot Ontstein, voor 

de dir. bel., rechten en accijnsen, te Boxmeer, Sambeek, 
Oploo, Haps en Wanroy (5e kl.). 1 Mrt. 1862. 

1839. P. T. Bogaard, voor de dir. belast., recht. en acc, te 
Grave, Gasselt, Escharen en Velp (5e kl.). 1 Mrt. 1862. 

1860. K . Pfeiffer, voor de dir. bel.. rechten en accijnsen, te 
Maashees en Vierlingsbeek (8e kl.). 27 Juli 1860. 

1839. J . H . Kessels, voor de dir. bel, recht. en acc, te Cuyk, 
Beers, Linden, Beugen en Oeffelt (6e kl.). 1 Mrt. 1862. 

Stationementen te Boxmeer, Grave, Maashees, Vierlings
beek, Cuyk, Oeffelt, Beugen en Grootliuden. 

Controle EINDHOVEN. 
1823. F . van Lelyveld van Cingelshouck, voor de dir. bel., 

rechten en accijnsen, te Eindhoven, Stratum, Strijp en 
Gestel (4e kl.). 12 Juni 1839. 

1864. H . Coops, voor Bergeijk, Luiksgestel, Borkel en 
Schaft, IVesterhoven, Valkenswaard en Dommelen (7e kl.). 
17 Juni 1864. 

1858. A . de Reus, voor Veldhoven en Meerveldhoven, TVaalre, 
Aalst, Oerle, Zeelst en Riethoven (6e kl.). 19 Oct. 1864. 

1841. J . H . C. Kremer, voor JVoensel, Son, Breugel, 
Nuenen en Tongelre (6e kl.). 18 Jan. 1863. 

voor de rechten aan de Bergeijksche 
Barriere (grensk., 7e kl.). 

1848. A . P. van Beusekom, voor Heeze, T^eende, Zesgehuch-
ten, Geldrop en Mierlo (res. Geldrop, (5e kl.). 29 Nov. 1863. 

, voor Valkenswaard (station). 
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1866. A . J . Veiling, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Budel, Maarlieeze en Soerendonk (8e kl.). 10 Nov. 1866. 

Stationementen te Eindhoven, Veldhoven, Bergeijk, Luiks-
gestel, Bergeijksche-Barriere, Heeze, Leende, Budel, Geldrop, 
Valkenswaard, Nuenen, Soerendonk, Maarlieeze en Borkel 
en Schaft. 

Controle HELMOND. 

1833. P. Verschooff, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Helmond (5e kl.). 21 Mrt. 1853. 

1855. P. P. C. Steinmetz, voor Aarle-Rixtel, Beek en 
Bonk, Lieshout en Stipltout (7e kl.). 5 Sept. 1861. 

1856. A . G . Reighard, voor Gemert en Bakel en Milheeze 
(7e kl.). 6 Nov. 1863. 

1853. B. L . H . Borret, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Asten, Vlierden, Beurne en Liessel, Someren en Lierop 
(6e kl.). 2 Mrt. 1859. 

1859. P. A . Broers, voor Erp en Boekel (8e kl.). 15 Oct. 1859. 
Stationementen te Helmond, Gemert, Asten, Beurne, 

Someren, Boekel, Bakel-Milheeze, Handel en Erp. 

Controle OIRSCHOT. 

1855. S. P. W. J . van Goch, voor Oirschot en Best (6e kl.). 
14 Oct. 1855. 

1856. G . D. P, S. Hubar, voor Hilvarenbeek, Biessen 
en Moergestel (7e kl.). 7 Jan. 1858. 

18+2. J . Meijer, voor Hoogeloon, Vesstm, Hooge-en Lage-
Mierde, Oost-, West- en Middelbeers en Eersel en Buizel 
(7e kl.). 29 Mrt. 1863. 

1840. P. G . Bogers, voor Boxtel, Esch en Liempde (6ekl.). 
27 Jan. 1853. 

1856. J . A . Rypperda, voor Oisterwijk, Berkel en Haaren 
(7e kl.). 22 Juni 1863. 

1841. P. Schutjes, voor St. Oedenrode en Schijndel (Qekl.). 
18 Jan. 1S63. 

1862. P. A . Broers, voor de dir. bel., rechten en accijnsen te 
Rensel en Bladel (le kl.) 14 Oct. 1862. 

Stationementen te Oirschot, Hilvarenbeek, Diessen, Hooge
loon , Lagemierde, Hoogemierde, Boxtel, Oisterwijk, St. Oe
denrode, Rensel, Bladel, Moergestel, Hapert, Neterstl en Eersel. 
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Controle B R E D A . 

1823. J . G . Neiszen, voor de dir. bel., rechten en accijnsen , 
te Breda (3e kl.). 17 Apr. 1860. 

1843. A . Engelenburg, voor Prinsenhage (6e kl.). 
25 Oct. 1866. 

1844. A . G . J . Hamming, voor Zundert en Wernhout en 
Rijsbergen (6e kl.). 28 Mrt. 1859. 

1862. C. Kempeneers, voor de rechten te Wernhout (grens-
kantoor (7c kl.). 7 Aug. 1865. 

1840. C. de Brauw, voor de dir. bel., rechten en accijnsen te 
Ginneken en Teteringen (6e kl.) 11 Mrt. 1855. 

. . . . J . F . van der Sanden, voor de rechten te Strijbeek 
(grenskantoor 8e kl.). Waarnemend. 

Stationementen te Breda , Prinsenhage, Ginneken, Rijs
bergen, Zundert, Anker, Wernhout, Galderen, Strijbeek en 
Ulvenhout. 

Controle OOSTERHOUT. 

1835. W. Hopmans van lVurmond, voor Oosterhout (5e kl ) 
24 Jan. 1865. 

1847. W . F . G . L . van Tengnagell de Raad, voor Terhey
den en Hooge- en Lage-Zwaluwe (6e kl.). 9 Dec. 1865.' 

1848. W. Molenaar, voor Dongen, Gilze en Rijen (7e kl.). 
15 Mrt. 1866. 

voor Geertruidenberg en Made en 
Drimmelen (6e kl.). 

1835. J.VV. van Aiocck, voor Raamsdonk (5e kl.) 8 Aug. 1856. 
1860. J . C. Kuhlman Cz., voor Waspik en 's Gravemoer 

(6e kl.). 5 Oct. 1860. 
1854. L . P. J . Baerveldt, voor Capelle, Frijhoeve-Capelle 

en Sprang (6c kl ). 17 Mei 1865. 
1841. P. van der Tuk, voor Waalwijk, Baardwijk en Be-

soijen (5e kl.). 17 Apr. 1866. 
Stationementen te Oosterhout, Terheyden, Geertruidenberg, 

Baamsdonk, Waalwijk, Capelle eu Zwaluwe. 
Controle ROOZENDAAL. 

1866. J . van Assum (1), voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
te Rooz endaal tn Nispen (2e kl.). 6 Sept. 1866. 

(1) Vroegcr Controleur (actieve dienst) te Rotterdam. 
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1857. J . J . A. Willemse, voor Rucphen en Hoeven (7e kl.). 
17 Nov. 1857. 

1865. B . C. Charbon, voor de rechten te Nispen (grensk., 
8e kl.). 26 Sept. 1865. 

1838. A. Zonnevylle, voor Etten en Leur (resid. Leur, 
4e kl.). 6 Sept. 1866. 

Stationementen te Rooztndaal, Rucphen, Sprundel, Nis
pen, Leur en Moerdijk. 

Controle BERCEN-OF-ZOOM. 

1839. F . J . S. Eerens, voor de dir. bel , rechten en accijn
sen te Bergen-op-Zoom (3e kl.). 9 Mei 1866. 

1842. J . A.Bouwhuizen, voor Steenbergen (6ekl.). 3Meil852. 
1847. W. M . D . van Welij, voor Halsteren en Nieuw-Vos-

semeer (7e kl.). 15 Juni 1861. 
1841. J . G. de Bosson, voor Wouw (7e k l ) . 3 Julij 1864. 
1861. W. C. Smits, voor de dir. bel, rechten en accijnsen te 

Butte (7e kl.). 29 Sept. 1865. 
1847. V . J . E . van Steenacker, voor de dir. bel., rechten en 

accijnsen, te Ossendreeht, Woensdrecht en Huibergen 
(7e kl.). 24 Oct. 1859. 

Stationementen te Bergen-op-Zoom, Steenbergen, Wouw, 
Ossendreeht, Huibergen, Hoogerheiden en Butte. 

Controle ZEVENBERGEN. 

1823. 'J. O. van Dugteren, voor Zevenbergen (6e kl.). 
24 Junij 1853. 

1846. H . Scholtens, voor Bin te loord (7e k l ) . 22 Apr. 1846. 
1850. P. Bouwens, voor Willemstad en Fijnaart (6e kl.). 

30 Juni 1866. 
1817. E . A . de Klerck Jz., voor Klundert en Standdaar-

buiten (residentie Standdaarbuiten, 6e kl.). 26 Apr. 1831. 
1824. J . B . de Plonnies, voor Oudenbosch en Oud- en 

Nieuw-Gastel (5e kl.). 15 Mei 1862. 
Stationementen te Zevenbergen, Willemstad en Oudenbosch. 

Surnumerairen in de Directie. 
J C.v.Voorthuyzen. 50ct.l864. M . Schuylenburg. 5 Oct. 1864. 
J . van derBurch. 5 Oct. 1864. J.H.Schuylenburg. 2Nov. l865. 
A.P.B.v.Beusekom. 50ct.l864. P. A . H . Seipgens. 5 Sept. 1866. 
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Visiteurs. 
J . H . Bosschart, 3e kl., te Bergen-op-Zoom. 
J . Jacobs, le kl., I 
G . A . Wethrnar, r. 2., le kl. , > te Roozendaal. 
H . B . C. van Alphen, 4e k l , I 
G . C. K . Leonhardi, le kl., te Valkenswaard. 

Commiesen. 
( N a a r a n c l e n n l t e l t . ) 

Hoofd- Commiesen, 
U van den Wildenberg, te Roozendaal. 
II. van den Dolder, te Iloogerheidcn. 
C. II. Wiizel, te Jfpken. 
R. J. 11. Rock, te Rijsbergen. 

Van de eerste klasse 

C. van Soeat, r. 3. te Valkenswaard. 
J A. Roy, r. 3. te BloM. 
H. F. B Brouwers, r. 3, te Budel. 
N. C. A. Ampt, te llilcarenbeet, waarn. 

W. Wilbers. 
L. B. van Ballaert. 
G. van Galen, r. 3. 
II. A. Janssen. 
3. C. KIotE. 
W. II. van Ommeren. 
L. P. van Orten. 
K. D. C. van Buuren. 
J. J . Veerniau. r. 3, 
J . Hannik. r. 2. 
I. de Graaff. 
S. Vosters (* 4 kl.) 
L . J. F. Clement. 
H . Wissink. 
J . II. 11. Zipp. 
D. vau Perls. 
J . F. C. Baesjou. r. 3. 
G. J . Immink. r. 3. 
G. F. Jaquet. 
W. F. Middelkoop. 

T. B. Verhaere. 
J. A. Mareclial. 
W. G. P. Guppel. 
II. J. Peper. r. 3. 
P. Rasscrs. 
J. Fgten. r. 8. 
A. Toonen. 
A. A. Bresson. 
C. J A. van Kaseveld. 
J. Wegers. 
J. H. llonl.ieslis. 
1). van der Meiden. 
P. vau Raveslein. 
W. van Ooijen r. 2. 
J. P. Kappel r. 3. 
A. van i!en Muysenbcrg. 
J. W. vau llucren. 

C. Potters, r. 3. 
C. H. Bus. 
L. Retdijk. 
H. Walder. 
J. F. Baerveldt. 
J. Verslraeten. r. S. 
M. Hoffmann. 
J. van de Wiel. r. 3. 
ft, A W. Kieffer. 
P. Heutzeii. 
J. H. lleyerman. 
N van der Sclialk. 
J, II. Stute. r. 3. 
J. £. Saalbach. r. S. 
J. jN. M. van Dingatee. 
A. C. Fesant. r. 3. 
C. W. G. lletterbdiy. 
J. Rlaupot. r. 3. 
C. W. J. Croes. r. 3. 
J. P. Gemeu. 

Van de tweede klasse. 
G. B. Pas. 
A. Valkiers, 
G. Ilulseulws. 
P. Morgenstern. 
U. Viuk. 
A II. Chattclin. 
A. van der Hoeven. r. 3. 
C. tie Jong. 
J. B Fit r. 3. 
A. van Rookbnijsen. r. 3. 
A Dnedoi.kB. r. 3. 
G van Btjueu. 
W. Beneens 
S. T. Trnmp. r. 3. 
P. A. Banbel. 
J. Puiiselmaii. r. 3. 
M. Kooij. r. 3. 

J. W. Wiertz. 
J. W Wenniger. 
B. Brimer. r. 3. 
P, J. d'llneuens. w. S. 
J G. Wnnier. 
P. Cnurtens. 
D. M. Blommers. r. 3. 
11. Muller. 
A. van Meenen. 
A. A. van Steenbergen. 
J. P Nomao. r. 3. 
A. N. van der Schoot. 
C. vau Dig. 
A. DhigemHiia. 
K. van den Berg. 
L. Oos'erlee. 
F. van Muenen. 
A. J. Beaumont. 
J. A. van Rceken. 

C. van Damme. 
M. E. rVozeman. 
W. C. Dijk r. 3. 
G. van Osch. 
J. Held. 
A. Blewanus. 
M M. A. Neomagus. r. 3. 
P. C. Zeijlmans van Fmmik-

lioven. r. 3. 
J. H. Jock n. r. 3. 
A. J. R.ehlijk. 
C. G. Rceknian. 
H. A. Wolvers. r. 8. 
J . van F.ggermond. r. 3. 
J . K Roomer. 
A. Wilhelm. r. 3. 
C.B.van Helden Tucker, r. 3. 
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A. van Alphen. 
J. B. Brandts. 
A. van Hall. r. 3. 
J. F. J. P. van der Borght, 
H. Scheermakers. 
J. R. F. Straatman. p. 8. 
P. Visser. p. 3. 
A. J. Keulsdom. p. 3. 
A. C. Christ, p. 8. 
J. C. Slutjters. 
P. van der Kuyten. 
W, van DtMirsen 
A. van de Wildenberg, 
V. A. C. Jarnazette. r. 3. 
P. Kroes 
A C. D. Botke r. 3. 
P. J. Brink. 
A- Nuiten. 
A. A. Hollert. p. 3. 
L. van I/ingen. 
P. Elsiog. 
J . van Breugel. 
A. van den Heuvel. 
F. M. Bosschart. 

K. W. Lier. 
J. Upes. 
A. P. Colley, 
B. Rutten. 
T. Paro. 
R. T. Mange. 
P. Webbers. 
E . J D. Breyl. 
C. J . van Aalst. r. 3. 
W. Bosnians. 
H. Blommers. 
L J . F . Gram. 
H. G. van Poppel. 
P. Wagemakers. 
B. Mnrpenslern. 
J. Looyens. 
J. Gaherel. P. S. 
P. Bakx. 
H. Pynenburg. 
•T. Lmeite. 
J . P. Enserinck, 
E . P. H . de Gruijter, 
G. P. H . Weymar. 
H. C. Kuypers. 
ft. J Schelleoa. 
A Kerssemakera. 
J. M. Moors. 
P. N. Srnits. 
J. A. Hubers. 
.1. C 1). Euler. 
J. F. Keisteus. 
J. W. Andrea. 
K. E . Euler, 
J. C Meijbaum. 
J. van Etfgeniioud. 
W. C. Vogels. 

E. W. Wolvers. 
F. W. Donath. 
B. J. W. Bnsch. 
J. Fooij. 
G. J. M. Bar. van Slmgelandt. 
W. van Lelyveld van Cingels-

houck. 
J. Q. van der Yen. P. 3. 
J Struik. r. 3. 
L van den Burg. r. 3. 
P. J. den Dekker. 
J. H. Jieijutjes. p. 3. 
J . H. WaaU-yk. 
J. D. van der Borght. 
J. M. Roolaut. 
L. J. Weyermans. 
J. Kuppeus. 
A. A Leita. r. 8. 
J. Kuypeis. 
C. Passier. r. 8. 
J. D. Scheffer. 
J C J. Romang. 
W. L Hermans. 
D. Kraau. 

Van de derde klasse* 

P. J. Cornelissen. 
J. M. Roolaut. p. 8. 
P. Bertrams. 
J. Rodenburg. 
J. M. Witters. 
E. S. Vorstman. 
J. A. L. van Steenacker. 
P. Eugel. 
M. 3. van Diemen. 
W. C. Neomagus. 
J. II. van Daalen. 
A. Selhorst. 
J. M. van Hoek. 
K. Andriessen. 
L. J. van den Dungen. 
A. G. D. Luyten. 
H. Vrijdag. 
P. A. H. Gatzen. 
F. R. H. Weymar. 
B. W. Ulebake. 
11. van den Burg. 
J. J . F de Ridder. 
IC. Keunen. 
J. J. Bogaarts. 
A. Sprenkels 
II. van de Werff. 
A. J . Euler. 
H. A. Court. 
G. A. Posthumns. 
F. J, A. van de Wakker. 
A. Nuyten. 
H. Meyer. 
J. H . F. Marechal. 
E. G. Hendriks. 
W. A. van Poppel. 

F. F. II. Waleson. r. 8. 
M. Kamerman. 
A. Deijneo. 
G. J. Chabot. p. 8. 
L A. Muller. p. 3. 
W. Slannen. 
H. W. Lem. 
E. W. van Kraanen. 
L. H . Colson Aberson. P. 3. 
L A H. Gram. 
H. B. vau der Kellen. r. 3. 
P. van Vugt. 
J. Hockman. p. S. 
A. Boogaarts. 
L. van Riel. 
H. Olden. 
A. Stambergen. 
J. F. Rutten. 
C. L. Hanewinckcl. 
R. W. Brandt. 
J. M. Bouwens. 
J. Klop. 
F. F. Calame. 
J. V. P. Appeli. 

3. Bogaerts. 
J. de Ring. 
C. de Moor. 
J. C. Hanewinckel. 
F. J . de Visser. 
P. P. van de Wiel. 
F. G. Enghardt. 
L. van Ghert. 
W. van Baardwijk. 
U. Fooy. 
P. F. Vrydag. 
J. F. Stravens. 
F. J. lleyutjes. 
G. J. van Kraanen. 
J. C. van Rietschoten. 
F. Oosterbaan. 
C. F. S*ennen, 
W. P. Bastiaanse. 
C. A. van Gennip. 
M. vau Setten. 
J. Leliveld. 
J. van de Wildenberg. 
J. Martens. 
K, B. Sanderson. 
W. L. Ziegenhoock. 
A. van Milt. 
J. J. Pykshoorn. 
P. C. J. Deybel. 
G. H. F. Gobius. 
A Voerman. 
J . Maizaiac. 
J. Dominicus. 
P. W. Mansfelt. 
N. W. A. Overbroek. 
A. L. Visser. 
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J . Bouwens. 
J. ki. Boijmanl. 
J) J. Okhuijzcn. 
L J. Meijei. 
T. A. Motke. 
C M. Pool. 
II. Vosters 
A. 11. A Giesen. 
G. W vau Egmond. 
J . Gioos 
& L. Valkenaar. 
1'. Neninasrus. 
1). H. H. de Warem. 
W. A. Wilbers. 
V. N. Marcclia. 
1'. vau Dieteu. 
J . L. Snla. 
H. L. M. Absll. 
J. J . Gelieniau. 

Fan de vierde klasse. 
K. van Gab-teren. 
C. C. J. Witbraad. 
E. J. 1. Kip. 
J. A. A. Rutten. 
M. Jatissen 
C. W. van Leeuwen. 
M. Kusters. 
C. Mnerdyk. 
G. L. IJ Motk6. 
J. Donhuijsen. 
K. A. Kus'era. 
W. vau der Laan* 
J, H. Hoffman 
J. H. G. Ilueber. 
W. P. de Barse. 
1. T Wildenberg. 
J. II. van Olmea. 
A. van Kampen. 

J. Rchrautl. 
H. J . Appelian. 
A. M. Frens. 
P. A. Sclioeumakers. 
11. J. Sunt. 
J. Vos. 
M. 11. Termeulen. 
J. T»eitnian. 
J. 11 Grootveld. 
J. 11. Muller. 
H. A SneltjcB. 
J. M. Wagenaar. 
M Steussy. 
J. A Urocnenboom. 
11. Zandgk. 
1). van IJraanen. 
T A. G. van Elten. 
B. J. Tangelder. 

W. C. Koch. 
A. van den Bolder. 

J. Baetscn. 
T. Petersen. 
A. de Vlieger. 

P. van Oost. 
G de Meel. 
Oudegeest. 

i. A. E. Jaegers. 
J. de Bruijne. 
J. Gevaert. 
L . P. van de Wiel. 
H. J. Brom. 
P. B. Kuufman. 

P. 
A. 
11. 
I. 
¥. 
W. 

Buitengetoone Commiesen 
G. J. Koenderink. 
J. A E van der Wedden 
P. C A van der Loeff. 
M. C. Commelill. 
J G Berger 
W. C Muller. 
J. W. Sclieeren. 
G J. Hmjmk. 
M. J. llendricbs. 
A. N. J van Eeden Nierhoff. 
C. de Jous. 
G. H. Valentijn. 
M. S. Wageners. 

J. N. C Refers. 
A. 11. Rerjnaerts. 
J. M Heihgers. 
W P. Nirsien. 
G. ¥. Houha. 
J. W. II. Jongen. 
H. Mom. 
J. W. Claassen. 
D. Ubas. 
A. C. J. de Bruge. 
C. J . Kip 
A. C. Guillot. 
W. J. 1). Posthumus. 

Scheepsmeters. 
A. C. Pesant, Commies lste kl., te 's Bosch. 
J. Q. vau der Veu, Commies 2de kl., te Grave. 
P. van Santen, voor Zevenbergen eu Bergen-op-Zoom. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
te 's Bosch. 

3. Blaupot, Commies le kl., voor de kantoren Vught en St. Michiels Gislel. 
C. H . Bus, r/ a a II a it Rosmalen eu Bngelen. 
K. van den Berg.» > n n liet kantoor Berlicum. 
l\ de Groot, voor de kantoren Tilburg en Loon-op Zand. 
A C. Christ. Commies 2e kl., voor bet kantoor Baarle-Nassan. 
J. P. Kappel, i n it i* de kantoren Heusden en Etthen. 
A. 't Hooft, voor de kantoren Wijh, Giessen, IFeriendam en Dussen. 
G. J Chabot, Commies 2e kl,, voor het kantoor Vlijmen. 
II. J. Peper, m u * • » « OwB. 
11. Muller, » le » » « » Ravenstein. 
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C. J. P. vau Esseveld, Commies 2e kl. voor het kantoor Lith. 
S. S. Langeraan, voor de kautoren Uden, Reek cn Veghel. 
H. A. Wolvers, Commies 2e kl., voor het kantoor Boxmeer 
M. Hoffman, ]e „ „ „ , Umeheee. 
T. A. Motk6, „ 4e „ „ „ „ Cuyk. 
J. Q. vau der Ven „ 2e „ „ „ „ Grave. 
3. Voets, voor de kantoren Eindhoven, Woensel, Heeze, Bergeijt, Buiten Veh'boven. 
P. C. Zeulmans van Emnnchoveu, Commies 2e kl., voor de kautoreu Helmond en 

Aarle-Rixtel. 
P. P. van de Wiel, Commies Se kl., voor 
L. P. van Orten, 
H. Schcermakers, 
R A. W. Kieffer, 
L. H . Colaon Aherson, 
C. L . Hanewinckel, 

G. Pfeiffer, 
A. Hubers, 
C. Kuypers, 

le 
2e 
le 
2e 
2e 
4e 
3e 

het kantoor Asten. 
de kantoren Gemert en Erf. 
het kantoor St. Oedenrode. 
it a Boxtel. 
if II Oisterwijk. 
II n Oirschot. 
II II Hilvarenbeek. 
II 11 Hoogeloon. 

Rensel. 

M. 
J. 
H. 
A. de Bie, voor de kantoren Breda, Zundert, Prinsenhage en Ginneken. 
3. B Pit, Commies 2e kl., voor de kantoren Oosterhout eu Dongen. 
3. H. Heyerniau,,, le „ „ het kantoor Terheyden. 
L. W. G. Hettersehy, id. „ „ „ Geertruidenberg. 
C. van Dis, Commies le kl., „ „ „ Waalwijk. 
i\ W. Donath. „ 2e „ „ de kantoren Waspik eu Capelle. 
W. T. van Lierop, voor de kantoren Bergen-op-Zoom, Halsteren, Steenbergen, Wouve, 

Ossendreeht en Putte. 
D. van Perls, Commies le kl., voor het kantoor Roozendaal. 
B. W. Ulehake „ Se „ „ „ „ Rucphen. 
M. E. Nozemau, „ 2e „ „ Etten. 
P. A. de Groen, voor de kantoren Willemstad, Dinteloord en Klundert. 
G. P. Jaquet, Commies le kl. voor het kantoor Zevenbergen. 
3. Rodenburg, „ Se ,, „ „ „ Oudenbosch. 
J. A. van Reeken. „ 2e ,, „ „ „ Raamsdonk. 

E N T E E P O T S . 
Entreposeurs. 

De Ontvangers der redden en accijnsen te 

's Bcsch, Publiek. 
Breda, Part., wijn en gedist. 
Bergen-op-Zoom, Part., wijn en 

ruwe suiker. 
Roozendaal, Part., wijn. 
Tilburg, „ „ 
Grave, „ „ 

Boxmeer, Part., wijn. 
Eindhoven, „ u 

Helmond, ,, ,t 

Oosterhout, „ „ 
Geertruidenberg, Part. wijn. 
Oudenbosch, Part, ruwe suiker. 
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Waarborg en belasting- op de Gouden en Zilveren 
werken in fVoordbrabant. 

's H E R T O G E N B O S C H . 

A . J . Cats, Controleur. 16 Mrt. 1835. 
A . Voerman, Ontvanger. 12 Nov. 1855. 
L. E . H . Haenen, Essaieur. 7 Aug. 1845. 
J . E . Simon, Commies-Stempelaar. 8 Dec. 1864. 

B R E D A . 

S. L . M . Popta, Controleur. 3 Juni 1857. 
J . G . Neiszen, Ontvanger. 17 Apr. 1860. 
W. H . Haenen, Essaieur. 19 Mei 1835. 

Directe belastingen en Kadaster. 

H . van der Burg, Controleur te 'sHertogenlosch. 18 Sept. 1860. 
F . H . de Gelder, Adjunct-Controlettr aldaar. 18 Jan. 1863. 
D . H . Montenberg, Surnumerair. 29 Sept. 1863. 



Direeteur. 
G . L . Voerman. 11 Mei 1862. 
D . A . Kobus. Commies ter Directie. 27 Nov. 1865. 

Rijks-Advocaat. 
Mr. J . U . de Kempenaer. 13 Jan. 1849. 

Betaalmeesters. 
G . Fontein, te Arnhem. 1 Juni 1866. 
Mr. M . C. van Hees, te Tiel. 1 Juni 1866. 
Jhr. K. Schuurbeque Boeije, te Zutfen. 2 Dec. 1855. 

Controleurs. 
G . R. J . de Quay, Controle Arnhem (Stad). Waarnemend. 
Jhr. A. C. vonWeiler, C o n t r o l e . ^ r » / / m ( B u i t e n g e m . ) lOMrt.1848. 
P. G . van Delden, te Apeldoorn. 29 Mei 1864. 
M . M . J . van den Bergh, te Harderwijk. 5 Apr. 1857. 
W. C. F . J . Eerens, te Lobith. 21 Mrt. 1864. 
A . 0 . J . Schindler, te Zntfen. Waarnemend. 
H . E . Antink, te Doetinchem. 12 Dec. 1863. 
J . H . van Assum, te Groenlo. 17 Mrt. 1866. 
H . M . H . van VVessem, te Nijmegen. 3 Aug. 1848. 
H . Baron Lewe van Middelstum, te Ubbergen (resid. Beek). 

4 Apr. 1842. 
P . C. M . Groshans, te Druten. 29 Mei 1864. 
C. A. M . Baron du Tour, te Tiel. 25 Dec. 1847. 
Jhr. G . A . T . Calkoen, te Zalt-Bommel. 31 Dec. 1849. 
Chr. de Wijs, te Elst. 29 Mei 1864. 

Ontvangers. 
Controle ARNHEM (Stad). 

1825. P. Verdam, van de dir. bel., te Arnhem (3e kl.). 
2 Apr. 1863. 

1862. C. C. van Vloten (1), van de in- en uitg. rechten en 
accijnsen, te Arnhem (le k l ) . 11 Mei 1862. 

Stationement te Arnhem. 

(1) Vroeger Verificateur te Arnhem. 
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Controle ARNHEM (Buitengemeenten). 
1836. P . A . von Schmid, voor Brummen en Hall (6e kl.). 

4 Apr. 1861. 
1840. L . A . E . Schuller, voor Renkum en Oosterbeek en 

Boorwerth (7e kl.). 18 Sept. 1856. 
1842. J . W . Mellink, voor V e l p en Rheden en Rosendaal 

(6e kl.). 26 Mrt. 1862. 
1846. A . Caland Az., voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 

te Bieren (6e kl.). 11 Apr. 1865. 
1862. M . A . P . H . Philipse, voor Ede Lunteren Olterloo 

en Bennekom (6e kl.). 31 Jan. 1862. 
1863. W . M . S. Junius, voor Scherpenzeel (9e kl.). 

10 Apr. 1S63. 
1863. L . G . van de Werken, voor Veenendaal (Oeldersch-) 

(9e kl.). 6 Nov. 1863. 
1836. H . Dijckmeester, voor de dir. bel., rechten en accijn

sen te JVageningen (5e kl.). 22 Sept. 1863. 
Stationementen te Brummen, Wageningen, Lunteren, Velp 

en Bieren. 

Controle APELDOORN. 

1823. H . C. Verbeek, voor A p e l d o o r n en Beekbergen 
(6e kl.). 20 Aug. 1856. 

1842. Jhr. J . Lauta van Aijsma, voor Barneveld Voort-
huizen en Garderen (6e kl.). 25 Nov. 1863. 

1838. A . [ H . Jansen, voor Epe Vaaesen, Heerde en Vees-
sen (5e kl.). 12 Aug. 1864. 

1838. Mr. A . P. Baron Sloet van Zwanenburg, voor Twello 
Nijbroek en Wilp (6e kl.). 26 Nov. 1859. 

1864. J . C. P . Baron van Alderwerelt Houtuijn, voor Voorst 
(8e kl.). 1 Mrt. 1864. 

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

Controle HARDERWIJK. 

1827. H . H . Groskamp 4. kl.), voor de dir. bel., rechten 
en accijnsen, te liar der wijk (5e kl.). 12 Dec. 1860. 

1846. B . W . van Baab van Canstein, voor Eiburg en 
Boornspijk (6e kl.). 28 Mrt. 1865. 

1847. C. H . L . Nilant, voor Ermelo, Putten en Nunspeet 
(6e kl.). 6 Oct. 1864. 
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1842. JJir. H . G . Bouwens Horssen, voor Hattem, en 
Oldebroek (6e kl.). 23 Mei 1856. 

1836. H . Veldhuizen, voor Nijkerk en Hoevelaken (5e kl.). 
5 Juli 1864. 

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

Controle LOBITH. 

1840. J . Manden, voor de in- en uitg. rechten, accijusen en 
scheepvaartrechten te Lobith (grensk., 4e kl.). 9 Oct. 1865. 

1854. J . F . Soer, voor Pannerden, Herwen en Aerdt en 
Lobith (7e kl.). 25 Juli 1858. 

1866. W. Sehadd, voor de rechten en accijnsen, te Babberik 
(grenskantoor, 7e kl.). 5 Feb. 1866. 

1847. A . F . R. E . van Hasselt, voor Buiven, Westerv:« 
en Groessen en Loo (7e kl.). 22 Mrt. 1860. 

1850. W . G . Pastoors, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Zevenaar en Oud-Zevenaar (5e kl.). 20 Aug. 1856. 

Stationementen te Lobith, Millingen (Station te water), 
Pannerden , Babberik, Zevenaar, Westervoorl en Zevenaar 
(Rijnspoorweg). 

Controle ZUTFEN. 

1816. H . Queysen, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, te 
Zutfen (2e kl.). 3 Apr. 1864. 

1860. Jhr. A . L . van Spengler, voor Hengelo (le kl.). 
28 Mrt. 1865. 

1841. E . C. H , Phaff, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Lochem en Laren Verwolde en (6e kl.). 30 Mei 1863. 

1838. B. H . Chevallerau, voor Steenderen (le kl.). 
14 Dec. 1856. 

1859. Jhr. T. E . van Nispen, voor For den (8ekl.). 5 Apr. 1859. 
1847. A . Wilbrenninck, voor Warnsveld, Gorssel Almen 

en Berth (6e kl.). 4 Apr. 1861. 
Stationementen te Zutfen, Lochem, Vorden en Warnsveld. 

Controle DOETINCHEM. 

1836. H . Bruins Jr. , voor de dir. bel., rechten en accijnsen, van 
Stad en Ambt Doetinchem en Zelhem (5ekl.). 25 Sept. 1865. 
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1856. J . A . Stuten (1), voor de dir. bel., rechten en accijnsen , 
van Doesborg en Hmnmdo en Keppel (4ekl.). 6 Mrt. 1856. 

1864. C. A . Penning Jr. , voor Angerlo Bahr en Lotkum 
(9e kl . l . 28 Mrt. 1865. 

1853. D . H . W. Laeijendecker, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Dinxperlo (grensk., 7e k l ) . 10 Nov. 1864. 

1853. P . J . Grobbee, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Gendringen (grenskantoor, 6e kl.). 16 Mrt. 1864. 

1848. A . H . R . Metelerkamp, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Terborg en Etten (6e kl.). 9 Mrt. 1864. 

1864. D . A . van Wolfrainsdorff, voor Varsseveld (8e kl ). 
13 Mrt. 1864. 

1855. P. F . de Bruyn Tengbergen, voor de dir. bel., rechten 
en accijnsen. te Wehl en Bidam. (7e kl.). 27 Jan. 1865. 

1S52. Jhr. S. B. van Spengler, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te 's Heerenberg en Ztddam fgrensk., 6e kl.). 
25 Sept. 1865. 

Stationementen te Doetinchem, Doesborg, Wehl, Didom, 
Zeddam, Terborg, Dinxperlo, Gendringen, Nelterden, 's Hee
renberg, Beek en Fursscveld. 

Controle GROENLO. 

1864. J . W. Callenfels, r. 1 , voor de dir. bel., recht. en acc. 
te Groenlo, Beltrum en Lichtenvoorde (6e kl.). 5 Mei 1864. 

1848. J . C. L . van de Graaff, voor di: dir. bel., rechten eu 
accijnsen, tc Aalten en Bridecoorl (6e kl.). 24 Aug. 1863. 

1864. D . Winkler, SOOT Borculo, Neede en Geesteren (7ekl.). 
9 Mrt. 1864. 

1839. H . G . Hendriks, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Eibergen (6e kl.). 24 Apr. 1S57. 

1866. L . A. van der Brugh, voor de rechten en accijnsen, 
te Bolterhoek (grensk., 8e kl.). 19 Peb. 1866. 

1865. G . J . van Soest, voorde rechten en accijnsen, te Heurne 
(grenskantoor, 8e kl.). 8 Juni 1865. 

1840. J . H . C. Copius Peereboom, voor de rechten en ac
cijnsen te Kotten (grenskantoor, Se kl.). 23 Oct. 1852. 

1860. S. Hallungius, voor de rechten eu accijnsen, te Olden-
kotte (gienskantoor, 8e kl.). 2 Aug. 1860. 

(I) Yoorheen Controleur te Doesburg. 
2 
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1860. H . J . Rambonnet, voor Ruurlo (9e kl.). 10 Juli 1860. 
1851. Jhr. VV. H . Teding van Berkhout, voor de dir bel., rech

ten en accijnsen, te Winterswijk (6e kl.). 9 April 1866. 
Stationementen te Groenlo, Aalten , Beurne , Borculo , 

Neede, Eibergen, Holterhoek, Bekken en Oldenkotte, Lich
tenvoorde , Winterswijk, Kotten en Meddelto. 

Controle NIJMEGEN. 

1862. Mr. P. C. J . van Ghert, voor de dir. bel., te Nij
megen (4e kl.). 18 Oct. 1865. 

1S40. A . Collard (1), voor de rechten en accijnsen, te Nij
megen (3e kl.). 9 Mrt. 1862. 

1845. H . T. Voet, voor Hatert en Neerbosch, (kant. Hees, 
7ekl.). 26 Mrt. 1862. 

Stationement te Nijmegen. 

Controle DRUTEN. 

1839. C. J . T. Herrnsen, voor Druten, Afferden, Puijlijk, 
en Horssen (6e kl.). 11 Oct. 1860. 

1854. J . Moerkercktn van der Meulen, voor A p p e l t e r n , 
Muasbommel, Alphen en Batenburg (7e kl.). 28 Apr. 1S5H. 

1860. VV. H . J . van Hien, voor Beuningen, Weurt, Ewijk 
en Winssen (7ekl.). 12 Apr. 1865. 

1848. G . L . Wijnen, voor Wamel, Breumel en Lteuwen 
(6ekl.). 2 Mrt. 1862. 

1857. J . C. E . Sala, voor Wijchen, Niftrik, Balgoy, 
Bergharen en Hernen (7e kl.j. 14 Apr. 1866. 

Stationementen te Brutiu, Beuningen, Wamtl, Maasbom-
mel en Wijchen. 

Controle UBBEHGEN. 

1844. J . P. Kessler, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Beek (grenskant.) en de gemeente Ubbergen, Ooy en 
Leuth (6e kl.). 16 Oct. 1859. 

I860. Jhr. J . A . H . de Launoy, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Groesbeek (geriefkantoor, 8e kl.). 16 Oct. 1860. 

1860. J . P. Reede, voor Heumen, Over- en Neder-Asselt 
(7e kl.). 25 Juni 1886. 

(1) Vroeger Coutroleur te Rotterdam. 
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1865. A . Merens, voor de dir. bel.. rechten en accijnsen, te 
(grenskantoor, 8e kl.). 19 Feb. 1865. 

Stationementen te Beek, Ubbergen, Erlecom, Leuth, Mil
lingen, Groesbeek, Heumen, St. Anna en Oude Kleefsche Baan. 

Controle T I E L . 

1832. A . VV. Berends, voor de dir. bel., in- en uitg. rech
ten en accijnsen eu scheepvaartrcchten te Tiel (3e kl.), 
11 Mei 1862. 

1854. H , C. van D o o m , voor Beest (7e kl.). 15 Sept. 1865. 
1856. G . J . Niiber, voor Beusichem (9ekl.). 23 Juli 1856. 
1863. A . Voeiman Cnz., voor Buren (8e kl.). 22 Nov. 1863. 
1844. VV. B . van den Bosch, voor Culenborg (6e kl.). 

31 Mrt. 1860. 
1866. A . Keiser, voor Deil en Gellicum (Sekl.). 14 Mei 1866. 
1864. T . 1'. Franken, voor Geldermalsen en Buurmalsen 

(7e kl.). 11 Mrt. 1864. 
1S65. C. J . A. Stakman, voor Ingen (9e kl.). 28 Mrt. 1865. 
1356. P. E . H . Leendertz, voor Lienden en Ommeren 

(7ekl.). 14 Jan. 1862. 
1855. J . Abeleven, voor Maurik, Eck en Wiel (7e kl.). 

9 Feb. 1860. 
1866. G . J . A. Umbgrove, voor Op he me rt en Varik 

(Se kl.). 25 Juni 1866. 
1845. J . J . Clarion, voor Wadenoijen, Drumpt, de Ave-

zathen en Zoelen (7e kl.). 21 Feb. 1855. 
Stationementen te Tiel, Beest, lngen, Buren en Culenborg. 

Controle ZALT-BOMMEL. 

1829. J . G . Coenen. voor Z a l t - B o m m e l , Kerkwijk en 
Gameren (oe kl.). 21 Mei 1864. 

1853. H . B. H . Malicgrc, voor Ammerzoden, Hedel en 
Nederhemert (6e k l ) . 13 Juli 1862. 

1S63. E . F . H . de Quay, vqor B r a k e l , Zuilichem, Pou-
deroijen en Aulst (Se kl.). 8 Nov. 1863. 

1838. J . Hulst , voor Driel (7e kl.). 7 Juli 1865. 
1861. Jhr. T . S. H . H . Bowier, voor Herwijnen, en Vu-

ren en L'aletn (7e kl.). 25 Juni 1866. 
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1823. A . de Gaay, \oor Hurwenen , Heerewaarden en 
Hotsum (Se kl.). 27 Sept. 1S5S. 

1854. Jhr. C. W. von Weiler tot Poelwijk, voor Waar
denburg, Est en Opijnen en Haoften (7e'kl.). 6 Mrt. 1S57. 

Stationementen te Zalt-Bommel, Hedel, Zuilichem, Waar
denburg en Herwijnen. 

1842. 0. Baron van Dedem, voor Elst en Elden (7e k l ) . 
17 Jan. 1S42. 

IS42. M . J . de M a n , voor Bemmel, Eessen en Lent 
(7e kl.). 30 Apr. 1846. 

1852. J . D. Dijckmeester, voor Dodewaard en Hien, Kes-
teren Opheiisden Lede tn Oudcwaard (7e kl.). 5 Oct. 1855. 

1860. P. J . Booms, voor Gent en Angeren en Boornenburg 
(7e kl.). 24 Apr. 1866. 

1864. L . A. vau Giffen, voor Heteren, Driel en llandwijk 
(7e kl.). 5 Sept. 1865. 

1859. J . C. Kremer, voor Huissen (It kl.). 6 Aug. 1864. 
1845. H . Borehelt, voor Valburg, Slijk-Eicijk, Herceld, 

Zellen en Hemmen (7e kl.). 15 Mrt. 1853. 
1861. Jhr. C. W. Stern, voor IJzendoorn, Echteld en 

Ochten (8e kl.). 3 Julij 1861. 
Stationementen te Heteren, Bemmel, Lent, Gent, Huis

sen, Valburg en Dodiuaurd. 

C. L . Klein. 29 Sept. 1863. C. L . Blaauboer. 5 Sept. 1866. 
G.M.C.Dresselhuys.50ct.l864. R.P.Schmiedeman. 5 Sept.1866. 
M.A.Bringenberg.5 Oct. 1864. W. B . de Bruyn. 5 Sept. 1866. 
J . H . Becking. 5 Oct. 1864. 

Controle ELST. 

Klerk bij de R.jjmaart. 
K . W. P. Doorman, te Lobith. 

Surnumerairen in de Directie. 

A . W . Jorissen, le kl. , 
H . G . 11. Dietz, le kl., 

J . B. A. Blom, l e kl., 
J . Meijer, 3e kl., 

Visiteurs. 

> te Arnhem. 
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W. ML J . Janssens, 3e kl., 
A . Carlebur, r 2, 3e kl., 
W . Mogge, 2e kl., 
M . J . M . Jorissen, 4e kl., 
J . Labberte, 4e kl., 
M . H . van Hengelaar, 4e kl 
A . van Wely D t , 4e kl., | 
T. P. J . MastliolF, 4e kl. , ) 

te Zevenaar. 

te Lobith. 

te Nijmegen. 

Hoofd-Commies. 

G . C. de Baekere , voor de Controle Ubbergen. 

Commiesen. 
( M a a r n n e l . n n l t t l t . ) 

Van de eerste klasse. 

M. A. Beck. 
H. vau Valkenburg. 
i . van Gcuderen. 
J . N. Brester. r. S. 
P. G. Carpentier. 
D. Proper. 
M. Boonzaier. 
F. J. Braakman. 
A. IJsveld. r. 3. 
G. 1. Post. <* 4. kl.) 
T. J. J. G. Janssen. 
3. Klee. 
J . A. Popping. 
A. van Baak. 

W. F. 0. van lngen. 
F. A. Frerichs. 
P. 3. H. Stemharti. 
J. J. II. Vruneiu. 
!!. Opdien. 
J. P. Sclielfel. 
G. F van der Spek. 
G, Eskes. r. 3. 
II. Luu. 
J. F. Lewiszooug. 
K. Welling. 
S. Verburgh. 
P. Meijer. r. S. 
C. Ernste. 

8. IMverdink. 
II. A. K-ippen. 
J. R. R. Keiser. 
tl. 11. Scliomaken. 
Y. I) Ruisman. 
D. Uytlenboogaart. 
H. J . Viel. 
II. van Zalingen. r. 5. 
R. II. Bakker. 
S. G. J. Moubemius. r. 3. 
P. M. C. Scheers. 
F. van Wely. r. 3. 
W. J. F. P. Laming, r. S. 
W. de Broekert. 

B. Wameliuk. 
J. E. It off. 
G 11. A lie Boeve. 
J. Keating Pzn. 
B. J. A. ilummclinrk. 
T. Bremer. 
J. Stnkkers 
E. Bredeuliorst. r, 3. 
M. J Neynian. 
C. van Ilenteu. 
A. Wichman. 
J . G Eerensperger. r. S. 
A Wielder?. 
II N. Dekker. 
G. II. Klitfge. 
C. Wester.e:d. 
I). A. Schroder. 
F. R lleeuer. 
D. van Krimpen. 

Van de tweede klasse. 

C. P Valkeuboff. 
A. Telher. 
J. J . Wickel. 
C. Becude. 
W. Buisman. r. 3. 
J. A. Eogering. 
C. Opbot'. 
H. Atzema. 
C. J . J . Vtorin. r. 3. 
J. J. RautMinp. 
It. Coulter. 
R. A de Glindt. 
P. lleiidersnu. 
L W Hiil.man. r. 3. 
W. Olfcrhaiis. 
.1. A. Bevnrt. r. 3. 
11. J. J . Ki.aap. 
P. C. Steeumeyer. 
E. II. Koning. 

H. A. Wolters. 
A. Wassiuk. 
3. de Willem van den Ilenvel. 
P. J . Gruson. 
3. W. Croes. 
W G Noy. 
K. Itnmens. 
F. W. Sybel. 
A. F. J . Wardenlterg. 
II. Om>eulierg. 
C. Knijrf 
G. lie Graaff. r. 3. 
II. 3. OflVrhaus. r. 3. 
A. C. ran der Poel. r. 3. 
A. Fievez. 
J. F. Sclieers. 
.1. Ignatius. 
J Goedlieer. 
Ii. M Dnelmis Rabe. 
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J. G. Hogeweg. 
J. G. Vlogman. 
J. Fooij. 
M. Setteor. 
T. Engelkes. p. 3. 
M. A.. T. Hovcyn. 
A. Povee. r. 3. 
H . de Rooy. 

M. G. Demmink. 
A. Bitters. 
G. K. Jansea. 
C. den Boer. 
J Buijen. 
F. W. van der Mee. 
H. Tangelder. 
J. AlbUs. 
N. R. J. vau der Sloot. 
B. R. Vos. 
.). van Krimpen. 
J. D. Hoog. p. 3. 
E. de Vries. 
E. Janssen. P. 3. 
J. Galie. 
K. DerckBen, 
C. Walder. 
C. Schut. 
J. TS. Subacid. 
J . A. van Poppel. P. 3. 
P. Dorsers. 
G. J . Oude AVevelcate. 
G. J. Koetzier. 
B. Abbenhuijs. 
W. A. R de Jong. 
J. N. Boucbette. 
J. C. TJ. van Krimpen. 
J. de Haas. 
H Zelders. 
J. Ubels. 
T. Meijer. 
H . M. du Saar. 
J. D. Hartman. 

J. W. Lijn. 
A. J. van de Poel. 
J. F. Fonk. 
P. Baars. 
K. I). Scheffer. 
V. F. Plurjm. 
A. Doorubos. 
J. J . Le Brun. 
H. Ginshcumer. 
J. C. Schmetz. 
P. Berger. 
A. Hof kens. 
A. Verbracck. 
J. H. Nijkamp. 
F. Galet. 
F. van Meel. 
L. A. Tielenius Kruythoff. 

J. H. G. Stnpel. 
W. J. Botteioa. 
G. C. Setteur. 
B. Andnessen. 
J. R Scureoder. 
P. J . L. de Lang. p. 3. 
D. Teeuwen. 
F. Nijeuhms. 

Van de derde klasse. 
J. J. Guntlier Mohr. 
J . van Dorp. 
E. Grambeek. 
D. F. J. Bruist. 
G. Simon*. 
L A. F S. Miinhemius. 
W. J. Hulseiiboom. 
W. G. F. Briede. 
G. L. Sevenhnijsen. 
H. X. Terbeek. 
J. van Leth. 
K. H. RooBen. 
L. Fievez. 
P. W. Le Comte. 
P. A. Snijilers. 
J. H. M. Reuaud. 
J. T. Hagen. p. 3. 
H. Nijpels. 
H. de Ruijter. 
T. de Joui;. 
H. Strankinga. 
M. H. Smidermau. 
J. F. Knufman. 
H. J . J. Esmcijer. 
D J. M. van Setteu. 
P. P. Kruisaen. 
J. Mintjes. 
M. Kording. 
IJ. Wytman. 
J. T. F. C. Wilhelmi. 
W. W. Drent. 
C. J. H. Muller. 

Van de vierde klasse. 
J. V Haunema. 
E. Koeisen. 
M W. T. Brandcrhorst. 
J. J d« Vos. 
L M. Loep. 
C. A. Sprmjt. 
0. A Sierk. 
J. VV. Verhaagen. 
D. W. Homing. 
P. Zyser. 
L J Ilooffkamer. 
J. M Postbumus. 
A. Jonkmau. 
G. L. Cadenau. 
A A van Galen. 
P. Jaussen. 

, F. W. Bouwmcester. 

B. L. Bekker. 
J. JongMe. 
A. van der Kruk. 
R. P. Werliinshof. 
J. P. E . Smits. p. 3. 
H C. van den Abeelen. 
W. H tie Rooij. 
J. van den Hcuvel. 

A. van Vliet. 
G. H. Verhaere. 
J. Jouker. 
W. F. Kielder. 
J. II Knjlen. 
S . vau der Wyk. 
H J . Swart. 
J. Maichua. 
R. S. Wendel. 
W. van tier Meulen. 
G. F. de Weille. 
U. S. Strykers. 
W. C. van Heuven. 
H. J . J . Biom. 
G. C. Opperbuizen. 
l'V Schoenman. 
J. M. Boekholt. 
E Remery. 
G. J- Geeuen. 
II. W P. Dieterich. 
J J . Mattliyssen. 
F. A. A. Bockhn.s. 
P. van Zyl. p. 3. 
H. M. Wiggers. 
\V. Meijer. 
A. van Ree. p. 3. 
K.. L. Honken Ogelwicht. 
W. C. F von Bandemer. p. 3. 
J. M. Voikers. 
K. Lambo. 
D. B. van Arnhem. 
M. V. Veereu. 

P. H . Bouwens. 
II. P. Buning. 
D. M. Masse. 
C. Fehres. 
J. W. Bandel. 
J. M. D. Z.eser. 
A. Bnshoven. 
R. Bioeksmit. 
J. Fiascber. 
J Bonga:,rds. 
jr. Hajen. 
A. F. van Aernsbergen. 
J M. Sluvtman. 
P. J F £armene\ 
W. J Stauttener. 
R Andersen. 
J. Peters. 
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H A. rfeit. 
C. J . van Embdet). 
C. Stangenbergen. 
G. J. v. Wijk v. Brievingh 
N. G. Hoogvoorst. 
A. Muller. 
C. van Gasteren. 
A. Kuijn. 
H. A. Breus. 

J. Isbruckcr. 
W. Theunissen. 
R. J. Bcvort. 
H. F. C. Slape). 
II. Tanuemaat. 
J. P. Terweel. 
F. Aarts. 
C. P. Bosschart. 
G. A. van Wclij. 

.1. F. Warffemins. 
A. P. van der Kolk. 
W. Hendrikse. 
II. Warner. 
C. G. llafkamp. 
P. 11. Jansen. 
II. J . C. Hubscher. 
A.. Broekhaus. 

Builengewone Commiesen. 

F. van dtn Burg. 
J. S. van Baarle. 
A J . van Et-deu. 
A. G. S. Voets. 

T. H. J. Wilhelmi. 
J P. Knippenberg. 
W. C. de Wit. 
P. Sctiranimen. 

P. W. J. Otterspoor. 
A. Germeraad. 
J. F. lleiidins. 
W. F. dc'Groot. 

Sloeproeiers. 
Voor de surveillance op den Rijn, voor Millingen. 

A. V. Luitjes. |T. F. Dekker. | J . Verkamroan van Keulen. 
S, Wagemaker. 111. Jaarsma. |B. Schot. 

Voor de klarings dienst te Lobilk en dc surveillance op den Kyn. 
B. Goudswaard. | C. Fabriek. 1 J. Prins. I It Prins. 
A. Strykers, 
J. Roos, 

te Ubbergen. 
W. Snooij, 
11. Stapel, 

Erlecom. 

Scheepsmeter s. 
E . Bredenhorst, Commies tier 2Je kl., te Arnhem. (a.i.) 
H. J . OtTcrhaus, Commies der 2de kl., te Zutphen. 
F. van Wely, Commies der 2dc kl., te Tiel. 
m Commies det lste kl., te Nijmegen. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
A. H . van den Heuvel, te Arnhemt voor het kantoor aldaar. 
G. B. Louwerse, te Arnhem, voor de kant. Renkum, Veenendaal, Wageningen , 

Ede* Scherpenzeel, Velp, Bieren en Brummen. 
(1) Voor de kant. Apeldoorn, Rameacld en Voorst, 
D. van der Ent, tc Hardertvijk, voor liet kant. Harderwijk, Ermelo en Nijkerk. 
F. H . Rijnders, te Epe, voor de kant. Epe en Twello. 
(2) Voor de kant. Eiburg, Hattem, Lochem, Vorden, Hengelo en Steenderen. 
3. L. Meijer, te Zevenaar, voor het kaut. Zevenaar, Duiven en Pannerden. 
3. Brester Ez., te Zutphen, voor de kant. Zutphen eu Warnsveld. 
C. van Steenbergen, te Doetinchem, vonr de kant. Doesborgh, Angerlo, IVehlen Doetinchem. 
(3) Voor dc kant. Terborg, Varsseveld t Dinxperlo, Gendringen en *s Heerenberg. 
G. Palsenbortr.. te Borculo, voor de kant. Borculo, Eibergen en Btturlo. 
P. van der Kaay , te Groenlo, voor de kant. IVinterswijk , Aalten on Groenlo. 
J. C. Muller, te Nijmegen, voor de kant. Nijmegen eu Hees. 

(1) Wordt door de Commiesen tc Apeldoorn, Bamereld en Twello waargenomen. 
2̂) „ „ a a a Eiburg, Hattem, Lochem eu Vorden waargenomen. 

(3j „ „ „ „ Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Gendringen en 
\s Heerenberg waargenomen. 
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\*. van Haalon, te Ubbergen, voor de kant. nemen, Groesbeek, Millingen en Seek. 
(1) Vorjr de kant. Druten, Wamel. Appeltern. W.jcben en Beuningen. 

P ' Hendrika, te Ttel, voor de kant. Tiel, Opknttrt, Wa.lenoijen, GeUermalsen 
Deil en Beest. 

A. Hania, te Culenborg, voir de kant. Culenhorg, Bcusichem, iieuaen, Ingen, Mau
rik en Buren. 

W. van Oosterum, te ZaltBommel. voor de kant. Zalt-Bommel, Eurvcenen, Driel, 
Ammerzoden en Br<tkel 

(2) Voor de kant. Waardenburg en Ilencjtien. 
1. W. H. Krooneman, te Elil, voor de kant. Gent, Bemmel, Suisse,, . EM en Fa.burg , 
J3 van Setten, te Opheusden, voor de kant. Heteren, Doodemaard en U;endoorn. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs. 

Be Ontvangers der redden en accijnsen te 
Arnhem, Pub'iek. Tiel, Tart., wijn en ge.lest. 

Nijmegen, „ Terborg, Part., wijn. 
Zutphen, Part., wijn en gedest. Zalt-Bommel, Part., wijn. 
/ ^ ( ? » M y « « , P a r t . , w i j n e n g e d e s t . Met, Part., wijn. 
Hardertvijk, „ „ „ „ 

Waarborg en belasting op Gouden en Zilveren 
werken in Gelderland. 

A R N H E M . 

J . P. Diets, Controleur. 1 Mrt. 1835. 

C. C. van Vloten, Ontvanger. 11 Mei 1862. 

C. C. C. Warmolts, Essaieur. 8 Dec. 1852. 

M . J . Milpelblom Beijer, Commies-Stempelaar. 3 Juni 1857. 

Controleurs der directe belastingen en van bet 
kadaster, 

A . J . van Oostveen, te Arnhem. 8 Mrt. 1854. 
J . van der Veen, Adjunct te Arnhem. 30 Jan. 1864. 

(1) Wordt door de commies™ te Druten, Maasbommel, Beuningen, Wamel en 
Wijchen waargenomen. 

(2) Wordt door de comaiicjen te Waardenburg en Uertcijnen waargenomen. 



Direeteur. 
W . C. P. Toewater (@), resideerende te Rotterdam. 24 Mrt. 1860. 
H . J . Lammerink, lste Commies ter Directie. 21 Mrt. 1861. 
W. van Bochove, 2de idem. 1 Jul i 1866. 

Ryks-Advocaten. 
Mr. G . Delprat (@) , te 'silage. 14 Sept. 1835. 
Mr. H . C. Verniers van der Loeff, te Rotterdam. (Waarn.). 

25 Sept. 1865. 

Betaalmeestery. 
Jhr. W . A . Gevers ( $ ) , te 's Gravenhage. 16 Mei 1847. 
A . C. Hanegraaff, te Rotterdam. 16 Mei 1847. 
Jhr. W. Gevaerts van Nuland ( @ ) , te Dordrecht. 16 Mei 1847. 

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

Voor de directe belastingen. 

W . P. van Visvliet, voor de lste afd. 5 Nov. 1845. 
W. P. Vertholen , voor de 2de afd. 20 Apr. 1850. 

Voor de actieve dienst. 

H . C. Hanewinckel. 20 Apr. 1850. 

Voor de comptabiliteit. 
J . D . Bichon van IJsselmonde, belast met de verificatie van 

het kantoor der accijnsen te Rotterdam en van het kantoor 
Kralingen. 5 Nov. 1852. 

W. F . L . Baron van Reede van Oudtshoorn, belast met de 
verificatie van het kantoor der in- en uitgaande rechten, te 
Rotterdam. 16 Nov. 1859. 

In de provincie. 

J . Burgerhoudt, te Delfshaven. 9 Apr. 1856. 
B . van Eck , 21 Sept. 1851. \ voor de dir. bel., in- en uitg. 
W . F . H . T e u p k e n , 29Aug.l859.j rechten en acc, te Schiedam. 
J.'li ideweij, te Delft. 1 Dec. 1855. 
C . M . Visser, te Vlaardingen (Controle Maassluis). 21 Oct. 1860. 
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P. H . Maertens, te HMevoeUln'is (Controle Brielle). 4 Juli 1836. 
H . E . Hulsenbos, te Middelharnis (fungeerend). 

voor de lste afd., te Dordrecht. 
P. Hoijer, voor de 2de afd , te Dordrecht. 6 Apr. 1854. 
J . M . ter Laag, te Charlois (Cont. Oud-Beijerland). 29 Mei 1864. 
J . Dufour, te Gorinchem. 1 Dec. 1855. 
J.F.Pottgieter, voor de lste afd. (dir. bel.), te 'silage. 1 Feb.1848. 
L . E . Uijttenhooven, voor de 2de afdeeling (in-en uitgaande 

rechten en accijnsen), te 'sHage. 12 Dec. 1863. 
A . J .L .Beudt , voor de lste afd. (dir.bel.), te Leiden. 230ct.l846. 
J . J . Olivier, voor de 2de afdeeling (in- en uitg. rechten en 

accijnsen), te Leiden. 31 Oct. 1839. 
H . P. van der Tak, le Bodegraven (Cont. Alphen). 12 Dec. 1863. 
L . M . van Kooten, te Gouda. 29 Mei 1842. 
D . J . de Kruijf, te Schoonhoven. 21 Apr. 1827. 

Ontvangers. 
Controle ROTTERDAM, Dir. bel. ()ste afd.). 

1823. A. A . de Salengre (1), voor de dir. bel , te Rotter
dam, lste afd. (le kl.). 20 Oct. 1859. 

Controle ROTTERDAM, Dir. bel. (2de afd.). 
1858. J . F . van Harreveldt (2), voor de dir. bel., te Rot

terdam, %de afd. (le kl.). 20 Dec. 1858. 

Controle ROTTERDAM , In- en uitgaande rechten. 
1850. G. Mullemeister (3), voor de in- en uit<;aande rechten 

en accijnsen, te Rotterdam (le kl.). 14 Juli 1859. 

Controle ROTTERDAM , Accijnsen. 

1816. S. H . Muntz, voor de accijnsen, te Rotterdam 
(le kl.). 12 Aug. 1858. 

1835. J . A. van Driel, voor Kralingen en Capelle aan 
den Ussel (5e kl.). 17 Feb. 1858. 

Beide Controles der actieve dienst te ROTTERDAM. 
Stationeraent te Rotterdam. 

(1) De executie van dwangbevclen van buiten en de uitreiking van 
de nanslagbiljetten van elders geschieden in 1867 door tusschenkomst 
van den Heer Ontvanger lste Afd., in 18G8 door die van den Heer 
Ontvanger 2de Afd. en zoo vervolgens op de beurt. 

(2) Vroeger Controleur te Rotterdam. 
<8) Vroeger Controleur te UtrecJit. 
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Controle DELFSHAVEN. 

1847. Jhr. W. van Citters (1), voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Delfshaven (4e kl.). 17 Nov. 1857. 

1839. A . van Cappellen Dz., voor Hillegersberg, Berg-
schenhoek en Berkel (6e kl.). 29 Jan. 1866. 

1832. G . Koelink, voor Overschie, Schiebroek en Ketel 
(5e kl.). 6 Apr. 1859. 

Stationementen te Belfshaven en Overschie. 

Beide Controles te SCHIEDAM. 

1863. J . R. Boeije (2), voor de dir. bel., te Schiedam en 
Mathenesse (3e kl.). 30 Mei 1863. 

1834. G . Meinesz (3), voor de in- en uitgaande rechten en 
accijnsen, te Schiedam, en voor de accijnsen van Mathe
nesse (le kl.). 25 Jan. 1866. 

Stationement te Schiedam. 

Controle D E L F T . 

1833. A . W. F . van der Hegge Spies, voor de dir. bel., te 
D e l f t , Vrijenban en Hof van Belft (3e kl.). 29 Juli 1848. 

1848. H . Borgerhoflf van den Bergh (4), voor de accijnsen van 
B e l f t , Vrijenban en Hof van Belft (le kl.). 3 Juli 1848. 

1865. P. D . van Bienema, voor Pijnacker en Nootdorp 
(8e kl.). 6 Sept. 1865. 

1844. J . G . Oosterbaan, voor Z e g w a a r t , Zoetermeer en 
Benthuizen (6e kl.). 6 Aug. 1863. 

Stationement te Belft. 

Controle MAASSLUIS. 

1835. S. J . Hoffman , voor de dir. bel., recht. en acc, te Vlaar
dingen en Vlaardinger-ambacht (3e kl.). 25 Juni 1865. 

1845. J . Buys, voor de dir. bel., rechten en acc, te Maas
sluis en het eiland Rozenburg (5) (6e kl.). 24 Feb. 1365, 

1838. P. M . Beelaerts, voor Maasland, Schipluiden en di 
Lier (residentie Schipluiden) (6e kl.). 24 Juni 1853. 

(1) Vroeger Controleur in de divisie Ridderkerk. 
(2) Vroeger Controlenr te Schiedam. 
(3) Vroeger Controleur te Delft. 
(4) Bevorens Arrondisscments-Dirceteur te Sas van Gent. 
(5) Ook belnst met de klaringen der zeeschepen. 
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1830. S. Bakker, voor 's G r av e s an d e, Monster en Naald-
wijk (4e kl.). 8 Feb. 1S62. 

Stationementen te Vlaardingen, Maassluis en's Gravesande. 

Controle BRIELLE. 

1844. A . H . J . Tissot van Patot, voor tie dir. bel., rechten 
en accijnsen te B r i e l l e , en de dir. bel. en accijnsen voor 
Oostvoorne (6e kl.). 22 Oct. 1857. 

1841. S. Eoebroek, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Hellevoet sluis en Oudtnhoorn (5e k l ) . 8 Mei 1866. 

1843. D . Eijpstra, voor Nieuwenhoorn, Rockanje en 
Nieuw-Hellevoet (7e kl.). 18 Oct. 1856. 

1857. Mr. A . J . van Deinse, voor S p i j k e n i s s e , Geervliet 
en Hekelingen (6e kl.). 14 Feb. 1863. 

1846. J . M . Kleeuwens, voor Zwartewaal, Vierpolders, Zuid
land, Abbenbroek en Heenvliet (kant. en residentie Nieuwe-
sluis , 6e kl.). 13 Mrt. 1865. 

Stationementen te Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en 
Nieuwesluis. 

Controle MIDDELHARNIS. 

1843. H . J . Goetzee, voor M i d d e l h a r n i s en Stad aan 
't Haringvliet (ook gerief kantoor van in- en uitg. rechten 
6e kl ) . 16 Apr. 1857. 

1848. K . Valkenburg van de Kreke, voor D i r k s l a n d , 
Herkingen en Melissant (6e kl.). 16 Aug. 1856. 

1856. G . Overboil', voor Goedereede, Ouddorp en Slellen-
dam (ook geriefkanloor van in- en uitg. rechten, 6e kl.) 
6 Oct. 1865. 

1866. J . R. Nieuwenhuysen, voor Ooltgensplaat (7ekl.). 
8 Mei 1866. 

, voor Oude-Tonge en den Bommel (7e kl.). 
voor Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge (Cekl.). 

Stationementen te Middelharnis, Ouddorp, Oude-Tonge 
en Dirksland. 

Controle DORDRECHT (lste a/d.). 

1833. H . de Klerk J.Cz. , voor de dir. bel. van Dordrecht 
en Dubbeldam (2e kl.). 9 Apr. 1866. 
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1839. P. Lipjes, voor Alblasser dam, Papendrecht, Oud-
Alblas en Nieuw-Lekkerland ( e kl.). 28 Sept. 1856. 

1860. J . H . A. Modderman, voor Bleskensgraaf en Hof-
wegen, Molenaarsgraaf', Brandwijk en Streefkerk (7e kl.). 
15 Aug. 1864. 

Stationement te Alblasserdam. 

Controle DORDRECHT (2de afd.). 

1832. M . J . A . Bannier (gg 4. kl.), voor de in- en uitgaande 
rechten en accijnsen, te Dordrecht en Dubbeldam (2e kl.). 
19 Aug. 1866. 

1839. J . W. E . de Groot (1), voor Zwijndrecht, Groote-
Lindt en Hendrik Ido-Ambacht (3e kl.). 19 Aug. 1866. 

Stationementen te Dordrecht en Zwijndrecht. 

Controle OUD-BEIJEULAND. 

1837. J . Hoeflake, voor Oud-Beijerland, Nieuw-Beijer-
land, Goudswaard (genaamd de Korendijk) en Piershil (5e kl.). 
11 Feb. 1862. 

1855. A . van der Minne, voor Heinenoord, Mijnsheeren-
land, Westmaus, Maasdam en Puttershoek (6ekl.). 16 Juli 1859. 

1842. C. G . van Dam, voor Numansdorp (genaamd de 
Buitensluis), Zuid-Beijerland (gem. de Hidzert) en Klaaswaal 
(5e kl.). 26 Sept 1862. 

1854. H . van H a l l , voor Strijen en 's Graveudeel (6e kl.). 
18 Nov. 1864. 

1846. H . J . Ente, voor Ridderkerk en Heer-Jansdam (6ekl.). 
24 Dec. 1857. 

1851. C. de Jong, voor IJsselmonde en Barendrecht 
(6e kl.). 26 Oct. 1866. 

1839. A . van Capellen Wz., voor Pernis, Uoogvliet, Rhoon 
en Poortugaal (6e kl.). 18 Aug. 1839. 

1837. VY. P. Kotnvenhoven, voor Charlois en Katendrecht 
(6e kl.). 12 Feb. 1841. 

Stationementen te Oud-Beijerland, Numansdorp, 's Gra
veudeel , Ridderkerk en Pernis. 

(1) Vroeger Controleur te Zutfen. 
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Controle GORINCHEM. 

1866. W. F . Lamoraal Wichers (1), voor Gorinchem 
(3e kl.). 25 Mei 1866. 

1840. L . van de Kasteele, voor Sliedrecht, Giessendam en 
Wijngaarden (5e kl.). 25 Juni 1866. 

1861. J . O. Boogaard , voor Hardinxveld, Sehelluinen, 
Giessen-Nienwkerk, Peursnm, Hooruaar en Noordeloos (Oekl.). 
28 Dec. 1861. 

1838. W. A. Klui t , voor Leerdam, Schoonrewoerd, Heuke-
lum, Kedichem en Asperen (5e kl.). 24 Nov. 1847. 

1839. P. C. van der M i n , voor Vianen, Lexmond, Hage-
stein, Hei- en Boeicop en Everdingen (5e kl.) 21 Juli 1866. 

1852. A. M . van Kessel, voor Meerkerk, Hoog-Blokland, 
Arkel, Ameide, Nieuwland, Leerbroek en Tienhoven (6ekl.). 
1 Apr. 1862. 

1854. Ii. B . A . de Bergh, voor Nieuwpoort, Groot-Ammers, 
Olloland, Langerak en Goudriaan (7e kl.). 18 Nov. 1859. 

Stationementen te Gorinchem, Leerdam, Vianen, Sliedrecht 
en Hardinxveld. 

Controle 'sGRAVENHAGE (lste afd.). 

1861. J . A . C. van der Spijk Huskus (2), voor de dir. bel., 
lste afd., te 's Graven hage en Scheveningen (le kl.). 
26 Dec. 1861. 

1854. E . A. Troost (3), voor de dir. bel., 2de afd., te 's Gra
venhage (2e kl.). 3 Feb. 1854. 

Controle 's GRAVENHAGE (2de afd.). 

1827. J . G . Moll (4), voor de in- en uitg. rechten en acc, 
te 's Graven hag e en Scheveningen (le kl.). Ook voor de 
waarborgrechten. 12 Apr. 1866. 

1844. W. Wessels (5) (gg 4. kl1.), voor Stompwijk, Veur 
en Voorschoten (4e kl.). 3 Juni 1847. 

(1) Vroeger Controleur te Gouda. Ts tevens belast met de ontvangst 
der Rhijnvaartrechten. 

(2) Vroeger Hoofd-Inspecteur der Dir. Bel. enz. 
(3) Bevorcns Controleur te Schiedam 
(4) Vroeger Controleur te Zuidbroek. 
(5) Voorheen Controleur te Vianen. 
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1840. Mr. J . Heurnius van Galen, voor Rijswijk en Wa
teringen (5e kl.). 21 Mei 1856. 

1838. A . Balen van Andel, voor Voorburg (6ekl). 7Aug.lS45. 
1839. K. Boron Collot d'Escury, voor Loosduinen (7e kl.). 

2 Dec. 1839. 
1814. G . Oorthuis, voor de dir. bel., recht. en acc. der beide 

Katwijken, Wassenaar en Valkenburg (5e kl.). 8 Juni 1814. 
Stationementen te 'sGravenhnge, Scheveningen, Wassenaar, 

Voorburg en Katwijk. 

Controle LEIDEN (Isle Afd.). 

1829. A . J . Tensrbergen, voor de dir. bel., te Leiden (2e kl.). 
4 Jul i 1856. . 

1843. M . Schaalje, voor Soeterwoude (6ekl.). 2 Aug. 1846. 
1843. E . G . d e Gelder, voor Leiderdorp (6e kl.). 28Feb.l866. 

Controle L E I D E N (Ide afd.). 

1832. Mr. J . M . Callenfels (1), voor de in- en uitg. rechten 
en accijnsen, te Leiden (2e kl.). 13 Feb. 1862. 

1840. H . Martens, voor Oegstgeest en Rhijnsburg (6e kl.). 
9 Feb. 1860. 

1843. G . F . Baron van Asbeck, voor Noordteijk-B inn en 
en aan Zee en Noordwijker/iout (6e kl.). 14 Oct. 1853. 

1847. F . J . C. van YVeel, voor Lisse en Ilillegom (6e kl.). 
19 Juni 1860. 

1847. H . J . Clarion, voor Warmond, Sassenheim en Voor-
hout (7e kl.). 1 Juni 1855. 

Stationementen te Leiden, Oegstgeest en Noordwijk. 

Controle ALPHEN. 

1837. P. A . de Bordes, voor Alphen, Oudshoorn en Aar
landerveen (4e kl.). 15 Aug. 1863. 

1831. A . A . A . Stuten, voor Woerden, Waarder, Bar
woutswaarder en Rietveld (5e kl.). 23 Aug. 1858. 

1845. Jhr. J . van Beresteyn, voor Bodegraven en Zwam
merdam (5e kl.). 22 Juni 1859. 

1854. D . J . P. N . Caymans, voor Nieuwkoop, Nieuwveen 
en Zevenhoven (6e kl.). 4 Jan. 1866. 

{1) Vroeger Verificateur te 'sHage. 
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1857. W. C. Verseput, voor Alkemade en Leijmuiden 
(6e kl.) 28 Nov. 1S64. 

1858. Z. T. de Jongh van Arkel, voor Woubrugge, Rhijn-
saterwoude en Ter-Aar (6e kl.) 1 Nov. 1866. 

1851. F . M . J . van Ghert, voor Hazerswoude en Koude
kerke (6e kl.). 10 Mrt. 1866. 

Stationementen te Alphen, Woerden, Bodegraven en Oude-
wetering (gemeente Alkemade). 

Controle GOCDA. 

1866. G . Blok( l ) , voor Gouda en Broek (ZzM.). 26 Oct. 1866. 
1837. E . Stuart Makkers, voor Boskoop, Beeuwijk, Sluip-

wijk en het Land van Stein (5e kl.). 9 Apr. 1859. 
1851. W. de Timmerman, voor Zevenhuizen, Noord-

en Zuid-Waddinxveen, Bleiswijk en Moerkapelle (6e kl.). 
24 Aug. 1863. 

1852. D. W. C.Veldhorst, voor Moordrecht, Nieuwerkerk aan 
den Ussel, Haastrecht en Gouderak (6e kl.). 27 Sept. 1862. 

Stationementen te Gouda en Boskoop. 

Controle SCHOONHOVEN. 

1831. T. G . P . Arnold, voor Schoonhoven en Vlist (5ekl.). 
23 Oct. 1865. 

1852. C. G . van Huls , voor Ouderkerk aan den U s s e l , 
Lekkerkerk, Krimpen op den Ussel en Krimpen op de Lek 
(residentie Krimpen op den Ussel) (6e kl.). 26 Oct. 1866. 

1852. K . J . Gey van Pittius, voor Oudewater, Papecop, 
Iiange-R igeiceide en Hekendorp (6e kl.). 14 Juni 1866. 

1847. i i . F . van de Poll, voor Berg-Ambacht, Berken-
woude, Ammerstol en Stolwijk (6e kl.). 3 Juli 1861. 

Stationementen te Schoonhoven, Oudewater en Lekkerkerk. 

Surnumerairen 
II. A. Toe Water. 16 Sept. 1862. 
F . H . P. Ligtenberg. id. 
J . Sytsma Gz. id. 
H . J . J . A.Lulofs. 29 Sept. 1863. 
J . M . Burgerhoudt. 5 Oct. 1864. 

in de Directie. 
H . J . van Mierop. 5 Oct. 1864. 
D. G . Crans. 2 Nov. 1865. 
C. T. Knottenbelt. id. 
D. van Nievelt. 5 Sept. 1866. 
G . H . J . Souman. id. 

(1) Vroeger Controleur te Dordrecht. 



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

w. 
F . 
A. 
P. 
J . 
J . 
G . 
R. 
P. 
J , 
H. 
G . 
J . 
G . 
H. 
y. 
c. 
T. 
D. 
C. 
.). 
H. 
I!. 
C. 
A . 
C. 
J . 
A . 
J . 

S. Vitriarius, le kl. 
H . Rant, le kl. 
G . Rode, le kl. 
Niemantsverdriet, le kl. 
EL J . Kuhlman, le kl. 
van den Broek, le kl. 
W. van Eps Reerink, le kl. 
C. Huge, 2e kl. 
Sehluter, 2e kl. 
C. van der Meer, 2e kl . 
C. A . van Halteren, 3e kl. 
Preni , 3e kl. 

C. van der Lee, 3e kl. 
C. de Waard, 3e kl. 
G . G . ten Sande, 3e kl. 

G . Hiltjesdam, 3e kl. 
Staverman, le kl. 

P. Mooij, 4e kl. 
P. L . B. J . Oosterbaan, 4e kl. 
L. J . A. H . D u Moulin, 4ekl. , 

te Rotterdam-Bridle. (Sfoom-
booldienst.) 

J . T. C. Sluysken, 4e kl. 
B . W. Boode, 4e kl. 
C . Teeuwen, 4e kl. 
A . D. van der Borght, Com

mies 3e kl. 
G . M . J . van Nieuwkuyk ,j ^ 

id. 3e kl. 
W. Kle in , id. 2e kl. 
H . C. J . Heijtman, id. 2ekl .» ^ 

r. 3. 
A. J . H . Schoth, id. le kl.. 

I te Schiedam. 
Muller, 2e kl. , ) 
J . A . de Chalinot, 3e kl . , te Maassluis. 
van Rany, 3e kl., te Vlaardingen. 
G . Blois van Treslong, 2e kl. , | - . „ 
L . von Eichstorff, 2e kl., \ t e J S n e U e 

van der Brugh, 2e kl. , 
Taale, 2e kl., 
Mulder, 2e kl . , 
van der Linden Jarnazette, 4e kl. , 
Hoelands, 2e kl., j 
de Lange, 3e k l , [• te Dordrecht. 
Wetselaar, 4e kl., \ 

Roeiers der dranken. 

te Hdlecoetsluis. 

P. G . Welters, ) 
P. J . L . Meson, ( 
M . VV. van Kooten, 
A . J . van Kelckhoven 

te Rotterdam. 

tijd. , 1 1 6 
Schiedam. 
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Commiesen. 
<X n tt r a n c l e n n l t e l t.) 

Hoofd- Commiesen. 
M. J. Spaanderman, p. 3, te Rotterdam. H. Zandwijk, r. 3, te Schiedam. 
G. A. Kifll, r. 3, te Rotterdam. J. van Rijn, p. 8, te l-.ijden. 
N. B Rods, te Rotterdam. H. A. C. Pommce, r. 3, te Delfshaven. 
A. Doore, r. 3, te Dordrecht. ft. W. Beth, p. 8, te '.t Gravenhage. 

S. A. Ihnrg. 
.!. Hartogh. 
K D Salomons, r. 3. 
G. M. vau den Oord. r, 8. 
M. van der Laan. p. 3. 
A. Prins 
J. Stork. 
P. Beets, r. 3. 
A. Aldenhoven. r. 3. 
C. Corver. r. 3. 
L. M, van Halteren. 
H. de Klerk Wl. r. 3. 
C. A Vereul. 
J. P. Werner, r. 3. 
J. W. van Koeverden, r. 3. 

J. de Vroome, 

A. Mook. Jz. 
W. van Egmond. r. 8. 
H. Theys. 
A. S. Bricde r. 3. 
E. van der Wiel. 
A. van Soens. r. 3. 
T. van der Meer. r. 8. 
F. T J. Hcsseluerg. r. 8. 
H. Verhoeff. 
J. H. Bolt. 
C. Vergaleu. 
J. J. Kelk. 
J. T. V. A. Ondendijk. 
J. F. L. Andreae. 
A. A. C. de Veer. 
J. R Traanboer. 
H. Eliassen. 
J. G R Zwierzina. r. 3. 
J. Brand. 
J. Lpenilers r. 3. 
C. G. Wemmerslager. 
A. Wlt'.eniau. r. 3. 
J. Zulherg 
J. W. Suders. r. 8. 
J. Ours'iiouck. 
J. Snerewyn. p. 3. 
H. F. F. Graves. 
W. Teeuwen. r. 8. 

Van de eerste klasse. 
(Actieve dienst .) 

L J. Ottcrspoor. r. 8. 
A. Althuijzen. r. 3. 
11. Roumau. 
V. A. van Dolder. r. 3. 
P. Vermeulen. r. 8. 
A. Arimnnt. 
J C. Schenk. r. 8. 
M. vau Dyk. 
A. W. Wnl Iters r. 3. 
F. van Bennekom. 
J. J. T. Erdman. 
J. Baak. 
A. Broek. 
E. E. F. Dulfer. r. 3. 

(Entrepnt.dlenat.) 

Van de tweede klasse. 
(Aclleve dienst.) 

J. J . Blum. 
IC A. Tysmans. 
P. J. van deu Gevet. r. 8. 
11. Moors. 
C. J . K. van Deventer. 
N. v.n Us. r. 3. 
C. L van Balen. p. 3. 
N'. Rietdrjk. 
J. M. Ilelinus. 
W. J. H. Caron. r. 8. 
H. von Meijeufeldt. p. 3. 
F. J. J. Alliers. p. 3. 
P. de Jager. p. 3. 
J. II vau Ling. 
A. M. M. Duller, p. 3. 
C. de Jager. p. 3. 
G J. van den lleuvel. 
J. K. Blommenaaal. p. 3. 
J. C. Schalkwyk. 
L G Roos. 
J. Dnermeijer. 
J. Knip 
J. A. Ouwerkerk p. 3. 
J. A. Kraat. 
C V. Baiket.ia. p. 3. 
J. C. Werner, p. 3. 
J. ten Pas. p. 3. 

P. P. de Peypers. p. 8. 
W. |t. Hoo-ikanier. p. 2. 
E A. Hetterschy. 
M. A. A Hoek p. 3. 
T J. Unterhorst p. 3. 
W. A. van de Wiel. p. 3. 
P. Boekhont. p. 3. 
P. C Heinsius p. 3. 
T. B. S van Baarle. 
J. G. Harms, p. 3. 
F. C. Hartman. 
P. C. Fontenille. 
G. A. Emond. P . 2. 
L. A. de lloeliefort. 

W. F. K. Scholten p. 3. 
H. Schomaker. p. 3. 
D. W. Poppiuk. 
F. J. Scheffer. 
C. F. Smeltzer. p. 3. 
J. G. Huese. p. 3. 
P. Verlieet. p. 8. 
C. Valkts. p. 8 
J. Mouatz. p. 3. 
K. vau Eldijk. 
A. de Gooyer. 
W. A. Vertiuijs. p. 3. 
P. Frets 
W. de Goederen. 
W. F. K Verhoeff. p. 3. 
P Vermeulen. p. 8. 
C. van der Pijl. 
B. Bergman, p. 3. 
H. M Braun. p. S. 
F. U. Muuffels. 
K. PaiiUsen. 
G. A. van Honimel. 
H. W Zolf. 
P. H Vrynum p. 8. 
A. A. Folhers. 
M. Goudswaard. 
C. J. Bloys van Treslong. 
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C. Monshouwer. 
A. Dronkers. 
G. Uitenbroek. 

F. Siebert. 
W. M. Rutges. 
B. de Bruin. 
A. Goudswaard. 
F. J . Hurtwig. 
W. Meyer. 
J . van der Meydcn. 
W. Borst. 
P Boos. 
M. Hatz. 
S. Scliou*. en. 
P. F. Lems. 
J. C. Volkert Doorschot. 
P. J. Biesla. 
J . P. Korving. 
P. A. Kop. 
A. de Pril. 
"VV. H. Lambregts. 
J . vau Nispen. 
P. Vergouwcn. 
D. van Nes. 
D. Oosthoek 
P. de Vries Ilanil. 
J. B. T. Griralierg. 
C. W. F. Dnuath. 
Jhr. P. J. de Bye. r . 8. 
W. F. Noman. r . 3. 
J . Lotte. 
F. F. Algie. 
C. Peters. 
P. Hoornwcg. 
A. Hi Eras. 
K. Peterseu. 
J. A. H . Baerken. 
C 11. Israel r . 8. 
M D. F.mnien. 
J . N. Huys. r . 8. 
J . van Houten. r . 8. 

G. T. V. Zieilscs deB Plantes 
F. G. J. Stoflels. 
J . van Raalt. 
J. Lockborst. 
G. B. Veltmnn. 
J . H. Mugge. 
J. J. A. Scliouten. 
C. van ()s 
G. Koppelaar. 
J. de But. 
D. Ryneke. 
G. Mertens. 
L . Dureij. 

(Entrepol-«tI*-iist.) 
J. Geelen. 
W. H. A. Geering. 
C. Bal. 

Van de derde klasse. 
(Actieve dlenat.) 

H. Brzemer. 
E E T. vau NikkelenKuyper. 
W. Knnnperniau. 
P. Oursbrouck. 
W. Pieia. r . 3. 
G T. Schadd. 
M. J. Scheffer. r. S. 
3. van der Heyden. r . 3. 
J. M. Plantfeber. 
J. van Spall. 
P. J. Duyvewaardt. r . 8. 
J. Seip. 
J. Hatiia. 
P. J. van der Zijde. 
R. Maathuis. r . 3. 
A. V E. Ziedzes des Plantes, 
F. Marda. p. 3. 
W. L. Hengeveld. p. 3. 
P. J. Marx. 
M 11 Boulonois. 
W. J. Engels. 
J. D. de Jonge Lughten. 
H. N. Zaalheig. 
A. van der Werff. Az. 
A van Beest. 
G. Sunt. 
M. Vroon. p. 8. 
A. van lpenburg. 
M. G 11. Higly. 
J. B. de Klcijn. P. S. 
Bi M. Meyer. 
C. Heyiuaus. 
G. W. Buitendorp. 
W. A. Mtnderaa. 
h 3. Labee. 
.1. G Detiger. 
A. C. J. Boshom. 
J. J. Schenkelenberg. 

(Kutrepot-f l lenst . ) 

A. Boterniuns. 
W. Lutterbach. 
P. Dykstra. 
J. C. bchmetz. 
1) C. F. Pistoor van Velp Az. 
P van der Plas. 
YV. F. Stutterbeim. 
(J. van Dijk. 
L. de Graaf. 
11. J. C. Aveling. 
S. Verbiest. 
E. van der Bent. 

I tt Moerkerk. 
A. de Clerc. 
J. 3. Chef d'Hotel. 

P. J. J . Berkhont. 
C. Cornelisse. 
J. A. A. Sterk. 
C. van der Meyden. 
R. den Haan. 
C. van Rietnsdijk. 
G. J . F. J. Swaan. 
II. J. Iburg. p. 8. 
J. M. Rolirnian. 
N. A. F. Gerard. 
L. van Helden Tucker. 
W. F. Lerou. 
J. J . van Stapele. 
J. P. Stiuyveuberg. 
A. Kaninunga. 
A. C. Buijk. p. 8. 
W. de Goede. 
L. Handel. 
W. Hovesteden. 
P. J. Turk. 
J. C. Frudiger. 
J. F. van Poppelen. 
J. van der Graaf. 
C. Knylf. 
A. Kalktnan. 
C. C. Mugge. 
J. Groenewcg. 
J . K. Vermeulen. 
J. Schotel. 
II. Bl.idergroen. 
A. C. J. Stclfen. 
C. J . J. Fesch. 
H. Gerritsen. P. 3. 
M. Strous. 
J. A. Lotte. 
M J. Scheurleer. 
J. P. de Jong. 

A. Janknegt. 
P. G. >au Swaay. 
K. G. J. y. Linnemann. 
C. J. G. van der loom 

Yruthoff. 
H. Krekel. 
G. Schmidt 
P. vau let Waal. 
H. Loseniau. 
J. L Scliaetsaert. 
E. Smits. 
.1. Union. 
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W. M. Hnccou. 
W. P. H. Robat. 
H. J. van Vrenmingen. 
H. A.. C. h. Magge. 
A. van Kuyk. 
A. H. ran Evelingen. 
M. de Wat. 
K. Mekken. 
M. Brans. 
R. Kramer. 
J. W Beeie. 
J. van Rijn. 
J. Mooij. 
J. C. van Krieken. 
C van Kinta. 
J . van der Slik. 
P. L. Baerveldt. 
P. van den Terapel. 
J. P. Zijneu. 
K. L. van Duuren. 
P. Luyks. 
L. van der Steen. 
J. M. .Toost. 
L van Noord. 
P. P. van Schoor. 
J. Dun. 
B. A. Bens. 
H . C. de Neeff. 
8. A. Sclmller. 
C. B. .Snelleman. 
D. J Saris. 
P. J . Staul. 
A. Krul. 
P. G. Walter. 
C. Junsen. 
W. van Setlen. 

J. A. Diukheira. 
G. P. Brouwer. 
P. C. Ilartmami. 
Tli. Hammer. 
M. van der Ploeg 

Vam de vierde klasse. 

<Acileve dienst.) 
J. S Schoufour. 
L. P. P i els. 
J. Lichteu'iorifh. 
P J. F. Joosten. 
5. Renken 
C Muller. 
J van der Z*aan. 
J. J. Bakv.s 
J. de Jomr. 
•I Diederik. 
F. J . Burrksen. 
$. W. Meijer. 
J. van den Berg. 
W. Vorkiuk. 
L J. Berg. 
P. M. van Aalsum. 
G. vau Dijk. 
H. J . Kersteraan. 
G. J . Venjssel. 
N Claasseu. 
A. J. Heppenstrijdt. 

D. Gieaeuhuijsen. 
J. F. Be»ier. 
C. de Neeff 
J. W. Tierinck. 
N. H. Feuth. 
C. W. Baan. 
A. Hooghuis. 
H . Verbrugge. 
D. F. II. van Esseveld. 
A. Teunisse. 
T. J. Menzel. 
J. Linderaao. 
J. Anten. 
P A. de Wit. 
H. van der Heul. 

(Cntrepot-dlcpi t . ) 
L de Boer. 
K. de Vries. 
C. D. Titteree. 
C. Frjten.1 

Sloeproeiers. 

P. Nooteboom. 
G. M. Roijaards. 
G. J. FU-rgn. 
A. de Mutmik. 
K d'llHene. 
W. Scbnller. 

Beker. 
L van Run. 
G Strous. 
J- J . Moller. 
E. J . La^ervey. 
D. J. Steeuliernen. 
J- A. Egken 
•F E. de Gra;i[F. 
W. G. den Neijssel. 
W. F. Guese. 
A. Ubben. 
II. Lous. 
G. J . Reijlinz. 
W. F. Dauekels. 
A. Tielemau. 
C. II. Klinjie. 
J. H Grivel. 
F. J. Uelmom. 
J. Treene. 
P. II Doornberg. 
P. C. T. de Waart. 
G. Hoitine. 
W. van Oostveen. 
D. Pieterse. 
J. Bodaan. 
C. A. Vellekoop. 
H. Mulder. 
H. F. Smelting. 
D. L Balkestein. 
J. de Groot. 

J. J). Aengeneut. 
G. J . Baltus. 
G. H . van de Kamp. 
C. van Pelt. 

T E B R I E L L E . 

C. de Ruyter, Kwartiermeester, 
J. Dronkers, Sloeproeier. 

V. de Wa;ird, Sloeproeier. 
h. van der Ploeg , Id. 

T E H E L V O E T 3 L U I 3 . 
C. van P.ielje , Kwnrtiermeester. 
W. Gardemer, Sloeproeier. 
C. van Baalen, Ii. 
J. Comijs, Id. 

V, C. J. T. Oostermau , Slaipiocicr, 
J. de Jonge, Id. 
C. de Ruyter, Id, 
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T E R O T T E R D A M . 

J. Visser, Sloeproeier. | P. Seip, Sloeproeier. 

T E D O R D R E C H T . 

J . Bouwruan, Sloeproeier. 

T E S C H I E D A M . 

J. Stillebroer, Sloeproeier. 

Visiteurs-Scheepsmeters. 
A. G. Bode, 
J. II. J. Kublman, 
J. U L I den Broek, 

te Rotterdam. 
J. Wetselaar , te Dordrecht. 
C. vun Raay, te Vlaardingen. 

Scheepsmeters. 
M. mo der L t M , Commies der lste kl., te Rotterdam. 
J. vYetselu-ii , Visiteur, . . , , 
• « n tA n \ tc Dordrecht. A. Doore. Hoofd Commies, f 
J . C. Scheuk , Comoiies der lste kl., te Gouda. 
J. W. Sanders, Commies der 2de kl., le 's Gravenhage. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
W. H. Haasse , i 
J. Leer, J te Rotterdam, voor hei kant. Rotterdam (.lste afd.). 
J . T. van der Waall, ] 
Y. 11. Swam, i 
J. van Grnndelle, > te Rottetdam. voor liet kant. Rotterdam (2de afd.). 
G. W. Koitiials, ) 
N. van Us, Commies Side kl., te Kralingen, voor liet kant. aldaar. 
J . V. Laceuille, te Delfshaven, voor de kaut. Delfshaven tax Occrschie. 
M Vroon, Commies iide kl., te Orerschie. voor de kaut Hillegersberg en Zevenhuizen. 
J. P. Prince, tc Delft, voor de kaut. Delft eu P.jnacker. 
J. van lpenbnrg An, te Schiedu.n, voor bet k-mt. Schiedam. 
W. Mulder, te Maassluis, voor de kant, Maassluis, Vlaardingen., Mfaisland en 

Aaatdwiji: 
J. A. C. Braun, te Nieuwenhoorn, voor de kaut. Brielle, Hellevoetsluis, Nieuwen

hoorn, NieuwesluU eu Sp-jkenisse. 
C. Groenendijk, te Middelharnis, voor de kant Middelharnis, Oude Tonye, Oolt

gensplaat, Somme/sdijk, Dirksland en Goedereede. 
B. A. van RieUelmten, te Dordrecht, voor bet kant. Dordrecht. 
\y. W. Poppink, Couniues 2de kl., voor bet d.stnkt Zw.jndrechl. 
T. Waperom F/.., le Pufjendrecht, voor bet kant. Alblasserdnm en Breskensgraaf. 
V. A. van Ree Hi . , le Charlois, voor de kant, Charlois, Pernis, Ridderkerk eu IJsselmonde. 
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C. Broekhuyzen, te Gorh.chem, voor de kant. Gorinchem, Hardinxveld, Meerkerk en 
Nieutcpoort, tevens Eureugewoon Commies. 

A. W. van der Plot-g, te Vianen, voor de kant. Vianen en Leerdam. 
C. W. F. Donath , Commies 3de k l , te Sliedrecht, voor het kaut. Sliedrecht. 
G. J . F. J. Swaan, Comm. 3de kl., te Oud Beijerland, voor de kaut. Oud-Beijerland 

eu Heinenoord. 
G. F. Scliadd, Comm. !ide kl., te Numansdorp, voor het kaut. aldaar. 
N. A. Boudcwijn, te Strijen, voor de kaut. Strijen en 's Gracendeel. 
K. W. B. Gisolf, te 'silage, \ 
L, C. S. A. van den Bergh , te 's Hage, J voor het kant. 's Hage, (lste afd). 
L. L. Meys , te Scheveninyen, J 
G. F. Mulder, . „ 
S 3 F N Bresler f 1 6 * n"Ve < v o o r h e t k i n t - * H°9e ( 2 d e «'<••)• 
H. Brandenburg, te Wassenaar, voor de kaut Rijswijk, Voorburg, Katwijk en Loosduinen. 
H. Spruit, te Stompwijk, voor de kant. Stompwijk en Zegwuard. 
A. J . van Driesteu . ~l r . . , . . , 

A Kelder J * e ' V ° ° r * a u t i Leiden, Letderdorp eu Soeterwoude. 

3 van der Mey. te £«5tf , voor de kaul. Zisae, Noordwijk, Oegstgeest en Warmond. 
B. Kelder, te Wouhruyge , voor de kant. Alphen, Alkemade, Wuubruyye, Hazers

woude tn Oudshoorn. 
W. H. F. FelUer, te Bodegraven , voor de kant Nieuwkoop , Bodegraven en Woerden. 
F. Ilartiug, te Gouda, voor de kaut. Goudn , Moordrecht eu Boskoop 
3. M. Altbeer, te Schoonhocen, voor de knit. Schoonhoven , Oudewaier, Ouderkerk 

aan den Ussel en Bergambacht, 

E N T R E P O T S . 

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

L . van Tengnagell de Eaad, Enireposeur. 26 Aug. 1860. 
J . Plugge, Centroltur. 7 Mrt. 1 S 3 S . 
G . van Hoist, Eerste BoekJtouder. 
A. H . Verhoeff, Tweede Boekliouder. 
W. J . Brender a Brandis, Magnzijnmeester. 
J . Zillesen , sJdjunct-Mtigazijnmeester. 
A . Appeldoorn, Pakhukknecld. 
W. Heusdens, Eerste | 
J . H . Iske, Tweede I „ , , 
T. H . Borman, Uenfe j' ' 
T . Vermeulen, Vierde (tijdtlijk) I 
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Entreposeurs in de overige steden. 
Be Ontvangers der rtchteu en accijnsen te 

Schiedam, Algemeen. 
Bordrecht, /, 
Belfihaven, Part., wijn. Fictief, 

granen, petroleum. 
Vlaardingen, Part., wijn, gedest., 

vruchten. 

Brielle, Part., wijn, gedest. 
Leiden, „ t l ,/ 
Schoonhoven, Part., wijn, gedest. 
's Gravenhage, „ „ 
Gouda, Part., wijn. 
Bodegraven, Part., wijn. 

Maassluis, Part., wijn, gedest. IJsselmonde, Fict., petroleum. 
Belft, „ H n Woerden, Part., wijn. 

Waarborg en belasting op Gouden en Zilveren 
Werken in Zuid-Holland. 

'S G R A V E N H A G E . 

A . van Hoboken, Hoofd-Controleur. 3 Dec. 1847. 
J . G . M o l l , Ontvauger. 12 Apr. 1866. 
J . F . Mnussault, Essaieur. 16 Apr. 1862. 
F . J . Witteveen, Cbrntnies-StetHpelear. 16 Apr. 1662. 

R O T T E R D A M . 

H . J . Gouche, Hoofd-Controleur. 16 Juni ,1834. 
S. H . Muntz, Ontvauger. 12 Aug. 1858. 
C. A . E . Haenen, Essaieur. 16 Apr. 1862. 
A . F . Struick, Commies-Stempelaar. 17 Feb. 1860. 

S C H O O N H O V E N . 

H . J . W . Vrijdag, Controleur. 26 Juli 1842. 
T . G . P. Arnold', Onhanger. 23 Oct. 1S63. 
J . Vreede, Essaieur. 27 Juni 1836. 
J . J . P. Weijmar, Commies-Stempelaar. 25 Oct. 1860. 

Controleurs der Directe Belastingen en van 
het Kadaster. 

W. van Konijnenbnrg, te 'silage, voor de Arrondissementen 
's Gravenhage, Leiden en Brielle. 18 Jan. 1863. 

J . B. van Roijen, te Gotida, voor de Arrondissementen Rol-
ttrdum, Borarecht, Gouda en Gorinchem. 5 Dec. 1843. 

Jhr. W . R. H . de Haze Bomnie, te Gouda, Surnum. 5 Apr. 1866. 



Direeteur. 
A . Volkmaars ( ® ) , resideerende te Amsterdam. 28 Nov. 1860. 
Jhr. P. C. van der Does, lste Commies ter Directie. 17 Sept. 1859. 
H . L . van Dorsten, 2de Commies ter Directie. 1-t Juni 1865. 

Rijks-Advocaten. 
Mr. J . van Lennep ( ® ) ( K f t E . K . ) . 2S Mrt. 1829,1 , A , , 
Mr. J . C. de Koning, Tijd. waarn., j ^Am^rdam. 

Betaalmeesters. 
/ A r . H . J . Bicker, te Amsterdam. 28 Mei 1847. 
C. Hattinga ltaveu, te Alkmaar. 17 Sept. 1857. 
Jhr. P. Opperdoes Alewiju, te Room. 22 Juni 1849. 

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

Voor de directe belasting en. 

P. Lammers Soeteinan. 30 Juli 1854. Voor het lste Arroml. 
H . J . Moll. 29 Aug. 1859. „ ; / 2de „ 
J . Kuyper Hz. 18 Feb. 1846. ,, „ 3de ,, 
W. 0.' Hoffman. 27 Sept. 1846. „ ,, 4de „ 
T. D . Abbing. 6 Apr. 1854. „ ,, 5de ,, (1) 

Van de in- en uitgaande rechten en accijnsen. 

J . Goossens. 29 Mrt. 1855. 
J . E . Lodtr. 9 Apr. 1856. 
J . M . Waleson. 29 Aug. 1859. 

(1) De Coutroleur voor het ode arrondissement te Jnslerdam, is 
belast met de corre»poBdentie over eu de regaling van al de aanvullings-
reehlen verschuldigd wegens het uitoefeneu van een bedrijf in die ge-
nieeiile vuu den ecrateu rang. 

l)e executie dtr dvvaugbeveleu vau buiten geschiedt volgens den under-
stuaudtu rooster: 

in 1SG7 door deu Heer Ontvauger 4Je Arrondissement. 
1 b68 u a • I I 5de » 
1869 • » , , lste » 
1870 , „ » » 2de > 
1-571 > * | u 3de • 
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V o or d e c o m p t a b i l i t e i t . 

P. A. A. de Timmerman, belast met de verificatie van het kantoor 
der in- en uilr/aande rechten en van den accijns op de suiker. 
6 Mei 1841. 

J . Akkeringa, belast met de verificatie der accijns-kantoren. 
4 Apr. 1841. 

Voorts in de provincie. 

J . P. Helmolt, te Haarlem. 21 Mrt. 1838. 
L . P. A . Boellaard, te Weesp. 6 Jan. 1858. 
J . H . Simon, te Ouder-Amstel. 16 Apr. 1859. 
P. H . W . Ligtenberg, te Zaandam. 30 Mrt. 1864. 
P. A . de Bergh, te Alkmaar. 10 Mrt. 1841. 
Jhr. T . J . Kraijenhoff, te Helder. 6 Apr. 1854. 
J . W. van der Noordaa, te Medemblik. 81 Mrt. 1863. 
H . Bijleveld, te Hoorn. 20 Apr. 1850. 
M . G . Just de la Paisiores, te Purmerend. 26 Jan. 1862. 

Ontvangers. 
Controles AMSTERDAM, Dir. bel. 

1836. B. T. Elias (1), voor de dir. bel., lste Arrond., te 
Amsterdam (le kl.). 21 Dec. 1S50. 

1837. C. D . Merens (2), voor de dir. bel., 2de Arrond., te 
Amsterdam (le kl.). 12 Dec. 1860. 

1829. C . A . Gobius, voor de dir. bel., 3de Arrond., te Am
sterdam (le kl.). 1 Dec. 1860. 

1833. C . J . Stakman (3), voor de dir. bel., 4de Arrond., te 
Amsterdam (le k l ) . 24 Jan. 1865. 

1851. J . P. Klinkhanier (@) (4), voor de dir. bel, 5de A r 
rond., te Amsterdam (le kl.). 13 Mei 1851. 

Controle AMSTERDAM, In- en uitg. rechten. 

1851. P. B . Reeringh, voor de in- en uitg. rechten en den 
accijns op de suiker, te Amsterdam (le kl.). 17 Mrt. 1866. 

(1) Vroeger Hoofd Controleur te Amsterdam. 
(2) Vroeger Controleur te Schiedam. 
(3) Vroeger Controleur te Gortum. 
(4) Bevorens Agent van de Scheldevaart te Antwerpen. 

3 
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Controle AMSTERDAM, Accijnsen. 

1858. M . M . A . Hijmans (1), van het eerste accijns-kantoor 
te Amsterdam (de wijn, het binnen- en buitenlandsch ge-
destUleerd (le kl.). 28 Apr. 1858. 

1834. J . TJ. van de Graaf, van het tweede accijns-kantoor te 
Amsterdam (het zout, de zeep, de bieren en azijnen, 2e kl.). 
7 Julij 1834. 

J . W . van Walsem, voor het geslacht te Amsterdam (tijd.). 

Controle AMSTERDAM, Actieve dienst. 

Een stationement van Commiesen te Amsterdam. 

Controle HAARLEM. 

, voor de dir. bel. van Haarlem en Schoten 
(3e kl.). 

1860. E . A. des Tonibe (2), voor de accijnsen van Haar
lem en Schoten (3e kl.). 29 Jan. 1866. 

1857. C. L . Schuurmans (3), voor Heemstede, Bennebroek 
en Zandvoort (6e kl.). 13 Juni 1857. 

1847. Jhr. J . C . F . Stern, voor Bloemendaal (6e kl.). 
25 Oct. 1866. 

1862. J . L . van Gennep, voor de dir. bel., rechten en ac
cijnsen te Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(8e kl.). 8 Juni 1862. 

1838. A . J . H . van den Bosch (4), voor Beverwijk, Wijk 
aan Zee en aan Buin en Velzen (5e kl.). 31 Juli 1862. 

Stationementen te Haarlem en Beverwijk. 

Controle WEESP. 

1837. Mr. P. P. Bentinck, voor de dir. bel., rechten en ac
cijnsen te Weesp en Weespercarspel (6e kl.). 30 Dec. 1847. 

1858. G . J . van Kerkwijk, van de dir. bel., rechten en 
accijnsen te Muiden (6e kl.). 5 Aug. 1866. 

1838. C. C. Walvaren van liiemsdijk, voor Naar den, Bus-
sum, Blaricvm, I.aren en Huizen (6e kl.). 14 Aug. 1857. 

(I) Vroeger Hoofd-Controleur te Amsterdam. 
(9.) Vroeger Coutroleur te Amsterdam. 
(S) Vroeger Controleur te IJsselstein. 
(4) Vroeger Coutroleur bij 't Entrepot te Rotterdam. 
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1837. R. L . Fruitier de Talma, voor Hilversum (6e kl.). 
15 Feb. 1865. 

1859. G . C. G . van Ketel, voor 'sGraveland, Kortenhoef, 
Ankeveen en Nederhorst den Berg (7e kl.). 1 Mrt. 1864. 

Stationementen te Weesp, Muiden, Hilversum en Naarden. 

Controle OUDER-AMSTEL. 

1841. L . R. van Sandick, voor Ouder-Amstel, Uithoorn, 
en Biemen (6e kl) . 11 Nov. 1859. 

1828. J . P. Richelme, voor Nieuwer-Amstel en Water-
graafsmeer (5e kl.). 17 Apr. 1866. 

1846. A . L . van der Niepoort, voor Sloten (6e k l ) 
16 Dec. 1857. 

1S65. G . C. Hulst, voor Aalsmeer (7e kl.). 27 Feb. 1865. 
1860. F . E . van Praag, voor Haarlemmermeer (7e k l ) 

18 Feb. 1860. 
Stationementen te Ouder-Amstel, Aalsmeer, Nieuwer-Am

stel, Haarlemmermeer, Uithoorn en Shlerdijk. 

Controle ZAANDAM. 

1839 H . Gerlings Jz., voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Zaandam en Oostzaan (3e kl.). 21 Juni 1863. 

1839. C. H . Sinit, voor Z a a n d i j k , Koog aan de Zaan en 
Westz'ian (5e kl.). 27 Dec. 1864. 

1854. M . M . de Crane, voor Warmer v e e r , Wormer en 
Jisp (5e kl.). 30 Mei 1857. 

voor Krommenie en Assendelft 
(6e kl.). 

Stationementen te Zaandam, Krommenie en Wormerveer. 

Controle ALKMAAR. 

1828. P. F . C. Druyvesteyn, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Alkmaar (4e kl.) , ook voor de waarbor"--
rechten. 23 Juni 1843. 

1843. H . H . V . N . Schermerts. voor H e i l o , Akersloot en 
Limmen (8e kl.). 23 Juni 1843. 

1852. J . A . Geukama Bakker, voor U i t g e e s t , Heemskerk 
en Castricum (6e kl.). 26 Feb. 1862. 
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1851. M . Boon, voor Bergen, Schoorl, Egmond Binnen en aan 
Zee, Koedijk, St. Pancras en Oudorp (6e kl.). 24 Mrt. 1861. 

1851. J . A . Margadant, voor Schermerhorn, Noord-
en Zuid-Schermer, Oterleek, Heer Hugowaard en Ursem 
(6e kl.). 17 Apr. 1866. 

1856. F . W. J . H . Tengbergen, voor Noord- en Zuid-
Scharwoude, Broek op I.angendijk, Oud- Carspel en 
Warmenhuizen (6e kl.). 2 Mrt. 1859. 

Stationementen te Alkmaar, Egmond aan Zee, Schermer
horn en Warmenhuizen. 

Controle HELDEH. 

1841. J . J . van den Bosch, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Helder (2e kl.). 12 Mei 1866. 

1834. J . l.ipjes, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, van 
Vlieland (4e kl.). 11 Sept. 1834. 

1856. P. Altena, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, van 
Terschelling (7e kl.). 5 Sept. 1865. 

, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
van Texel (6e kl.). 

1864. D.Folkersma, voor Wieringen (9ekl.). 1 Nov. 1866. 
1843. W. T . de Jongh van Arkel, voor Schagen, St. Maar

ten en Barsingerhorn (5e kl.). 6 Oct. 1842. 
1847. F . H . de Koning, voor Z i j p e , Petten en Callandsoog 

(6e kl.). 11 Juni 1861. 
1864. A . H . van Iddekinge, voor Wieringerwaard (8e kl.). 

9 Dec. 1864. 
Stationementen te Helder, Vlieland, Texel, Terschelling, 

Wieringen, Schagen en Zijpe. 

Controle MEDEMBLIK. 

1825. G . D. Thierens, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
van Medemblik , Wervershoof en Andijk (5e kl.). 
3 Sept. 1851. 

1864. J . Boverhoff, voor Hoogwoud en Abbekerk (7e kl.). 
21 Mrt. 1864. 

1857. J . W. D. van Hemert, voor Midiooud, Sijbecarspel, 
Nibbixwoud, Opperdoes en Twisk (6e kl.). 25 Oct. 1866. 

(1) Vroeger Controleur te Rotterdam. 
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1856. J . A . van der Hucht, voor Nieuwe-Niedorp, Oude-
Niedorp, Winkel en Harencarspel (6e kl.)- 22 Mrt. 1860. 

1862. W. Klaassen, voor Spanbroek, Opmeer, Hensbroek 
en Obdam (6e kl.). 15 Mei 1862. 

Stationementen te Medemblik, Spanbroek en het Niedorper-
Verlaat. 

Controle HOORN. 
1826. J . U . Modderman (1), voor de dir. bel., rechten en accijn

sen, te Hoorn (4e kl.). 11 Juni 1866. 
1835. A . van de Werken, voor de dir. bel., rechten en accijn

sen, te Enkhuizen en Venhuizen (4e kl.). 19 Feb. 1866. 
1851. A . B i k , voor Grootebroek, Bovencarspel en Hoog

carspel (6e kl.). 16 Juni 1860. 
1838. J . C. Bast, voor Blokker, Westwoud, Wijdenes en 

Schellinkhout (6e kl.). 27 Juli 1855. 
, voor Wognum en Zwaag (le kl.). 

1849. K . F . Boejenk, voor Berkkout en Avenhorn (le kl.). 
3 Mei 1852. 

1862. W. F . B . P. de Salengre, voor Oosthuizen , Beets 
en Oudendijk (le kl.). 6 Oct. 1864. 

1855. J . Nentjes, voor Urk (9e kl.). 28 Jan. 1855. 
Stationementen te Hoorn, Enkhuizen en Grootebroek. 

Controle PURMEREND. 

1827. C. Spiers, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, te Pur
merend, Wijdewormer en Bpendam (4e kl.). 16 Juni 1860. 

1830. E . Mooyaart, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, te 
Edam, Middelie, Kwadijk en Warder (5e kl.). 25 Jan. 1856. 

1544. H . J . d'Auzon, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Monnikendam, Katwoude en Marken (6e kl.). 
24 Nov. 1861. 

1834. J . Prins Jr. , voor Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Broek in Waterland en Landsmeer (6e kl.). 29 Sept. 1855. 

1856. M . Beute, voor de Rijp en Graft (6e kl.) 3 Mei 1866. 
1829. J . Blaauboer Az., voor de Beemster (5e kl.). 

18 Sept. 1860. 
Stationementen te Purmerend, Edam, Monnikendam, 

Buiksloot en de Rijp. 

(1) Vroeger Linie-Controleur te Belling aolde. 
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Plaatselijke Ontvangers , 

belast met de ontvangst van Rijks accijnsen. 

I. van Heynsbergen, voor het geslacht, te Zaandam. 
. van Grasstek, voor het geslacht, te Hoorn. 

Surnumerairen in de Provincie. 
F . W. Thorbecke. 16Sept. 1862. 
S .C . M.Knappert. 16Sept.l862. 
M.C.MerensC.Dz., 29Sept.l863 
B. E . Hattink. 29 Sept. 1863. 

J . P. van Blarkora. 5 Oct. 1864. 
P.P. A. Rooseboom. 2Nov.l865. 
N . Glinderraan. 2 Nov. 1865. 
J . Hattink. 5 Sept. 1866. 

Visiteurs. 

I B A M 

P. C. Wethmar, le kl. 
J . J . Donner, le kl. 
P. C H . W. Bos, le kl. 
B . P. Broekhoff, le kl. 
J . Spee, le kl. 
P . W. Dumoulin, le kl. 
J . van de Waereld, le kl. 
W . H . J . M . Yske, le kl. 
J . A . Vellekamp, le kl. 
P. Andringa de Carpentier, 2e 
J . Beijers de Jongh, 2e k l , 
E . Dambrink, 2e kl., 
C. Pfanstiehl, 2e kl., 
J . Nijluus , 4e kl., 
C. Cremer, 4e kl., 
P. J . Nortier Pzn., 2e kl., te 
J . Lipjes, Ontvanger, \ 
A . Musquetier, 3e kl. , \ t e 

D. Merino, 3e kl., / 
W. J . van der Werff, 4e kl., \ 
J . H . Albers, Visiteur 3e kl., i 
G . Lotman, Visiteur 4e kl., j 

T E R D A M , 

J . van Beerenstijn, 2e kl. 
J . F . C. Bodde, 2e kl. 
P. A. Neideck, 3e kl. 
J . C. van der Lee, 3e kl. 
C. A . M . Mattern, 4e kl. 
M . Natz, 4e kl. 
G . K . Briels, 4e kl. 
W. H . Boon, , 
J . H . van Zee, [ *V#%*-

te Helder. 

Zaandam. 

Vlieland. 

te Terschelling. 

belast met de suikerkeuring, 
te Amsterdam, 
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k. P. B. Meeuderinck. r 

Commiesen. 
<Nnar n n c i e n n l l e K . ) 

Hoofd- Commies, 
3, te Amsterdam. 

Van de eerste klasse. 

B. Krab Henning. r. S, 
J A. Block. 
G. Viuk. 
J. J . Schrempfft. 
J. Broens. r. 3. 
J. 6. Eijlders. r. 8. 
G. N. van Achterberg. r. 3. 
W. Haverkamp. 
C. Zou Bz. r. 3. 
J . F. C van Buuren. r. 3. 
T. Soeters. (* 4. kl.). 
N. Slothouber. 

J. J . Das. 
J. G. Dorgc. 
D. van Gorcum. r. 3. 
L. Meyer. 
A. H . Sansenthaler. 
J. Meer man. 
C. van der Meer. 
J. Beldcrink. 
"W. G. van Zuylen. 
A. Bor. 
W. G. Tan son. 
C. van der Klaauw. 
G. van Bel. r. 3. 
C. H. Leibbrandt. r. 3. 
J . M. P. J. Verstegen. r. I 
F. C. M. Mattern. 
T. van der Schoot. 
J. Tarin. 
H. Bouwer. 
M. van der Linden. 
A. C. Weissenbruch. r. 3. 
C. Strasde. 

A. van Waseningcn (* 4.) 
H. A. Hoogenbeigb. 
A. Berendsen. 
A. G. van Tussenbroek. 
T. Sweerts. 
J. H. van den Heuvel. 
J. Hartwijk. 
W. Guntiing. 
L Copuis Peeicboom. 
J. W. A. Loot, 
J. Maasman. 
W. C. Werlingshoff. 
A. van Moorsel. 
M. J. P. Dekkiug. 
B. Roukeus. 

J. F. Rolf. 
K. Fraay. 
J. Milatz. 
H. Hen. 
P. Cloet. 
J. F. Israel, r. 3. 
J. B. A. de Bruyn. r. 3. 
J. W. Mertz. 
H. L. Casimier. 
L. H. Furnee. 
A Xoordbooru vau derKruijff. 

Van de tweede klasse. 
J. de Boer. 
M Ruster. r. 3. 
I). Slothouber. 
D. C. UetterBchy. r. 3. 
L Leupen. 
H. Halin. 
C. F. Hajenins. 
W. F. Kelbling. 
J. Oosteuryk. 
J. Merck, r. 3. 
J. W. Loorjeu. 
G. de Lange. 
Z. Jansen. 
E. G. R. Vizj6vene. r.' 3. 
J. M. Daalgreen. r. 3. 
P. Vennik. 
D. G. Eckhard. 
J . F. van der Horst. r. 3. 
F. A. J. M. Muller. 
G. F. Leibbrandt. 
W. F. Wassink. r. 3. 
G. van Asselt. 

Van de derde klasse. 
W. van der Lek. 
M. G. van Stapele. 
G. Verhoeve. r. 3. 
J. Muiteman. 
J. Hikkcn. 
L. Overgaauw. r. 3. 
A. J . J. van Riemsdijk. 
J. van Isterdael. 
J . van Tyu. 
F. E. A. van de Polder. 
L. C. Serlrjn. 
F. A. de Bont. r. S. 
J . z. Smitt. 
G. Kramer. 
J. van der Liuden. 

G. Boolingh. 
J. F. Jaeot. 
D. de Wolf. r. 3. 
A. J. van Seuren. r. 3. 
A. van Waalwijk. 
W. Jansen. 
H, C. A. van Gogh. 
L. F. Nooteboom. 
P. A. P. van Groningea. 
J. Koudijs. r. 3. 
C. Janse. 

C. Smit r. 3. 
B. J. Grevers. r. 3. 
J. A. Neomagus. r. S. 
N. Warnas. 
F. A. vau de Pavert. 
L . Voorregt. 
J. C. F. Bonkersloot. 
M. de Booze Jr. r. 3. 
A. Blom. 
B. H. Schultz. 
G. van Hall. 
F.J. Carahaiu, gen. Monraud. 
N. B. Magnin. r. 3. 
J. Dekker. 
C. G. Dronkers. 
H. Schmitt r. 3. 
M. Ruring. r. 3. 
H Wennigers. r. 3. 
W. Schreuder. r. 8. 
A. W, Verzyl. r. 3. 
C. de Jager. 
P. J. L. Schecker. r. 3. 

A. L. Raebel. 
K. F. T, von Ziegenweidt. 
J. Griek. r. 3. 
L. G. Verbrugge. 
F. W. Ostendorf. 
J. Liebrega. 
A. Kluit. 
L. Schmitt. 
J. Flissaard. 
F. Jansen 
G. van der Vegt. 
H. van Middendorp. 
C. A. Frouiu. 
J. Veeneubos. 
J. A. A. Foppe Hi . 
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II. A. G. T. vau Elsa ijtk. r. 3 
W. Koole. 
J. Moonen. 
T. Elseinian. 
t. de Haan. r. 3. 
J. Strous. 
I) Poppe. 
J. R. Snnier. r. 8. 
H. W. Tissot vau Patot. r. 3 
A. de Kouiug. 
C. P. Elibiuge Wuhben. 

A Ritte 
S. H H I.auge. 
W. J. V H I I Rieisiholeu. 
II. Wijuuusst. 
F Roth. 
I. J . G.ililenl.eig. 
A. van Beeieus1 iju. r. ', 
K. Lorje p. 3 
W. H. H Viuk. 
VV. K. 't Hart. 
W. 1'. Bakker. r. S. | 

P J C'lienbrauder. 
W. M. Brums 
A E L C Diudurt de la 

Gree r. S. 
J. J Tinseraud. 
L L. Jansen. 
K. A. K. Sonstral. 
C. W Beth. r. 3. 
J. J Krijue. 
G D Ilageiiaar. 
II. J . vaa Aalat. 

Commiesen van de derde klasse, aienstdoende bij de Suikerkeuring. 

| H . Bagmeijcr. 1 G W. vau Nyeulioff | C. II. Wortman. W. Lampeu. 
W. F. Beerens 

J. Petersen. 
J. J. Brekman. 
J Broekhnff. r. 3. 
H Scliumer. 
B. J. Gonnet. 
F F. J. de Haan. 
J. J. Molier. 

A. A. Mooyaart. 
C den Heyer. 
W. Hamel. 

D. W. Spaandeiman. 
F. Bakker. 
J. Meyer. 

J Mulder. 
P J. G Stm ver. 
H. Scheffer. 
K. Budeveld. 
V. van de Casteelen. 
II. J. Seller. 

J . Almekiuders. 
J. I). W. II Hagena. 
F. L . Wildenian. 

W. Bont. 

F. Veen. 
C. Sonneblom. 

Van de vierde klasse. 
C. llogguer. 
H- van I. . in. 
E. J. Acliterbergh. 
J. S. Appelboom 
H. A van der Hatt. 
J . F Fauliel. 
G. Verbeij. 

Buitengcvjone Commiesen. 
B. J . H. Steeuhorst. 
C. A de Bruijn 
H. F. Geuimeken. 

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

P G. Reoimers. 0. Ftnyt. 
S II. Paauw. | t Uro'nkera. 

T E H E L D E R . 

| J. Bororue!. 

Buitengewone Wakers. 
[D. A. Lavell. |A. Hen. 
U- 81*1. | . . . , 

Scheepsmeters. 
Visiteurs tc Amsterdam. 

Commiesen te Amsterdam. 

J. J Donner, 
G. J. Dumoulin, 
A. J. van Seureu, 
M. Ruster, 
J. A. Neorjiagus, 
J. Beyers de Jong, 
J Andnaga de Carpentier, 
G. N. van Achterberg. Comm.es Isle kl., te Ilelder. 
D. Menno, Visiteur te Terschelling. 
A. D. Verzyl, Commies der 2du kl , te Weesp. 

} v isiteura te Hr.hler. 

http://Comm.es
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C 11. Leibbrandt, Commies 2de kl.. te Mkmaar. 
B. A. van Schnylenborg; te Hoorn. 
W. Scbreuder, Commies der 2de kl., te Zaandam. 
D. de Wolf, Commies der lste kl., te Haarlem. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
j . 
D. 
F. 
H. 
A. 
C. 

F. 
H, 
C. 
J . 
D. 
J. 
C. 
A. 
J . 

te Amsterdam, voor de 
diBsement aldaar. 

ontvangst van bet lste Arron-

te Amsterdam, voor het "Jde Arrondissement. 

te Amsterdam, voor bet 3de Arrondissement. 

te Amsterdam, voor liet 4de Arrondissement. 

te Amsterdam, voor bet 5de Arrondissement. 

A. C. Straatman, 
Sinit Jz., 
W. Camubuis, 
A. Visser, 
de Koomen. 
A. Dreux, 

B. Zuiderboek, 
F. Baarslag, 

J. Vrtii der Maas, 
J. Hiiverkamp, 

J. Porssel, 
van der Bie, 
Oudahourn, 
G. F. Wylep. 
C. Saalhadt. 
J. Eeckclaert, te Haarlem, voor het kaut. Haarlem, 

II. J. Hofbuis, le Haarlem, voor de kant. Heemstede, Bloemendaal en Spaarndam. 
II. Wy'uoogBt, Comm. 3de kl., voor het kant. Beverwijk. 
V. Otto, te Amstelveen, voor de kant. Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel. 
L G. Veibrugge, Comm. 3de kl., te Weesp voor de gemeente Weesp. 
J . A. A. Foppe Htn., Comm 3de kl., te Weesp, voor de gem. Weespercarspet,'s Gra

veland, Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Ankeveen. 
A. H. Sausenthaler, Comm. 2de kl., te Muiden, voor bet kant Muiden. 
IX A. de Boer, te Naarden, voor de kaut. Naarden en Hilversum. 
P. Liednieyer, te Helder, voor het kantoor aldaar. 
P. J. L. Schecker, Comm. 2dc kl., te Texel, voor het kant. aldaar. 
P. lloedemaker, te Vlieland, voor het kant. aldaar. 
M de Looze Jr., Commies 2de kl. te Terschelling, voor het kant. aldaar. 
J . Strous, Comm. 3de kl., te Wieringen, voor het kant. aldaar. 
C. Wagenaar Jz., te Zaandam, voor het kant. Zaandam, Wormerreer en de gemeenten 

Zaandijk en Koog aan de Zaan. 
y. Grootcs, te Westtaan, voor bet kant. Krommenie en de gemeente Westuaan. 
S. A. Sprock, te Hoorn, voor de kant. Hoorn, Wognum, Berkhout, Blokker en 

Oosthuizen. 
H. Weiiiiigers, Comm. 2de kl., te Enkhuizen, voor de kant, Enkhuizen en Urk. 
G. van der Vegt, Comm. 3de kl., te Grootebroek, voor het kant. aldaar. 
H. Betting, te Medemblik, voor de kant. Medemblik, Hoogwoud, Spanbroek en Mid

woud. 
A. Olij, te Monnikendam, voor de kant. Monnikendam, Edam en Buiksloot. 
W. F. Loose ,te Haarlemmermeer, voor de kant. Haarlemmermeer , Sloten en Aalsmeer-
D. Dekker, te Purmerende, voor de kant. Purmerende, Rijp en Beemster. 
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J. G. Janaen, te Alkmaar, vooi liet kant. Alkmaar, Heilo en Uitgeest. 
J. H . Hilkhuizen , te Bergen , root de kant. Bergen , Schermerhorn cn Noord Scharwoude. 
D. van Gorcum, Comm. 2de kl., te Niedorper Verlaat, vooi liet kant. Nieuwe-Niedorp. 
B. A.. Appelian, te Zijpe, voor de kant. Zijpe, Schagen en Wierinyerwaard. 

E N T R E P O T S . 
TE AMSTERDAM. 

G . A . Ouwens (1), Entreposeur. 10 Apr. 1858. 
P. J . J . Verschuur, Eerste i „ , , , 
J . A. Scliol, Tweede I B o e k M e r -

P. W. Poppelmann, Magazijnmeester. 
J . Vermeulen, Adjunct-Magazijnmeester. 
A. de Molenaar, Eerste 
J . Altena, Tweede 
P. Koumans Brouwer, Derde 
M . J . Carbasius, Vierde 

Entreposeurs in de overigre plaatsen. 
De Ontvangers der redden en accijnsen te 

Klerk. 

Alkmaar, Publiek. 
Haarlem, Part., wijn, gedest. 
Rijp, Part., wijn, gedest. 
Wormerveer, Part., wijn. 

Monnikendam, Part. wijn. 
Purmerende, „ 
Zijpe, „ a 

Edam, Part., wijn. 

Conmiesen bij bet Entrepot. 
F. M. Paff, Hoofd-Commics. 

(Kanr anclennltcl t . ) 

G. J. Mctzelaar. 

A. B. vau Logctiem. 

A. P. Wognum. 
J H. Brauii. 
C. Mulder. 
J . Moreu 
M. van Wachteudonk. 
B. 0. Kijlstra. 
I. Stasse. 
II. 11. Strik. 
A. vau Augelbeek. 
G. van den B.io^aard. 

Van de eerste klasse. 

Van de tweede klasse. 
M. C. J. Nwring. | A. C. Revalk. 

Van de derde klasse. 

I 3. T. Kuikemeier. 

3. C. BSger. 
P. J. F. Fuchs. 
G Zaudliargen. 
H F. Andeneseu. 
J. Schouw. 
J . C. L van der Saiitte. 
J. R. vau Sclieltinga. 
A. Dekker. 
J. Beus. 
B. Zuiderhoek. 

J. F. Tlneme. 
J L. van der Heyden. 
C. Vorslelraan. 
J. Haveikttiup Je. 
L. llailletle da Bur V 

niser. 
J. Biljardt. 
J A Meylioom. 
J. C. vau Dijk. 

(I) Vroeger Controleur te Alkmaar. 
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Van de vierde klasse. 

J. Hermans. 
M. C. Sclieera. 

M Revalk. 
ii. Tuiten. 

H. Bekking. 
H. Pols. 
H. Hormann. 
G. J. L. Bllse. 
S. J. de Jong. 

J. Bouwens. 
P. Smit. 

A. P. Gerstel. 
G. Stoltink. 
G. van Stnirren. 
G. Jansen. 

H. Ruigrok. 
B. Brecueisen. 

C. Koen, FaJckuisicnccht. 

Waarborg en belasting op de Gouden en Zilveren 
werken in Noord-Holland. 

H . W. H . Kist , Hoofd-Controleur. 25 Oct. 1860. 
H . W. Vrijdag, Controleur. 17 Feb. 1860. 
J . A . de Haan, Ontvanger. 3 Juni 1857. 
H . B . Gouche, Commies tot de visitatie der schrifturen. 

30 Mrt. 1856. 
C. G . van der Laan, Commies-Stempelaar. 8 Dec. 1852. 
H . W. van Riel, Essaieur. 23 Mei 1837. 

P. H . Vreede, Controleur. 17 Juli 1856. 
P. P. C. Druyvesteyn, Ontvanger. 8 Dec. 1852. 
F . L . J . de Belleville, Essaieur. 25 Oct. 1860. 

Controleurs der directe belastingen en van 
het kadaster. 

E . A. van Tonderen, te Haarlem. 18 Sept. 1860. 
L . C. Blom, Adjunct, te Haarlem. 27 Feb. 1866. 

A M S T E R D A M . 

A L K M A A R . 
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Direeteur. 
G . W. van der Gronden. 29 Aug. 1866. 
H . C. Koster, Commies ter Directie. 4 Aug. 1863. 

Rij ks-Advocaat. 
Mr. Ph. van den Broecke. 14 Apr. 1846. 

Betaalmeesters. 
J . H . Paehlig, te Middelburg. 21 Juli 1865. 
J . K . Boeije, te Zierikzee. 18 Feb. 1865. 
P. Oraaf van Hogendorp, te Sas van Gent. 1 Feb. 1S66. 

Controleurs. 
U . Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, te Middelburg. 

9 Apr. 1856. 
P. R. van Visvliet, te Vlissingen. 26 Jan. 1862. 
J . J . Voerman, te Zierikzee. 5 Nov. 1852. 
C. J . C. van de Ven, te Goes. 12 Dee. 1863. 
C. G . van Wijk Werneke, te Bath. 16 Nov. 1859. 
J . P. van Dugtereu, te Oostburg. 28 Sept. 1865. 
B . K . Boom, te Axel. 21 Oct. I860. 

Ontvangers. 
Controle MIDDELBURG. 

1824. A . M . Danckaerts voor de dir. bel., te Middelburg 
(3e kl.). 21 Jul i 1860. 

1837. J . M . van der Minne, voor de rechten en accijnsen, 
te Middelburg (5e kl.). 2 Nov. 1865. 

1866. B. H . J . P. Endtz, voor Arnemuiden en Nieuw-
land (8e kl.). 21 Juli 1866. 

1853. Jhr. J . A . H . C. van Doorn, voor de dir. bel., rech
ten en accijnsen, te Veere, St. Laurens, Serooskerke, 
Vrouwepolder en Oostkapelle (6e kl.). 1 Mrt. 1862. 

1837. A . S. van der Loeff, voor Wissekerke (6e kl.). 
1 Dec. 1844. 
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184-6. S. W. Praag, voor Colijnsplaat, Cats en Kortgene 
(6e kl.). 2 Juli 1851. 

Stationementen te Middelburg, Arnemuiden, Veere, Wis
sekerke en Colijnsplaat. 

Controle VLISSINGEN. 

1836. P . F . van Suchtelen, voor tie dir. bel., rechten en 
accijnsen, te V l i s s i n g e n (4e kl.). 9 Oct. 1860. 

1846. J . J . Blankert, voor Oost- en We s t- S oub u r g 
Ritthem en Koudekerke (6e kl.). 22 Mei 1865. 

1829. C. Modera, voor Domburg, Westkapelle, Aagtekerke, 
Zoutelande, Grijpskerke, Biggekerke en Meliskerke (6e kl.). 
21 Juni 1858. 

Stationementen te Vlissingen, Westkapelle en Koudekerke. 

Controle ZIERIKZEE. 

1836. J . P. L . A . Geselschap (JgJ 4. kl.) , voor de dir. bel., 
rechten en accijnsen, te Zierikzee (4e kl.). 7 Aug. 1865. 

1859. J . Moolenburgh, voor Bruinisse, Ouwerkerk, Oos
terland en Nieuwerkerk (6e kl.). 5 Sept. 1863. 

1852. L . H . J . Thissen , voor D r e i s c h o r , Zonnemaire, 
Noordgouwe, Kerkwerve en Buieendijke (6e kl.). 4 Jan. 1867. 

1838. H . H . van Boeckholt, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Brouwershaven (6e kl.). 28 Apr. 1838. 

1860. A . P. van der Loeff, voor N o o r d w e l l e , Renesse, 
Serooskerke, Haamstede, Burgh, Elkerzee en Ellemeet (resi
dentie Renesse, 6e kl.). 11 Juni 1866. 

1842. J . D . de Bloeme, voor Tholen, Oud-Vossemeer. 
Poorlvliet en St. Philipsland (6e kl.). 14 Nov. 1862. 

1847. D . Toewater, voor St. Maartensdijk, Scherpenisse, 
St. Annaland en Stavenisse (5e k l ) . 22 Juni 1863. 

Stationementen te Zierikzee , Brouwershaven, Burgh, 
Bruinisse, Tholen en St. Maartensdijk. 

Controle GOES. 

1835. C. N. de Ridder, voor Goes en Kattendijke (4e kl.). 
7 Mei 1866. 

1848. H . de Graaf, voor Heinkenszand, 'sHeer Arendskerke, 
'slleerenhoek en Wolphaartsdijk (6e kl.). 17 Mei 1865. 
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1844. C. M . de Blinde, voor 's Grave np o l d e r , 's Heer 
Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. (7e kl.). 17 Dec. 1845 

1858. H . G . Smits Verburg, voor Ovezande, Borselen, 
Briewegen, Baarland, Oudelande en Ellewoutsdijk (6e kl 1 
5 Sept. 1863. J y h 

1843. P. Alvarez de Backer, voor Kloe t i n g e , Kapelle en 
Wemeldinge (7e kl) . 18 Aug. 1848. 

Stationementen te Goes, Hoedekenskerke, 'sHeerenhoek en 
Ellewoutsdijk. 

Controle BATH. 

1857. J . Kleinman, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
Bath en Rilland (4e kl.). 21 Mrt. 1863. 

1822. C. Dominicus, voor Kruiningen, Waarde, Krab-
bendijke, Yerseke en Schore (4 kantoren 4e k l ) 
17 Peb. 1824. ' ; ' 

Stationementen te Bath, Kruiningen en Waarde. 

Controle OOSTBURG. 

1845. A . J . Pokker, voor Oostburg, Zuidzande, Cadzand 
en Waterlandkerke (6e kl.). 3 Aug. 1855. 

1856. C. L . de Smet, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
te S l u i s , St. Anna ter Muiden en Retranchement (7e k l ) 
6 Mei 1865. 

» v o o r <le dir. bel. en accijnsen, te Aar
denburg en Heille, de dir. bel. te Eede en de dir. bel 
rechten en accijnsen te St. Kruis, waaronder het sub-
kantoor aan de Brakke (2 kantoren, 6e kl.). 

v oor de rechten en accijnsen, te Eede 
(grenskantoor, 8e kl.). 

1840. A. van 't Lindenhout, voor B res kens, Groede, 
Schoondijke en Nieuwvliet (5e kl.). 3 Aug. 1855. 

1835. G . L . P. Neeteson, voor I J z e n d i j k e , Biervliet en 
Hoofdplaat (6e kl.). 7 Juli 1840. 

1866. J . E . Zorn, voor de rechten en accijnsen, te Veld-
z i g t (grenskantoor, 8e kl.). 21 Juli 1866. 

Stationementen te Oostburg, Cadzand, Breskens, Sluis, 
Eede, St. Kruis, Waterlandkerkje, Hoofdplaat, IJzendijke', 
Aardenburg en Veldzigt (planton). 
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Controle A X E L . 

1843. W. Schuylenburg, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Axel en Zaamslag (5e kl.). 11 Mei 1848. 

1853. W . E . N . Muskeijn, voor de dir. bel., rechten en ac
cijnsen, te Sas van Gent, Westdorpe en Philippine (6ekl.). 
26 Mrt. 1866. 

1837. H . G . Schroder, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Neuzen en Iloek (5e kl.). 7 Apr. 1861. 

1846. P . H . Stubbc (1), voor de dir. bel., rechten en accijn
sen , te H u l s t en Graauw, de dir. bel., te Clinge en 
St. Jansteen (5e kl.). 20 Jan. 1857. 

1865. K . Boudewijn, voor de rechten te Kauter (gerief -
kantoor), en de accijnsen voor dat deel van de Clinge, dat 
nabij bet kantoor van den Kauter ligt (8e kl.). 7 Aug. 1865. 

1860. B. van Leeuwenstein, voor de rechten aan de Kapelle-
brug (grensk.), en de accijnsen van St. Jansteen, en het 
deel van de Clinge, niet tot het kantoor aan den Kauter 
behoorende (8e kl.). 6 Mei 1860. 

1864. A . van der Beek, voor H o n t e n i s s e , Hengstdijk, 
Ossenisse, Stoppeldijk en Boschkapelle (5ekl.). 13 Mrt. 1864. 

1865. J . L . de Weille, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
tevens gerief kantoor, te Overslag en Zuiddorpe (8e k l ) . 
29 Sept. 1865. 

1861. J . L . Huygens, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
tevens geriefkantoor, te Koewacht (8e kl.). 29 Aug. 1861. 

1864. C. Klos , voor de rechten, te Roode- Slui s (gem. 
Overslag) (9e kl.). 15 Juni 1864. 

Stationementen te Sas van Gent, Neuzen, Axel, Koewacht, 
Overslag, Philippine, Hulst, Hontenisse, Graauw, Kapelle-
brug, St. Jansteen, de Kauter en Roode-Sluis. 

Surnumerairen in de Directie. 
G . R. J . de Quay. 16 Sept. 1862. 
J . J . H . Quaedviieg. 5 Oct. 1864. 

Visiteur s. 
G . Bosman. r. 3, 3e kl. , te Middelburg. 
D. Scheen, 4e kl., te Vlissingen. 

(1) Vroeger Controleur te Hulst. 
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te Brouwershaven. 

B. P. G . Vermeulen Krieger, 3e kl., j 
W. K. A. Neurdenburg, 3e k l , te Bath 
H . J . Cremer, 4e k l , ] 
W. van Schelven, 2e k l , J 
B . K . van der Meulen, r. 3, 2e k l , i 
J . W. J van Vonders Westerburger, 3e k l , te Sas van Gent 
U den .Broeder, Comm. le k l , te Zierikzee (funir.) 
J . H . Moggenstorm, Comm. le k l , te Neuzen ffuno-) 
J - M u l l e r > * le „ n Veere 

Commiesen. 

G. Muller. 
P Hoogervor6t. 
J . H. Mofigeustorm r. J 
J. Tappij Gielen. 
L* den Broeder. r. 8. 
P. Minnaard. r. 3. 
A. Carras. 
P. M. Visser. r. 3. 
J . A. van 0|ipen. r. 3. 
P. Wz. de Wrjii. 

H. A. Buth. r. 3. 
M Konlhaas Wainas. 
P. Aareus. 
J. vau Maale. 
L Sanderse. 
h F Schoier. 
D. II. Sehalk. r. 3. 
C Renooy. r . 3. 
H. V. de Virieu. 
C. Flink. 
J. J . Werner. 
W. Fermie. 
G. Ellens, r. 3. 

M. de Jong. 
W Leydekkers. r. 3 
J . Iloskam. 
A. van den Brandt. 
J . P. Riesberg, 
A. A. Bucker. 
J . C. Cramer. 
J . Pleyte. 
J . H. Harthoora. 
A. Ver hage. 
h. W. Prinse. 
V. van de Velde. 
G. J. Anten. 
E. P. Laner. 

Van de eertte klasse. 

J. II. Valk 
A. van de Zande. 
B. P-iye. r. 3. 
J de Raadt. 
A . Vmser. 
VV. Haverkoru. r . 3. 
C. J. Givaeit. 
D. van den Berge. r. 3. 
A. Lamhregtse. r. 3. 

Van de tweede klasse, 

J. te Boy. r. 8. 
H Petne. 
A. J. van Wesel. 
C. van Oijen Laurense. 
A J. Stroobant. 
A. van den Houten. 
J D Wyumaleu. 
J Conlant. r. i . 
P. A. 11 tfmann. 
J. J. Peelers 
N. J van Schingen. 
S. J. Hulse. 

Van de derde klasse, 

K. Simons. 
J. J. Kompenhans. 
E. M. vau Nyliolt. 
A. van Orbeck. 
J. M. R de Warem. 
K. A. van der Hucht. 
L. van der Have. 
A. Koolen. 
C. de Bock. 
I. J. Olivier. 
P. J . van der Maat. 
A. A. Leupeu. 
C. Bierens. 
J. H. Poppe. 

T. Muller. r. 3. 
P. Uesuyen Mz. 
VV. Weistelt. 
C, deu Hartigh. 
1*'. C. de la Cour. 
V. vun Vuuren. 
C. L van den Eeckhont. 
J. M. Ledegang. r. 8. 
B. van der Kaay. 

F. L. Hulsenbooru. 
J. M. Becude. 
J. Vorstenbosch. 
G. T. Honk. 
J Bakker. 
J. F. Eekelaar. 
W. A. Niesz. 
M. Holtzer. 
A. vau der Veurt. 
D Beyer. 
F G. J. Smits. 
H . J. Mesraan. 

C. Fremouw. 
J. A. Beusen. 
B. J. MuijBelaar. 
W. F. WouterB. 
C. Duwel Hz. 
M. E. van der Halcn. 
T. Elserman. 
A. Vergouwe. 
J. van der Graaf. 
J. LigniaiL 
F. A. Utermark. 
G. Jacobs. 
P. Praag. 
J. Grootenboer. 
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J H En ?e I man. 
F. J Sclieffer. 
A H. Bosnian. 
H. N. Hoffmann. 
P. A. F. Nijsen. 
A. J. van Rietschotcn. 

W. C. Haverkorn. 
Ii. van Piaag. 
A. van Huet. 
J. C. Almey. 
M. J Bnnwinan. 
C. It de Haas. 
T. Spee. 

J. \V. II. Korff. 
P. F. Wulfaert 
J. J. vau Caera. 
J- van Esmond. 
P. A. van Uishoeck. 
J. J. de Kryger Jz. 

Van de vierde klasse. 
II Radsma. 
P. Ku'pem. 
M. Zoutendam, 
II. de Goede. 
H. L. Eekeuhansen. 
N. P. W. liouwman. 

P. M Minnaard. 
J. C. Roor. 
P. A Tielissen. 
A. f*K der Staal. 
J. P. Commelin. r . 3. 

D. Hage. 
A. van Delft. 
W. A. de R.adt. 
J. 1 llogesteeger. 
W. Wi idiiorst. 
B. M. Dicdenks. 

K. de Nooijer, Buitengewoon Commies. 

Sloeproeier s> 
J. Dronkers, Kwarlitrmeester, te Vlissingen. 
H. van der Mussele, Sloeproeier, te Vlissingen. 
C. Adanise, Idem. 
H. Oliekoek, Idem. 
A. vau der Steen . Idem. 
F. Schweighaid, Kwartiermeester, te Bath, 
J. Barendrecht, Sloeproeier, te Bath. 
G. Andree, Idem. 
J. de Kan, Jdem. 
M van Pelt, Idem. 
W. van der Velde, Idem. 
D. Bal, Idem. 

Scheepsmeters. 
It. A. Buth , Commies der 2de kl., te Middelburg. 
G. Bosnian, Visiteur, te Middelburg (adjunct). 
L den Breeder, Commies der lste kl. t te Zierikzee. 
W. vau Sehelven, Visiteur, te Brouwershaven. 
J. de Raadt, Commit s der lste kl., te Hath. 
3. Contant, Commies der 2de kl., te Sas van Gent. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
J. A. Dupon, le Middelburg, voor de kant. Middelburg en Arnemuiden. 
3. Muller, Commies lste kl., te Veere, voor liet kani. Veere. 
C den llartngli, Commies lste kl., te Colijnsplaat, voor de kant. Colijnsplaat en 

IVissekerke, 
P. C. Singer, te Vlissingen, voor de kant. Vlissingen, Oost- en WestSouburg eu 

Domburg. 
3. Detmar, te Zierikzee, voor de kant. Zierikzee en Bruinisse. 
L. van der Have, Commies Sde kl., te Brouwershaven, voor de kant. Brouwershaven 

eu Noordgouwe. 
P. J . van der Maat, Commies 3de kl., te Burgh, voor het kant. Noordwelle. 
M. C. van Elsacker, te Tholen, voor de kant. Tholen en St. Maartensdijk* 
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H. J. Mesman, Commies 2ue kl , te Kruiningen, vcor dc kant. 1'erseke, Kruiningen, 
Waarde , Krahbendijlce en Bath. 

A. W. Rijnberg, te Goes, voor de kant. 's Gravenpotder, Oeezande, Heinkenszand, 
Goes en Kloetinge. 

J . M. Becude, Comm. 2de kl., te Sai ran Gen*, voor het kant. 5a* ran Gffn(. 
P. A. Hoffmann, Comm. 2de k l , te Neuzen , voor het kant. Neuzsn. 
A. J. StroobaDt, Comm. 2de kl. te Axel, voor de kant. Axel, Koewacht en Overslag. 
C. I. Moens, te Hulst, voor de kant. Hulst en Hontenisse. 
J. Porrey, te Oostburg voor de kant. Oostburg, Yzendijke, Bienliet en Breskens. 
P. Hoogerborst, Comm. lste kl , te S/u/j, voor bet kant. Sluis. 
J. le Roy, Comm. 2de kl., te Aardenburg, voor het kant. Aardenburg. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs. 

De Ontvangers der rechten en accijnsen te 

Middelburg, Algemeen. I Zierikzee, Publiek. 
Vlissingen, Publiek, | Goes, Part., wijn. 

Waarborg- en belasting op de Gouden en Zilveren 
werken in Zeeland. 

M I D D E L B U R G . 

H . D . von Briicken Fock, Controleur. 5 Apr. 1849. 
J . M . van der Minne, Ontvanger. 2 Nov. 1865. 
P. J . A . J . P. L . Jonxis, Essaieur. 16 Apr. 1862. 

Controleur der directe belastingen en van het 
kadaster, 

W. A. de Jongh, te Middelburg. 30 Jan. 1864. 
E . F . Smeets, Adjunct-Controleur te Middelburg. 15 Nov. 1865. 



jProvinm QElttstht. 

Direcleur. 
Mr. A. C. H . Gettkama Bakker. 18 Oct. 1863. 
D . J . Sonnenberg , Commies ter Directie. 29 Oct. 1863. 

Rijks-Advocaat. 
Mr. C. P. Baron van Lynden van Sandenbur? (roaarr.emend). 

25 Mei 1857. 

Betaalmeester. 
E . L . Baron Bengers 4. kl.), te Utrecht. 2 Dec. 1855. 

Controleurs. 
M . Prakken, te Utrecht. 17 Apr. 1852. 
Jhr. J . P. L . Coenen van 'sGravesloot, te Amersfoort. 17 Nov. 1842. 
Jhr. T. H . E . Nahnys, te Breukelen. 6 Jan. 1858. 
L . C. A. J . Niehot, te Driebergen, res. Amerongen. 16 Oct. 1862. 
W. E . Baron van T i l l (icaarn.), te IJsselstein (res. Utrecht). 

Ontvang-ers, 
Controle UTRECHT. 

1861. Jhr. L . Stern (1), voor de dir. bel , eerste afdeeling, 
te Utrecht (3e k l ) . 29 Sept. 1861. 

1855. W. van Bergen (2), voor de dir. bel., tweede afdee
ling, te Utrecht (2e kl) . 30 Dec. 1859. 

1835. J . A . van Wijngaarden (3), voor de rechten en accijn
sen, te Utrecht (le kl.). 10 Mei 1866. 

Stationement te Utrecht (11 Commiesen). 

Controle AMERSFOORT. 

1855. J . P. Schluiter (4), voor A m e r s f o o r t (4e kl.) 
1 Mrt. 1855. 

1886. A . J . L . Kooy, voor Baarn, Eemnes en Soest (5ekl.) 
8 Dec. 1860. 

(1) Vrotger Controleur te Utrecht. 
(2) Vroeger Controleur te Breda. 
(3) Vroeger Coutroleur te Amsterdam. 
(4; Vroeger Coutroleur tc Kampen. 



68 

1845. Jhr. A. C. P. Quarles van Ufford, voor Hoogland, 
Bunschoten, Leusden en Stoutenburg (6e kl.) 6 Juli 1855. 

1850. J . A . C. W. van Lanschot Hubrecht, voor de Bildt 
en Maartensdijk (6e kl.). 18 Nov. 1863. 

1835. J.W.G.A.vanNouhuys, voor Zeist (5e kl.). 18Mei l860 . 
1861. B. A . Brinkhuis, voor Woudenberg en Renswoude 

(7e kl.). 25 Juni 1866. 
Stationementen te Amersfoort (4 Commiesen), Baarn 

(2 Commiesen) en Zeist (4 Commiesen). 

Controle BREUKELEN. 
1855. P . F . C . Steinmetz, voor B r e uk el e n-Nijenrode en 

St. Pieter en Ruwiel (6e kl.). 12 Jan. 1867. 
1839. E . M . van Mattemburgh, voor Abe oude, Baam-

brugge, Nigtevecht en Vreeland (5e kl.). 5 Apr. 1861. 
1848. J . Drabbe, voor Loenen, Loenersloot, Loosdrecht en 

Vinkeveen (5e kl.). 7 Dec. 1857. 
1842. Jhr. E . J . van Holthe, voor Maarssen, Tienhoven 

Maarssenveen, Zuilen, Achttienhoven en Westbroek (5e kl.). 
9 Oct. 1865. 

1855. J . A . van Vliet, voor W i l n i s en Mijdrecht (6e kl.). 
4 Apr. 1866. 

Stationementen te Loenen (2 Commiesen), Maarssen (2 Com
miesen) en Vinkeveen (2 Commiesen). 

Controle DRIEBERGEN. 
1857. L . A. H . Crommelin, voor Amerongen en Leersum 

(7e k l ) . 5 Juli 1864. 
1857. C. Rooseboom, voor Driebergen en Bijzenburg, Doorn, 

Maarn en Langbroek (2 kantoren, 6e kl.). 13 Feb. 1857. 
1851. W. H . D. Broers, voor Houten, Schalkwijk, 'full en 

't Waal (6e kl.). 4 Oct. 1862. 
1856. H . C. van der Feen, voor Werkhoven, Odijk en 

Bunnik (7e kl.). 26 Aug. 1860. 
1840. J . F . Schijff, voor Wijk bij Duurstede en Cothen 

(6e kl.). 27 Oct. 1858. 
1841. H . Geerligs, voor Veenendaal en Rhenen (6e kl.). 

14 Apr. 1866. 
Stationementen te Driebergen (2 Commiesen), Veenendaal 

(2 Commiesen), Wijk bij Duurstede (2 Commiesen) en Rhe
nen (2 Commiesen). 
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Controle IJJSSELSTEIX. 

1846. F . L . F . de Veije, voor I J s s e l s t e i n , Benschop en 
Polsbroek (6e kl.). 28 Oct. 1856. 

1846. Jhr. D . C . van Lennep, voor Harmelen, Oudtn 
Rijn en Veldhuizen (7e kl.). 24 Apr. 1846. 

1849. J . F . G . B. d'Harvant, voor Kamer ik • Houtdijken 
en Mijzijde en Zegveld (7e kl.). 1 Mrt. 1853. 

1853. J . It. Seilberger, voor Kockengen, Laag-Nieuwkoop , 
Vleuten en Haarzuilens (7e kl.). 15 Sept. 1853. 

1848. H . J . C. Coenen, voor Lopik, Jaarsveld en Willige-
Langerak (7e kl.). 25 Apr. 1853. 

1864. Jhr. G . J . M . Bowier, voor M o n t f o o r t , IVillescop, 
Linschoten, Snelrewaard en Hoenkoop (6e kl.). 13 Mrt. 1865. 

1839. D . W . van Empel (1), voor Vreeswijk en Jutphaas 
(6e kl.). 14 Sept. 1850. 

Stationementen te Harmelen (2 Commiesen), Montfoort 
(2 Comm.), Vreeswijk (2 Comm.) en IJsselstein (2 Comm.). 

Surnumerairs in de Directie. 
P. H . Balfour van Burleigh. 5 Oct. 1864. 
W. Maas Geesteranus. 5 Oct. 1864. 

Visiteur. 
G . P. Valkenhoff, te Utrecht, 2de kl . 

Commiesen. 
( N a a r A n c l e n n l t c l t . ) 

Van de eerste klasse. 
T. LuncGe 
W. Suellenberg. 
J. C. Dorse. 
E. J. 't lloeu. 

C. J. Kroon. 
R. Heiimen. 
A J. Ferebolt. 
A. C. Bettmt. 
W. A. N. Eijmaal. 

J. Junseu. 
A. J . Terwogt. 
B. J . Lautensluger. 
J. J. Temmiuck. 
J . II Houig. 
A. J . H. Sjben. 

J. Kooimau. r. 2. 
G. vau Auieijde. r. S. 
G. C. vau Suit. 

Van de tweede klasse. 
.1. Jonkers. 
W. L. vau Soeat, 
C van Kimwvgen. 
W. H. R. Gerdessen. r. S. 

Van de derde klasse. 
-. A. van. Arket. 
S, Severyn. 
J. Kuijiaars. 
C. Flulippo. 
H. Serlgn. 

.1. Coops. 
W. Sunt. 
J. de Leur. 

J. F. ten Bosch, r. 
J. F. van Items. 
Y. A. van Dam. 
P. J . A. L. Haars. 

H. G. van Doornik. 
W. G. van Rienisdyk. 
I. C. van Favcjee. 
A. H. L. de Beigh. 
J. A. L. Gokkcl. 

( I ) Ook voor de Rijnvaartrechten. 
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Scheepsmeter. 
J. Kooiman, Commiea. der lste kl , te Utrecht. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
0. K. Hemkes, te Utrecht, voor de lste afd. 
J . van Ree, te Utrecht, voor de 2de afd. 
C. Immemel. te Loenen, voor de kant Aheoude, mini, en Loenen 
P. de W.t, te Harmelen voor de kant. Montfoort, Harmelen , Kamer.jk en Kockengen 

A W 1 a'ks I T " ' 0 0 " ' T ^ k U n t A M e " f ° ° " - » roudetl: A. W. Haks, te Hoorn, voor de kant. Baarn, Zeist en dc Bildt 
P. van Voorthuvzen, te Rhenen, voor de kant. Amerongen en Veenendaal 
J. J. Temmmck, Cornm.es 3de k l , te IJsselstein, voor het kant. aldaar' 
C. van N.mwegen, Idem 2de k l , te Preesmjk, voor het kant. Lopik ' 

J D a ^ w / l 8 t e **' Z h n , r ' < « * . ™ ° r "ant. 7) 0»,„ en b i j 

J. Jonkers, Idem 2de kl , te BrMergen, voor de kant, Brieheroen en r f f H „ 
^ ^ e r u r . Idem 3d. k. , . mjt hij duurstede. voor het kant Houten ' 
W. A. N. Eymaal, Idem 2de k l , te Maarssen, voor het kant. Maarssen 
H. G. van Doornik, Idem 3de kl, te Maarssen, voor het kant. Breukelen 
S. A. vau Arkel. Idem Sde kl , te Vreemijk, voor het kant. aldaar. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs. 

Be ontvartr/ers der rechten en accijnsen te 

Utrecht, Publiek. | Amersfoort, Part., wijn. 

Waarborg en belasting op de Gouden en Zilveren 
werken in Utrecht. 

U T R E C H T . 

P. van Steenbergen, Controleur. 8 Dec. 1852. 
J . A . van Wijngaarden, Ontvanger. 10 Mei 186(5. 
J . H . Balfoort, Essayeur. 8 Dec. 1852. 

Controleur der directe belastingen en van 
het kadaster. 

J . D. Coehtus, te Utrecht. 5 Dec. 1843. 



Direeteur. 
J . J . C. Pfister. 28 Nov. 1860. 
J . Troelstra, Commiea ter Directie. 17 Oct. 1862. 

Rjjks-Advocaat. 
Mr. W. J . van Welderen Baron Rengers (waarn.) 21 Nov. 1866. 

Betaalmeester*. 
Jhr. W . L . B . van Panhuys, te Leeuwarden. 15 Dec. 1861. 
Mr. C. M . van Hees, te Sneek. 21 Juli 1S65. 
Mr. J . J . Canter Cremers, te Heerenveen. 15 Sept. 1855. 

Controleurs. 
H. J . Westenberg, te Leeuwarden. 1 Mrt. 1851. 
J . J . T . Evers, te Harlingen. 6 Jan. 1858. 
Jhr. A. von Billow, te Dockum. 21 Oct. 1860. 
E . A. Tissot van Patot, te Sneek. 26 Jan. 1862. 
J . E . Westenberg, te Workum (resid. Bolsward). 'J.Apr. 1S56. 
N . van Hamel, te Heerenveen. 31 Dec. 1849. 
J . A . van den Dries, te Dragten. 1 Oct. 1862. 

Ontvangers. 
Controle LEEUWARDEN. 

1826. E . Jochim, voor de dir. bel., te Leeuwarden 
(2e kl.). 5 Feb. 1866. 

1828. L . J . van Dunne (§§g 4. kl.), voor de rechten en ac
cijusen, te L een war den (3e kl.). 9 Oct. 1860. 

1838. S.Witteveen, voor Huizum en Wirdum. (6ekl.).60ct. 1861. 
1844. W. Hillebraudt, voor Jelsum (7e kl.). 28 Mei 1866. 
1S58. H . de Bosson, voor Hyum (res. Stiens) (7e k!.). 

2 Aug. 1862. 
1861. L . Wolvers, voor Deinum (7e kl.). 10 Juni 18^5. 
1862. J . Loeff WGz. , voor Dronrijp (8e kl.). 3 Jan. 1862. 
1853. O. Plantema (jg 4. kl.), voor Beetgum en Berlicum 

(6e kl.). 21 Juli 1862. 
Stationementen te Leeuwarden en Dronrijp. 
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Controle HARLINGEN. 

1836. J . Idema Greidanus, voor de dir. bel., rechten en ac
cijnsen, te Harlingen (2e kl.). 10 Dec. 1865. 

1820. 0. J . van Kammen, voor Franeker en Tzum (4e k l ) 
21 Mrt. 1864. 

1852. J . W. Holtius, voor Sexbierum en Minnertsga 
(6e kl.). 7 Oct. 1865. 

1862. J . P. S. Jonqniere, voor Ried (7e kl.). 29 Sept. 1865. 
1845. J . Tamson, voor St. Anna Parochie, Lieve Vrouwe-

Parochie en St. Jacobi-Parochie (4e kl.). 7 Oct. 1865. 
Stationementen te Harlingen, Franeker, Sexbierum en 

St. Jacobi-Parochie. 

Controle DOCKUM. 

1856. S. Sinnema (1), voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Dockum (4e kl.). 21 Nov. 1856. 

1858. B. C. Wildrik, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Ee (6e k l ) . 28 Juli 1865. 

1856. E . J . Woudsma, voor Ternaard en Nes (6e k l ) . 
16 Dec. 1865. 

1860. K . R. Steringa, voor Holwerd (7e kl.). 13 Oct. 1863. 
voor A nj u m en Nijkerk (5e kl.). 

1856. F . C. G . van Motman, voor Hallum en Marrum 
(6e kl.). 28 Mei 1S66. 

1846. S. M . E . d'Harvant, voor Ferwerd en Blija (6e kl.). 
18 Mei 1855. 

1866. D . Hulshoff, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
van Ballum en Nes op Ameland (resid. Hollum, 8e kl.). 
10 Nov. 1866. 

1836. Mr. A . S. Beiding, voor Schiermonnikoog (8ekl.). 
31 Oct. 1836. 

1845. W. Ruitinga, voor Akkerwoude, Birdaard en 
Veenwouden (5e"kl). 27 Mrt. 1862. 

Stationementen te Dockum, Holwerd, Ezumazijl, Wierum, 
Akkerwoude, Dockumer-Nieuwezijlen, Ferwerd, Nes (Ame land) 
en Schiermonnikoog. 

(1) Vroeger Controleur te Dockum. 
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Controle SNEEK. 

1827. F . H . ter Horst, voor Sneek (3e kl.). 15 Juni 1864. 
., voor TV oud send en Oppenhuizen (7e kl.). 

1839. Y . W . Bolman, voor Heeg en IJlst (resid. Ulst) (5ekL). 
10 Aug . 1858. 

1836. D . J . den Beer Portugael (gg 4. kl.), voor N y l a n d 
en Scharnegoutum (5e kl.). 26 Mei 1862. 

1853. H . de W a l , voor Rauwerd (6e kl.). 2 Feb. 1864. 
1862. J . H . Wybrands, voor Warga en Roordahuizum (le kl.). 

22 Mrt . 1866. 
1851. A . A . Uitenhage de Mis t , voor Grouw (le kl.). 

25 Jul i 1851. 
1853. J . de Rapper, voor Baard (6e kl.). 11 Juli 1853. 
1816. J . A . Ruel Engelman, voor Jorwerd en Oosterwierum 

(residentie Weidum, 6e kl.). 22 Feb. 1836. 
Stationementen te Sneek, Woudsend, Grouw en Jorwerd. 

Controle W O E K U M . 

1848. J . Kleynhens, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Workum (he kl.). 25 Oct. 1866. 

1865. B. Jonkman, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Stavoren en Hinddoopen (9e kl.). 23 Jan. 1865. 

1852. D . L . Heinsius, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Makkum en Gaast (6e kl.). 13 Juni 1862. 

1855. D . L . H . van Bassen Jongbloet, voor Koudum (6ekl.). 
2 Oct. 1865. 

1837. J . F . Meijer, voor Wit mar sum, Arum en Burg-
werd (5e kl.). 30 Dec. 1847. 

1844. J . de Rochefort, voor Balk (6e k l ) . 2 Apr. 1857. 
1830. L . R. Krins, voor Wommels en Oosterend (5e kl.). 

16 Aug . 1838. 
1836. H . K . Pe l , voor Bolsward en Tjerkwerd (4e kl.). 

25 Juni 1865. 
Stationementen te Workum, Balk, Koudum, Makkum , 

Arum, Wommels, Bolsward en Stavoren. 

Controle H E E E E N V E E N . 

1844. T. Greidanus, voor Heerenveen, St. Johannisga en 
Tjalleberd (4e kl.). 3 Sept. 1864. 

4 
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1864. J . P. Oostingh, voor K n i j p e en Mildam (6e kl ) 
23 Mrt. 1864. 

1852. M . Peickens, voor Akkrum, Oldeboorn en Terhorne 
(5e k l ) . 14 Juni 1866. 

1842. V . H . Niemantsverdriet, voor Joure en Haske (6e k l ) 
23 Mrt. 1861. 

1864. L . V l u g , voor Sloten en Langweer (6ekl.). 13 Aug. 1864. 
1837. S. P. van Berg, voor de dir. bel., rechten en accijn

sen, te Lemmer en Oosterzee (6e kl.). 24 Mei 1854. 
1852. J . van Zandbergen Buwalda, voor Wolvega en Olde

trijne (5e kl.). 15 Sept. 1865. 
1859. W. A. D . van Groin, voor Noordwolde en Blesdijke 

{le kl.). 26 Jan. 1864. 
Stationementen te Heerenveen, Knijpe, Joure, Akkrum, 

Sloten , Lemmer, Wdvega en Noordwolde. 

Controle DRAGTEN. 
1839. J . Habbema, voor Gorredijk en Langezwaag (5e kl.). 

22 Mei 1864. 
1845. W. Luytjes, voor Beetsterzwaag, Ureterp, Buurs-

wolde, Boornbergum en Lippenhuizen (6e kl.). 1 Dec. 1858. 
1828. M . de Boer, voor Br ag ten, Oudega en Rottevalle 

(5e kl.). 31 Oct. 1836. 
1843. Jhr. P. A . van Holthe, voor Oosterwolde, Bonker

broek, Makkinga en Oldeberkoop (6e kl.). 8 Juni 1865. 
1833. Jhr. R. Gevaerts van Geervliet, voor Bergum, Harde

garijp en Giekerk (6e kl.). 30 Nov. 1833. 
1864. L . P. Backer Overbeek, voor Ooster meer (8e kl.). 

15 Aug. 1864. 
1844. J . VV. van Idsinga, voor Kollum en Burum (6e kl.). 

30 Dec. 1847. 
1847. R. Peith, voor Buitenpost, Kooten, Brogeham en 

Surhuizum (6e kl.). 13 Aug. 1863. 
1852. C. J . A . Greven, voor Wester geest (resid. Veen-

klooster, 1 k l ) . 13 Nov. 1852. 
Stationementen te Gorredijk, Beetsterzwaag, Bragten , 

Bonkerbroek, Oosterwolde, Bergum, Kollum, Augustinusga 
en Munnekezijl. 

Surnumerair en in de Directie. 
M . P. Troelstra. 5 Oct. 1864. I D . T h . v.d.Zwaag. 2Nov. l865. 
G . J . Buekers. 2 Nov. 1865. | 
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Visiteur*. 
C. J . van Someren Koov, le kl., / , „ . . 
A . J . Schuit ( $ 4. kl.), 2e kl. , < t e H a r h n 9 ™ -

H . Scheen, 3e kl . , I voor de in- en uitklaringen, te Oost-
R. Weersma, 3e kl., ( maliorn. 
A . J . Verhoeff", 4e kl., 1 voor de i n - en uitklaringen, te 
J . W . Backer, 4e kl., \ Ameland. 

Commiesen. 
( K a a r n . c l e o n l l e l t.) 

P. J . Ferwerda. 
J. D. de Bruin (* i. kl). 
J. van Rodenburg. 
H. A. Prins. 
J. van Endig Holkamp. 
J. P. Kiestra. 
G. R. Zijlstra. 
P. Mostert. 
G. Drjstelberge. 
E. P. Leeoian. 
A. W. du Pied. 

J . It Dnrkema. 
C. G Hamstra. 
J. S. lleblies. 
W. A. Eisma. r. 3. 
K. G. Knapper. 
J. Bonekamp. 
W. F. Putman. r. S. 

G. F. van der Velde. 
M. E . Napjes. 
C. A. J. Kelder. 
D. J . Nieuwhof. 
R. W. van UottiDga. 
W. J. Dieterich. 
G. W. Harenberg. 
M. Bolhuis. 
G. Nuyen. 
H. Wouda. 
K. H. Feitsma. 
L. O. Wyma. 
R. J . Halbesma. 
J. F. Swam. 
W. Krediet. 
J. Postmus. 
W. de VrieB. 

T. Lamaker. 
B. J. Windsaut. 

Van de eerste klasse. 
S. Gal. 
J. Settelaar. 
L. L. Deden. 
A. Horn. 
D. P Postbuma. r. S. 
J. liiling. 
M. Germeraad. 
J. S. Dijkstra. 
H. Voskuil. r. 8. 
C. R. van Wetering. 

Van de tweede klasse. 
J. T. van Slooten. 
J. J. Jleinsius. 
J. S. Rieuks. 
A. Wynanta. (* 4 kl.). 
H. 11. Pel. 
M. S. van Genderen. 

Van de derde klasse. 
P. C. BierBma. 
W. F. L. vau Nouhuijs. 
R. L. Krius. 
P. Stam 
J. J. Kisjes. r. 3. 
J. G. Charisius. 
Th. Rcindeis. 
J. W. Teuuissen. 
W. K. Bakker. 
J. Wetselaar. 
H. J. Jentink. 
D. Kamminga. 
J. Wiggers Jr. 
J. Terhenne. 
R. ten Poorten. 
J . A. Sluizer. 

L. de Vries. 
H. A. G. Schippers. 
G. Diinz. 
J. J. H. van der Haar. 
J Groeuouw. 
G. D. Collet. 
J. lloving. 
II. J. W. G.Scberjdt Stael van 

llolstein. 
J. F. Koch. 

R. T. Annema. 
G. S. de Jong. 
H. H. Bosscher. r. 3. 
J. C. Bruins, r. 8. 
P. J . G. Leurs. 
G. Wulfsen. r. 3. 

J. W. G. Nielander. 
J. Durleu. 
J. F. de Boer. 
E. T. Beima, 
J. B. Pors, 
J. van Colmeschate. 
W. A. Bin'. 
T. A. van Hylckama Vlieg. 
F. Bonkes. 
D. D. Postma. 
P. J. Groenland. 
A. C. Reusing. 
P. Fulstra. 
J. F. Meyer, r. 3. 
0. J. Bottinga. 
G. J. Oostveen. 

Van de vierde Masse. 
ill. de Jong. iC. Meeter. 
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J . de Vries, Sloeproeier, 
Y. W. Jongstra , idem, 

Sloeproeiers. 

Op het klaringsvaartuig te Oostmahorn. 

Scheepsmeters. 
H. Voskuyl, Commies der lste kl., te Leeuwarden. 
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. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
A. P. Tjepkema. te Leeuwarden , voor de kaut. Leeuwarden, Huitum, Hijum, Jelsvm, 

Wirdum. 
G. S de Jong . Commies 2de kl., te Dronrijp , voor de kant. Beetgum, Dionrijp en Leinum. 
3. Veltnian, te Harlingen, voor de kant. Harlingen, Sexbierum en de gemeente 

St. Jacobi-Parochie. 
L. J . Kisjes, te Franeker, voor de kant. Franeker, /tied en St. Anna-Parochie. 
3. W. G. Nielauder, Commiea 3de kl., voor de kant. Kollum en We&tergeest. 
P. J. Ferwerda, Idem lste kl., voor het kant. Akkerwoude. 
O. J. Bottmga, CommieB 3de kl., te Hallum. voor de kant. Hallum en Ferwerd. 
L. L . Deden, Commies lBte kl., te Hollum, voor het eilaud Ameland. 
D. Nieuwhof. Idem 3de kl., te Schiermonnikoog, voor het eiland Schiermonnikoog. 
3.3. Bergmans, te Bockum , voor de kaut. Dockum, Anjum, Ee, Holwerd ca Ternaard. 
H. van der Linden, te Sneek, voor de kant. Sneek, Nijland, Heeg en Woudsend. 
L. van Wieren , te Rauwerd, voor de kaut. Rauwerd, Grouw, Warga, Baard en Jorwerd. 
3. C. Bruina, Commies 2de kl., voor het kant. Bolsward eu de gemeeute Burgwerd. 
E. Ph. Leeman, Commies lste kl., voor de gemeente Witmarsum en Arum. 
V. 3. G. Leuis, Commies 2de kl., voor het kant. Wommels. 
3. Bonekamp, Commies 2de kl.. te Koudum, voor het kant. Koudum. 
G. R. Zylstra, Commies lBte kl., te Workum, voor het kaut. Workum, 
J . Y. de Boer, Commies 3de kl., te Balk, voor het kant. Bal\\ 
3. vau Rodenburg, Commies 2de kl., te Stavoren, voor het kaut. Stavoren. 
D. P. Posthuma, Commies 2de kl., te Lemmer, voor het kaut. Lemmer, 
W de Vries, Idem Sde kl , te Stolen, voor het kant. Sloten. 
A. W. du Pied, Commies lste kl., voor het kaut. Heerenveen. 
3. Settelaar, Commies lste kl., voor het kant. Joure. 
3. Hoving, Commies lste kl., voor het kant. Akkrum. 
3. 3. H. vau der Haar, Commies Sde kl., voor het kaut. Knijpe. 
C. G Hamstra, Idem 2de kl., te Wolvega, voor het kaut. Wolvega. 
W. Krediet, Idem Sde kl., voor het kant. Noordwolde. 
3. W. Teunisseu Idem lste kl., voor het kant. Oosterwolde, behalve de gem. Bonkerbroek. 
H. Meyer, te Beetsterzwaag, voor de kant. Dragten, Oudega, Beetstertwaag en 

Gorredijk. 
3, F. van Slooteu, Commies 2de kl., te Bonkerbroek, voor de gem. Bonkerbroek. 
H. van der Linden, te Bergum, voor de kaut. Bergum, Oostermeer en Drogeham. 
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E N T R E P O T S. 

Entreposeurs. 

De Ontvangers der rechten en accijnsen te 

Harlingen, Publiek. Heerenveen, Part., wijn. 
Leeuwarden , Part., wijn en Sneek, Part., wijn, gedest. 

binnenl. gedestilleerd. Dokkum, Part., wijn, gedest. 

Waarborg en belasting- op de Gouden en Zilveren 
werken in Friesland. 

L E E U W A R D E N . 

W. Hoevenaar, Controleur. 28 Sept. 1848. 
L . J . van Dunne ($g 4. kl.), Ontvanger. 9 Oct. 1860. 
H . W. Huber, Essaieur. 6 Feb. 1845. 
T. T . van Kammen, Commies-Stempelaar. 8 Dec. 1852. 

Controleur der directe belasting-en en van het 
kadaster, 

J . J . de Jongh ('§>), te Leeuwarden. 5 Dec. 1843. 
J . G . Perk van L i t h , Adjunct-Controleur te Leeuwarden. 

14 Nov. 1865. 



Direeteur. 
P. H . Kruseman Arets. 18 Oct. 1863. 
A. C. Luttenberg, Commies ter Directie. 23 Sept. 1865. 

Rijks-Advocaat. 
Mr. G. Roijer {Tijdelijk). 28 Jan. 1855. 

Betaalmeesters. 
P. J . van Hoboken ( | | ) , te Zwolle. 16 Mei 1847. 
Mr. J . H . F . Umbgrove, te Almelo. 1 Feb. 1862. 

Controleurs. 
L . E . Wentholt, te Zwolle. 10 Juli V ± l . 
J . B. Story van Blokland, te Kampen. 21 Oct. 1860. 
Jhr. G . K . van den Santheuvel, te Steenwijk. 5 Apr. 1857. 
G . P. van Vladeracken, te Deventer. 6 Jan. 1858. 
J . Alma, te Hardenberg. 29 Mei 1864. 
K . W. Verschouff, te Almelo. 12 Dec. 1863. 
W . H . Houwing, te Enschede. 1 Dec. 1862. 

Ontvangers. 
Controle ZWOLLE. 

1823. A . Hoogeveen, voor de dir. bel., te Zwolle (3e kl.). 
29 Jan. 1866. 

1866. F . C. Dufour (1), voor de rechten en accijnsen, te 
Zwolle (3e k l ) . i Nov. 1866. 

1833. H . A . D . J . Baron van Haersolte, voor Zwoller-
k e r s p e l (residentie Zwolle, 6e kl.). 10 Mrt. 1837. 

1865. N . Kantelaar (2), voor Dalfsen (7e kl.). 1 Sept. 1865. 
1862. E . C. H . W. Vermeer, voor Staphorst en Rouveeu 

(8e kl.). 8 Mei 1862. 
Stationementen te Zwolle, Dalfsen en Staphorst. 

Controle KAMPEN. 

1828. N . C. J . Velius Baert, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Kampen (4e kl.). 25 Juni 1865. 

(1) Vroeger Controleur te Arnhem (Stad). 
(2) Vroeger Controleur te 's Bosch (Buitengem ). 
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1846. Jhr. J . G . F . van Spengler, voor Hsselmuiden , 
Wilsum, Graf horst, Zalk en Veecaten, Kamperveen en Schok-
land (residentie Kampen, 6e kl.). 13 Jan. 1863. 

1860. P. A. A . Molenaar, voor Hasselt (8e k l ) . 16 Aug. 1860. 
1825. C. J . de Vriese Jz., voor Z w a r t s l u i s , Genemuiden 

en Wanneperveen (6e kl.). 5 Jul i 1829. 
Stationementen te Kampen, Zwartsluis en Hasselt. 

Controle STEENWIJK (resid. Vollenhove). 

1838. G . R. A . J . van Hasselt, voor Steenwijk, Giethoorn 
en Steenwijkerwold (Be kl.). 12 Jan. 1866. 

1852. J.A.Eschauzier, voor Oldemarkt (Hekl). 22 Mrt, 1860. 
1861. H . J . Antink, voor Stad en Ambt Vollenhove 

(7e kl.). 1 Mei 1862. 
1833. J . C. Houwing, voor B l o k z i j l , de Kuinre en Blan-

kenliam (5e kl.). 4 Juli 1862. 
Stationementen te Steenwijk, Blokzijl, Oldemarkt en Vol

lenhove. 

Controle DEVENTER. 

1838. Jhr. Mr. S. Trip (1), voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen te D e v e n t e r , en de dir. bel. en accijusen van 
Diepenveen en Bathmen (2e kl.). 16 Mei 1S66. 

1861. E . H . Scheidius, voor Wijhe (7e kl.). 9 Feb. 1866. 
1847. D . Baron van Slingelandt (||i), voor Raalte en Heino 

(6e kl.). 16 Apr. 1861. 
1836. J . AV. Dumon, voor Olst (7e kl.). 31 Dec. 1852. 

Stationementen te Deventer, Wijhe, Raalte, Olst eu Heino. 

Controle OMMEN (resid. Hardenberg). 

1844. Jhr. F . T. van der Wijck, voor de dir. bel., rechten 
en accijnsen, van Stad en Ambt Ommen en den Ham 
(7e kl.). 13 Juni 1844. 

1860. J . J . M a s m a n , voor Hellendoorn (7ekl.). 22 Apr. 1860. 
1845. B . Wamaars, voor de dir. bel., rechten en accijnsen van 

A v e r e e s t en Nieuw-Leusen (betaliugskantoor te Dedems-
vaart, 5e kl.). 27 Feb. 1857. 

(1) Voorheen Controleur tc Harlingen. 
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1825. J . A. Baron van Ittersutn, voor Stad en Ambt Har

denberg (6e kl.). 15 Sept. 1826. 
1861. J . B. F . H . Rebenscheijdt, voor de dir. bel., rechten 

en acc. van Gramsbergen (grensk., 7e kl.). 22 Apr. 1864. 
J voor de rechten, te Veenebrugge (grensk 

7e kl.). ° 
Stationementen te Ommen, Hardenberg, Gramsbergen, den 

Ham, Hellendoorn, Avereest, Veenebrugge, Sibculo, Kloos-
terhaar, Lutten, Radewijk, Iloltheme, Bergenlheim., Vrooms-
hoop, de Scheer, Marienberg, Nieuwleusen en Baarle. 

Controle ALMELO. 

1844. VV. L . Bruist, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Stad en Ambt Almelo (oe kl.). 17 Nov. 1857. 

1863. H . B . Vollenhoven van Daalen, voor Vriesenveen 
(8e kl.). 29 Nov. 1363. 

1863. J . Bolhuis, voor Tubbergen (8e kl.) 12 Mei 1866. 
1854. J . F . E . Loos, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 

yan Ootmarsum en Benekamp (7e kl.). 18 Sept. 1860. 
1830. P. L . Mulder, voor de rechten aan den Laagschen 

uitklaringspaal (7e kl.). 5 Apr. 1849. 
, voor de rechten en accijnsen, te 

Mander (grensk., 8e kl.). 
1865. H . Uges, voor de rechten, te Benekamp (grensk., 

8e kl.). 29 Nov. 1865. 
1836. J . E . Stork, voor Weerselo (8e kl.). 28 Nov. 1836. 
1862. G . W . F . G . Callenfels, voor Borne (7ekl.). 22Nbv.l866. 
1847. C. W. A . Essers, voor Rijssen, Wierden en Holten 

(6e kl ) . 13 Nov. 1864. 
Stationementen te Almelo, Tubbergen, Ootmarsum, Laag-

schepaal, Bruinehaar, Weerselo, Borne, Rossum, Benekamp, 
Rammelbeek, Latdorp, Rijssen, Geesteren, Vriesenveen, Man
der, Hezinghe, Reutem, Breklenkamp, Noord-Beuringen en 
Beuringen. 

Controle ENSCHEDE. 
1838. J . A . de Lanoy, voor de dir. bel., recht. en accijnsen 

van Enschede en Lonneker (4e kl.). 15 Apr. 1857. 
1863. G. Moesman, voor de rechten, aan de Glanebrugge 

(grensk., 7e kl.). 3 Jan. 1866. 
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, voor de rechten, aan de Knalhntte 
(grenskantoor, 8e kl.). 

1833. H . A . Baarslag, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Haaksbergen (7e kl.). 12 Aug. 1833. 

1835. H . J . D. W. Dikkers, voor Stad en Ambt Delden 
en Hengelo (6e kl.). 21 Dec. 1835. 

1842. J . van Velthuysen, voor Goor, Diepenheim en Mar-
kelo (6e kl.). 14 Feb. 1859. 

1842. J . van der Hoff, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen van Oldenzaal en Losser (6e kl.). 2 Mei 1856. 

1861. A . A . van der Baan, voor de rechten aan de Poppe 
(grenskantoor, 8e kl.). 9 Apr. 1861. 

Stationementen te Enschede, Eschmarke, Oldenzaal, Gla-
nebrugge, de Poppe, Hengelo, Haaksbergen, den Braam, Goor, 
Markelo, Delden, Broekheurne, Losser, Beuningen, Lonne-
ker, Boekelo en Rutbeek. 

Surnumerairen in de Directie. 
J . H . de Bruyn. 16 Oct. 1862.IK. VV. van Sandick. 2 Nov. 1865. 
G . C. Antink. 16 Oct. 1862.|j. H . Luttenberg. 5 Sept. 1866. 

Visiteur s. 
D . C. Piek, 4e kl. , te Zwolle. 
J . Rookmaker Hz 3e kl I t e K m , 
J . VV. van der Gronden, r. 1., 3e kl. , I 

£ v [ te Oldenzaal. 
P. P. Kihan (waarn.), \ 
J . H . Claessens (fung.), te Enschede. 
W. Loos, r. 2., te Deventer, I 
P. L . Verbeek, te Almelo, I 
H . van der Ahee, te Ommen, j fungeerend. 
H . Kedde, te Holtheme, 
V. Enserinck, r. 3., 

Commiesen. 
( N a a r B p c l m n l l . l t . ) 

Hoofd- Commiesen. 

L. A. Gerdesaen. te Ootmarsum. \i. G. v.m Dragt (waarn ), te Evchcde. 
3. lieeleu (waarn.), te Hardsuber}. 

http://Bpclmnll.lt
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H . J. F. Smits. r. 3. 
G. L. Bruist. 
L. Nans. 
J. C. Petri. 
C. F. Gaugel. 
W. Leuvens. 
A. Vasbinder. 
P. K. Zeelte. 
J. Jorissen. 
W. Loos. 
H. Sny'ders. 
J. van den Nieuwenhoff. 

J. Voordenhout. 
J. R. van den ->'oort. 
H. Pellenkoft. 
G. J. Hareuberg. 
H. G. Smit 
P. A. Roelofs. 
K. Heleendera. 
J. J. de Boer. 
H. J. van den Berghe. 
G. J. Lanimertink. 
J. G. Bennink. 
M. D. van Santen. r. 3. 
L. Gussenhoven. 
J . Masseus. 
C. P. P. D. von Gemmingen 
J. de Ruiter. 
J. C. Melis. 

M. Poel. 
H . van der Hoogt. 
A. Jalink. 
G^ A. R. von Pickartz. 
C. L. E . Lausberg. 
A. Olman. 
J. S. Sreffers. 
J . G. Kdelijn. 
K. Scliuurman. 
J . Prins 
A. J. C. Bredt. 
P. J . N. Spriesseu. 
B. Broers. 
D. H. Moelard. 
D. J . Witzand. 
G. Wolters. 
J. Sligteuhorst. 
G. Stroobos. 
J. Hulsebosch. 
E. Ten Napel. 
P. A. Masseus. 
B. Jurgens. 
D. Engelen r. 3. 
A. W. van Veen. 
P. Eusennek. r. 3. 

Van de eerste klasse. 
11. J. Bouman. 
W. Gerritsen. 
E. J. H. van Oorscliot. 
J. Schlepper. 
H. van der Abee. 
A. J. Reumer. 
G H Landwebr. 
II. Bos 
K. J. Vos. 
F. van der Meer. 
F. Uekkers. 

Van de weede klasse. 

J. G. Becude. 
J. H Janssen. 
W. Struik. 
D. W. J. Wolvers. r. 3. 
J. vau Bortel. 
T. Goed raad. 
D. van Leeuwen. 
J. M Haart. 
C. lloisink. 
A. H. Ziesel, 
J. takes. 
J . Braakliuis. 
G. van Laar. 
G, J . Rijsloo. 
J. Broek. 
J . Meekers. 

Van de derde klasse. 

J. A. Breedenbeek. 
G H. Hahne. 
P. P. Deems. 
T. de Laat. 
A J A. W. van Eymercn. 
A. Zuiderboek. 
J. C. Peters. 
W. van Dyk. 
J. B Knijser. 
H. Bonke. 
G. Vermeulen. 
J. T. Vogel. 
J H Claessens. 
H. J. van Rieucboten. 
G. W. Bierens. 
D. J. van Wijaarda. 
L Visser. 
H. A. v»n der Baan. 
M. A. Feele. 
T. Bergkatnp. 
A. Fiank. 
J . W. Vos. 
J. T. Sonderman. 
J. H . Sonneville. 
R. J . van Meusch. 

C Heuuy r. 3. 
H. Grevers. r. 3. 
C. van Gumster. r. 3. 
H. Kedde. 
J. A. Deen. 
M. Banuiuk. 
P. A. Tbeben. 
J. Schutte. r. 3. 
J. i>. Reincke. 
J. H. Dijkhout. 
J. D. Wultman. 

J. C. M. Textor. 
F. H . Kalwy. 
A. H . van Stekeleuburg. 
G. Hoekmau. 
J. W. M. Spec 
J. J . Mali. 
B. Wont man. 
E. G. van Driesseu. 
P. A. Bouwhuis. 
0. II. van Batenburg. P . 
J. W. van Krimpen. 
P. J . Ent. 
11. Scliuitert. 
W. Stork, r. 3. 
A. Terweel. 
C. M. van Engelen. 

J. B. van Bentliem. 
L. Veltiuan. 
F. Scliuurmun 
II. van F'aaseen. 
K. Koopman. 
W. L. Bevoit. 
S. Frank. 
A. Goedheer. 
N. W. Eusennek. 
J . Streugers. 
R. 11. Vasbmder. 
A. Frederiks. 
D. Siitberland. 
A. H. van der Baan. 
U. J. de Weerd. 
K II. Diedenks. 
B. S. A. Piepmerjer. 
E. Nieu*enboer. 
K. B. Hagenaar. 
T. Wemmers. 
G. W. van Heerde. 
C. van der Veen. 
A. F. van Itersou. 
K. S. Molenbeek. 
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Van de vierde klasse. 

11. Tangelder. 
N. van Guldener. 
L. Stotyn. 
J . C. Voskuil. 
J . H . G. Eijkman. 
D. de Bruin. 
K. Knaufl. 
J . Rubl. 
C. H . Tummers. 
L. A. van Lierde. 
J . J . van den Burg. 
L. Koster. 
F. J . van der Noordaa. 
R. J . R. Seilberger. 
A. A. Zelissen. 
A. Daaroen. 
M. van Kooy. 
H. C. Tomeese. 
P, de Winter. 

W. A. Pel. 
C. J . Viscb. 
B. de Graaf. 
T. lluizinga. 
A, G. H . Lalessc. 
W. Eelsingb. 
11. Voordeubout. 
G. Geruts. 
11. M. de Jongb. 
W. Gorter. 
P. van der Poel. 
II. Walker. 
G. H . Slotman. 
J. S. Velds. 
B. G. Drjken. 
J . Valk. 
G. Schmitz. 
G. R. Abtgg. 
H . P. J. de Cock. 

M. P. Brand. 
I. J . P. R. Linsseu. 
L. P. Keating. 
D. A. van de Poel. 
P. R. Husier. 
J. Pukraau. 
G. J . Dorgelo. 
A. Voordenhout. 
D H. Matthrjs. 
II. Evers. 
D. de Vries. 
R. Jausen. 
J . van den Broni. 
J. O. de Weerd. 
C. Hent. 
J. Lous. 
A. Doraelo. 
N. P. J. Servaes. 
P. J. H. van Mecbelen. 

Buitengeioone Commiesen. 

H. h. Lemmers. | G. van de Pas. | A. C. van de Scbalk. | If. Ii de Rapper. 

Scheepsmeters. 
M. D. van Santen, Commiea 2de kl, te Zwolle, voor de zeeschepen. 
J . W. van der Gronden, Visiteur te Xmpn, idem. 
M. D. van Sauten, Commiea der 2de kl, te Zwolle, voor de hinnetischepeu. 
H. Grevera, Commies der lste k l , te Zwartsluis. idem. 
J . Fohlman, te Deeenter, idem. 
H . J . F . Smits, Commies der lste k l , te Almelo, idem, 
D. W. Wolvers, » » 2de „ Kampen, idem. 

j . A. H . Bresler, te Zwolle, voor het kant. aldaar. 
J, Schnlte, Commies 2de k l , voor Zwollerkerspel. 
7. de Ruiter, Idem 2de k l , voor Staphorst. 
1. W. van Krimpen, Idem Sde k l , voor Dalfsen. 
A. Kroeze, te Kampen, voor de kant. Kampen en Usselmuiden. 
H. Grevera, Commies lste k l , te Zwartsluis, voor de gem, Genemuiden en Van-

1. M. Ilaart, Commies 2de k l , te Uasselt, voor die gem. 
R, J. Kuilart, te Vollenhoeen, voor de kaut. ISloksijl en Vollenhoren. 
A. J . Reumer, Commies lste k l , tc Steenwijk, voor die gem. 
A. Terweel, Idem 2de k l , te Steenwijk, voor de gem. Sleenwijkerwold en Giethoorn. 
H. J. van den Beighe, Commies 2de kl., te Oldemarkt, voor die gem. 
W. 1. Broekhnizen, te Ommen, voor de kant. Ommen en Avereest. 
E . Ten Napel, Commies 3de k l , te Hellendoorn, voor die gem. 
C. J . van Son, te Decenler, voor het kant. Deeenler. 
D. van Leeuweu, Commies 2de k l , voor de gem. Raalte. 
W. Struik, Commies 2de k l , te den Ham, voor die gem. 
H. van Faasaen, Commies 3de kl, te Gramshergeu, voor die gem. 

Deurwaarders der directe belastingen. 

nepervcen. 
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K. B. Haernaar. Commies Sde kl. te Hardenberg, voor de gem. Sfarfe.. ̂  Hardenbera 
3. C Mclis, Commies 2de kl , te Olst. voor die gem. 
W. Stork, Commies 2dc kl , te Wijhe, voor die gem. 
I. C Peters. Idem Sde kl , voor de gemecute Heino. 
V. van der Meer, Idem ls,e kl, te Almelo, voor de gem Stad en Ambt Almelo 
C. i . Gangel, Idem lste k l , te Home, voor die gem. 
D Engelen, Commies 3de kl., te Rijssen. »oor de gem. Rijssen. Wierden en Holten 
It. Bonke, Commies Sde k l , te Friesemeen, voor die gem. 
3. G. Bennink, Commies 2de kl., te Goor, voor de gem. Goor en Diepenhdm. 
3. J. de Boer, Commies 2de k l , te Marielo, voor die gem 
U. J. vau Wyaarda, Commies 3de kl, te Delden. voor de gem. Stad en Ambt helden. 
L. Visser, Commies 3de k l , te Hengelo, voor die gem. 
J . C. M. Textor, Commies Sde k l , te Enschede, voor enschede. 
H. J . van Rietschoten, Commies 3de kl , te Enschede, voor Lonnektr. 
3. Prins, Idem 3de kl, te Haaksbergen, voor die gemeente. 
J . K. Velthuyzen, te Ootmarsum, voor de kant. Ootmarsum en Weerselo. 
3. Masseus, Commies 2de k l , te Tubbergen, voor die gem 

Kalwij, Commies 2Ue kl., te Oidentaul, voor die gem. 
G. Vermeulcu, Commies 3de kl , te Loster, voor die gem. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs. 

Be Ontvangers der redden en accijnsen te 

Zwolle, Publiek. 
Kampen, „ 
Deverter, Part., wijn, gedest, 

Fictief voor katoenen garens. 

Enschede, Part., wijn. 
Almelo, Fictief voor kat. garens. 
Ambt Ommen, Part., voor rnwe 

suiker. 

Waarborg- en belasting- op Gouden en Zilveren 
Werken in Overijssel. 

Z W O L L E . 

A . van Hoboken, Hoofd-Controleur, tijd., it Zwolle. 3 Dec. 1847. 
E . G. Staal, Ontvanger. 4 Jan. 1830. 
J . J . Laatstnan, Essaieur. 27 Mrt. 1854-. 

Directe belastingen en kadaster. 
I E Z W O L L E . 

W. M . M . Koster, Controleur. 30 Jan. 1864. 
A. van Harencarspel, Adjunct-Controleur. 30 Jan. 1864. 
Ph. Sctmebbelie, Surnumerair. 5 Apr. 1866. 

L 
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A. PROVINCIE GRONINGEN. 

Direeteur voor Groning-en en Drenthe. 
W. J . Verkuyl. 21 Feb. 1863. 
C. M . Bremer, Commies ter Directie. 14 Oct. 1864. 

Rijks-Advocaat voor Groning-en en Drentbe. 
Mr. S. M . S. Modderman. 12 Dec. 1846. 

Betaalmeesters. 
J . G . Spanduw, te Groningen. 21 Juli 1865. 
C. J . J . Loder, te Winschoten. 17 Sept. 1S57. 

Controleurs. 
W. Craeyvanger, te Groningen. 5 Nov. 1852. 
Jhr. J . L . A . van Haeften, te Zuidhorn. 29 Mei 1864. 
B . Hulst, te Delfzijl. 16 Oct. 1862. 
J . Neiszen, te Bedum. 13 Sept. 1866 (1). 
A . Keck, te Hoogezand. 9 Apr. 1856. 
J . H . Leopold Rz., te Oude Pekel-A. 16 Nov. 1859. 

Ontvangers. 
Controle GRONINGEN. 

1849. Jhr. J . J . Boreel de Mauregnault (2), voor de dir. bel., 
te Groningen (le kl.). 9 Apr. 1866. 

1865. C. Scheltus (3), voor de rechten en accijusen, te Gro
ningen (3e kl.). 8 Mei 1865. 

1855. N . J . Sevenstern, voor Noorddijk (8ekl.). 1 Feb. 1855. 
Stationement te Groningen. 

Controle ZUIDHORN. 
1860. VV.E .5aro»vanTi l l , voor Zuidhorn (7ekl.). 6 Nov.1863. 
1854. G . Bouricius, voor Ho og k e r k en Aduard (6e kl.). 

25 Aug. 1858. 

(1) Bepaald dat rang zal nemen onmiddellijk onder de bij K. B . 
vau 21 Oct. I860 benoemde Controleurs. 

(2) Vroeger Liaie-Controleur te Oldenzaal. 
(3) Voorheen Controleur te Sneek. 
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1869. A . H . van Andel, voor Ezinge en Oldeltove (6e kl.). 
26 Mei 1859. 

1846. Jhr. B. van Herenthals Everts, voor G r i j p s k e r k 
(6e kl.). 26 Juli 1852. 

1847. H . J . Rooseboom, voor Grootegast en Oldekerk 
(6e kl) . 4 Oct. 1854. 

1854. W. P. van Nouhuys, voor Leek en Marum (6e kl.). 
Dec. 1865. 

1858. H . A . Steyn Parve, voor Ear en (7ekl.). 3 Jan. 1862. 
Stationementen te Zuidhorn, Leek, Grootegast, Ezinge, 

Hoogkerk en Haren. 

Controle B E D T J M . 

1833. A . J . van Santen, voor Bedum (5e kl.). 16 Juli 1849. 
1835. J . A . van Iddekinge, voor Winsum en Adorp (6ekl.) 

12 Aug. 1840. 
1838. R. van Snoekeveld, voor Leens en Kloosterluren 

(5e kl.). 22 Juli 1854. 
1861. H . Hamstra, voor de dir. bel., in- en uitg. rechten en 

accijnsen, te Zoltkamp c. a. (7e k l ) . 23 Mrt. 1861-
1855. L . G . A . D . Denis, voor Eenrum en Bafio (6e kl.). 

6 Juli 1855. 
1847. J . W. VeenValck, voor W a r f f u m en Usquert (6ekl.). 

20 Apr. 1858. 
1840. J . de Drews van der Peltz, voor Uithuizermeeden 

en Uithuizen (5e kl.). 6 Sept. 1840. 
1854. M . H . P. Pichot dn Plessis, voor Middelstum en 

Kantens (6e k l ) . 28 Juli 1858. 
Stationementen te Onderdendam, Winsum, Warfhuizen, 

Zoltkamp, Pielerburen, Uornhuizen, Warffum, Uithuizen en 
Roodeschool. 

Controle DELFZIJL. 

1832. J . J.Gatsonides, \oor Appingedam(he)d.). 11 Jan. 1859. 
1844. A . Werneke Cz., voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 

te D e l f z i j l (5e k l ) . 24 Oct. 1862. 
1833. J . H . Meijer, voor Loppersum en Stedum (6ekl.). 

8 Juni 1854. 
1857. M . P . J . P. Groshans, voor 'tZandt (6ekl.). 27 Aug. 1863. 
1854. L . Radijs Ellens, voor Bierum (6e k l ) . 26 Dec. 1860. 
1853. H . Lunsingh, voor Slochteren (6ekl.). 11 Mei 1863. 
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1857. J . J . van Raab van Canstein, voor de dir. bel., in-en uitg. 
rechten en acc, te Termunterzijl (6e kl.). 9 Feb. 1866. 

1864. E . Schotanus, voor ten Boer (6e kl.). 3 Juli 1864. 
1859. P . M . Schweig, voor Nieuwolda (7e kl.). 13 Oct. 1863. 

Stationementen te Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Bie
rum , Slochteren, Termunterzijl, Nieuwolda en ten Boer. 

Controle HOOGEZAND. 

1832. B . H . Koops, voor Zuidbroek, Noordbroek en Mun
tendam (residentie Uiterburen, 5e kl.). 3 Juni 1863. 

1840. A . W. Versfelt, voor W i l d e r v a n k en Stadskanaal 
(Be kl.). 11 Mei 1863. 

1835. J . C. Temminck, voor Veendam (5ekl). 7 Dec. 1860. 
1836. J . Kerkhoven, voor Scheemda en Meeden (5e kl.). 

3 Juni 1863. 
1844. B . Bolhuis, voor Hoogezand en Sappemeer (4e kl.). 

2 Oct. 1858. 
Stationementen te Zuidbroek, Westerlee, Veendam, Stads

kanaal, Scheemda, Hoogezand en Sappemeer. 

Controle O U D E - P E K E L - A . 

1836. J . J . H . de Ponthier, voor de dir. bel., rechten en 
accijnsen, te Oude-Pekel-A en Nieuwe-Pekel-A (5ekl.). 
22 Mei 1865. 

1833. Jhr. Mr. T. van Gesseler, voor de dir bel., rechten en 
accijnsen, te Winschoten (5e kl.). 15 Sept. 1839. 

1839. Jhr. E . W. Polman Grays , voor Beerta en Finster
wolde (5e kl.). 19 Aug. 1866. 

1839. K . E . Groeneveld, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Nieuwe- of Langakkerschans (grensk., 7ekl.). 15 Sept. 1839. 

1863. C. C. Exalto d'Almaras, voor Bellingioolde, Oude-
Schans, Vriescheloo en Ulsda (7e kl.). 5 Aug. 1866. 

1864. W . M . Goldbach, voor Wedde en Vlagtwedde (7ekl.). 
12 Jan. 1864. 

, voor Mi dw o I da (6e kl.). 
, voor Stadskanaal (gem. Onstwedde, 7e kl.). 

1361. G . D . Coninck Westenberg, voor de rechten eD acc, te 
B ourta n ge (grenskantoor, 8e kl.). 1 Mrt. 1866. 

1854. R. S. Schortinghuis, voor de rechten en accijnsen, te 
Ter- Ap e I (grenskantoor, 8e kl.). 23 Apr. 1854. 
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1865. K . Pel, voor de rechten, te Bellingwolde (grensk 
9e kl.). 25 Juni 1865. 

Stationementen te Oude-Pekel-A , Winschoten , Beerta, 
Oude-Dijk, Nieuwe-Schans, Bellingwolde, Oude-Schans, Vrie-
scheloo, Blijham, Wedde, Vlagtwedde, Jipsinghuizen, Bour-
tange, Zellingen, Ter-Apel, Onstwedde, Stadskanaal, Nieuw-
Pekel-A, Finsterwolde, Midwolda en Laude. 

Surnumerairs in de Directie. 
S. N . Hoek. 29 Sept. 1868. 

5 Sept. 1866. 

W. Boegholt. 1 Oct. 1861. 

H.G.EadijsEllens.l6Sept.l862.JC. J . Houwin 

Visiteurs. 
H . Dekkers, 3e kl., I < „ 
J . C. P. Borleffs, 4e kl. , \ t e ^mmgtm. 
M . H . Verniers van der Loeff, 3e kl., / . 
H . P. Eogaar, 2e kl. , j t e D e V z V L 

J . J . F . Poederbach, 4e kl. , te Termunterzijl. 
L . E . Cocheret de la Morinicre, 4e kl., te Winschoten. 

Commiesen. 
Hoofd- Commiesen. 

J. H. Scliildkamp, te Bellingwolde. K. D. Hnbheling. r. 8. te Bourtange. 
H. C. van JJrongelen, te Warffum. 

H. H. Tamminga. 
Y. J . 11. Straat maker. 
J, D. Humnga. 
H. J . Valk. 
P. J. Kleveringa r. 3 
D. Potnoff. 
C. G. OoUerliug. p. 3 
E. J . Kief I. 

11. U. Sehnank. 
P. 11 Kuiper 
H N- Kamphuis. 
W. A.. Graveiaar r. 
II. K Tiniraer. 
8 vau Hoogdalen. 
H. J. Hoiiiaii. 
P. L. liouppe. 
11. E. l)..e0iiurg. 
J. Leopold. 
J. A Neuijen. 
p. J. G. Purda. 
J. Woliersou. 
J. E. Haykens. 
B. L. G. Fokkens. 
A. Verwey. r . 3. 
J. B. Jager. 
A. Bernards, r. 3. 
J. P. Saiit. 

Van de eerste klasse. 
11. 11. BemderB. 
T. J. Jeeuer. r, 3. 
H. W. de Boer. r. 3. 
Z. J. de Langen. 
J. Groeneveld. p. 3̂. 
G. A Meyer. 
G. Valk. 

Van de tweede klasse. 
D. Scheveers. 
A. Nanniiug. 
J. A M. Damea. 
P. Last. 
K B. Schreuder. 
P. OoaierveLd. 
J . L Mulder. 
A. \ -ii LVongelen. 
A. van Ueu Berg. 
J. J. van Velden. 
W. C. L Steinmeijer. 
J . Mulder. 
E. Bootsnia. 
M. C. J. Koeneu. 
J . P. de Korte. 
A. Peringa. 
H. K. Remminga. 
G S-vaueuberg 
C. Komiju. P. 3. 

J. Groustra. p. 
J. de Leeuw. 
J. Enter. 
J. H. Leicher. 
J. Wichers r . 
H. J. Scbuur. 
J. Hulst. 

P. Ilartenberg. 
J. L. Neuteboom- r. 3. 
J. S. Kiewiet. 
[i. Wieringa. P. 3. 
\V. ltademaker, 
M. K. de Boer. 
W. A. Mulder 
M. R. Fwtdema. 
A. Hagenbeek. 
0. Bloiustna 
J. E Bootsnia. 
J, Beukinga. 
J G. Sutherland. 
W. Vermeulen. p. 3. 
J . C. Rmke. p. 3. 
W. G. Loef Schuphoven. P. 3. 
D. J Kruize. 
M, P. Engers. 
H. Rebbers. 
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R. C. R<imer. 
G. J. Mulder. 
H . van Leeuwen. 
P. B. van Been. 
P. E . Hoekscma. 
A. G. Hollert. 
K. Limberger. 
J. Waanders. 
E E. Eites. 
W. Benink. 
J. II. Brim kitun. 
J . C. Scbeffei. 
W. P. K. Broers. 
J . II. Atzemu Az. 
0. Grim mi us. 
J. Roeltn. 
B. Braaksma. 
A. Huyzers. 

H. Richie. 
K. Tiddeus. 
K. Schweig. 
M. A. Beek. 
H . H. Wesselink. 
H. II. Belgraver. 
J. van Cuyk. 
C. Gerrietsen. 
PI. van den Berg. 
C. J. GroothofT. 
A. J. van Berger. 

M. Enchelmeyer. 
A. Bakker. 
J. F. Wiilems. 

Van de derde klasse. 
T. J . Valk. 
P. Strobaud. 
K. .1 Zeven. 
H . Albronda. 
J. Mendeis. 
D. H. Hillinga. 
P. Woltman. 
S Wesselink. 
(). J. Bakker. 
H. Busch. 
J. M. van Kelkhoven. 
J. Dekker. r. 3. 
P. A. vau Reusel. 
E. Theijssen. 
W. Veenhoven. r. 8. 
C. J. Legro. 
J. Emeus. 

Van de vierde klasse. 

L. J. P. Clement. 
S. P. Koovmans. 
D. W. Pettinga. 
A. de Hard. 
L. de Lange. 
J. Kok. 
J . H . A. Kettman. 
C. Rix. 
A. C. van den Abeelen. 
J. T. G. Muller. 
J. Vos, 

Tijdelijke Commiesen, 

E. Terwen. 
G. Bruining. 

J . Valk. 
H. Reelick. 
B. Westerman. 
J . van Vnesland. 
W. A. J. Dassel. 
J. Dekker. 
J . H. C. Hei.se. 
0. M. Jant-seu. 
J. Koopman. 
C. L. Deurwaarder. 
S X. Schortiiigbnis. 
J. A. Gatsonides. 
J J . Baart. 
D van Eck. 
L W. Caron. 
E. D. de Rapper. 
W. J. Dokkuma. 

S. Antouides. 
J. van Soest, r. 3 
P. Peters. 
J. de Haan. 
J . Menningb. 
W. J. N. Dykman. 
II. Braaksma. 
W. J. den Boer. 
11. J . de Korte. 
C. M. Bles. 
J. D. Jaquet. 

J. J . Dronkers. 
L. Linthorst. 

Scheepsmeters (1). 
a. J. G. P. Borleffs, Visiteur, te Groningen. 
ff. H. Dekkera, Visiteur, te Groningen. 
a. H . P. Rogaar, Visiteur, te Delfzijl. 
b. C. G. Oosterliug, Commies der lste kl., te Zuidbroek. 
h. H. W. de Boer, Commies der lste kl., te Groningen. 
b. A. Verwejj, Commies der 2de kl., te Jppingedam, 
b. J. Wieringa, Commies der 2dc kl., te Delfzijl. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
A. T. Huisinga, voor de gem Groningen en Noorddijk. 
H. J. Steerubergh, voor de gem. Groningen. 
O. P. H . LofverB, voor de gem Hoogezand, Soppemeer, Zuidbroek, Noordbroek 

Scheemda. 

(1) a. Voor de zeeschepen. b. Voor de hinnenschepen. 
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L E. de Haan, voor de gem. Lett, Marum, Zuidhorn , Hoogkerk, Aduard en Haren. 
a 3. van Ham, voor de gem. Winsum, Adorp, Leens, Ulrum, Kloosterburen, Een

rum , Baflo en Bedum. 
3. de Leeuw, Commies der Isle k l , voor de gem. Appingedam en Nieuwolda. 
L. Wieringa, Idem 2dc k l , voor de gem. Lelfzijl. 
R. H. Eeinders, Idem Isle k l , voor de gem. Termunten. 
3. T. Wieringa, voor de gem. Loppersum, S ledum , 'I Zand, Bierum, Slochteren en 

ten Boer. 
3. H. Brandsma, voor de gem. Grijpskerk, Oldehote, Ezinge, Grootegast en Oldekerk. 
T. P. Oruterhuis, voor de gem. Uithuizen, Uilhuitermeeden, Usqttett, Warffum, Mid-

dtrlstum en Kantens. 
G. K llensens, voor de gem. Wildermnk, Veendam, Meeden en Muntendam. 
H. II. Kuper, voor de gem. Vlagtwedde, Wedde, Oude Pekel-A, Nieuwe PekelA , 

Onstwedde, Bellingwolde, Nieuwe Schans en Midwolda. 
3 Groeneveld. Commies der lste k l , voor de gtm. Winschoten. 
3. B. Jager , Idem der 2de ki, voor de gem. Beerta. 
G Swanenberg, Idem der 2de k l , voor de gem. Finsterwolde. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs, 

Be Ontvangers der rechten en accijnsen te 

Groningen, Part., wijn, gedest. en ruwe suiker. 
B e l f z i j l , Part., wijn. 

Waarborg- en belasting- op de Gouden en Zilveren 
Werken in Groning-en. 

G R O M I N G E N . 

A . van der Voort, Controleur. 12 Apr. 1852. 
C. Scheltus, Ontvanger. 8 Mei 1865. 
J . P. Lameer, Essaieur. 21 Oct. 1848. 
J . D . Houtman, Commies-stempelaar. 17 Peb. 1860. 

Controleurs der Directe Belasting-en en van 
bet Kadaster. 

W. J . van de Pol l , te Groningen. 18 Sept. 1866, 
A. K, Wittop Koning, Sum. te Groningen. 2 Nov. 1865. 
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B. PROVINCIE DRENTHE. 

Betaalmeester 
H. J- Oosting ( # ) ( K . E . K . ) , te Assen. 16 Mei 1847. 

Controleurs. 
G . M . Tetrode, te Assen. 31 Dec. 1849. 
Jhr. N . J . Martini van Geffen, te Meppel. 9 Apr. 1856. 
A . Voerman Az., te Coevorden (Waarnemend). 

Ontvangers. 
Controle ASSEN. 

1835. Jhr. G . van Haeften, voor Assen en Rolde (4e kl.). 
6 Oct. 1863. 

1854. J . Reijnders, voor Zuidlaren, Anloo en Vries (6e kl.). 
21 Nov. 1865. 

1843. P. Veith, voor Peize en Eelde (8e kl.). 24 Juni 1843. 
1864, J . H . Wiersma, voor Norg (8e kl.) , resideerende te 

Smilde. 17 Feb. 1864. 
1861. A . J . M . Dibbits, voor Gieten en Gasselte (8e kl.). 

15 Jan. 1865. 
1865. Th . Kock (1), voor Borger (8e k l ) . 26 Apr. 1865. 
1859. Jhr. H . C. van Panhuys, voor Bo den en Nietap 

(7e kl.). 20 Jan. 1860. 
1848. N . E . Servatius, voor Smilde (6e kl.). 5 Sept. 1856. 
1854. G . J . Soetekou, voor Beilen en Westerbork (8e kl.). 

3 Oct. 1865. 
Stationementen te Assen, Zuidlaren, Peize, Gieten, Gas

selte, Nieuwbuinen, Smilde en Beilen. 

Controle MEPPEL. 

1860. H . Tuinhout (2), voor Meppel (4e kl.). 6 Juli 1860. 
1854. G . van Baalen, voor Diever, Dwingelo en Vledder 

(residentie Dwingelo, 6e kl.). 11 Sept. 1863. 

(1) Benoemd met bepaling dat hij rang zal nemen boven den bij 
Besluit, dd. 18 Maart 1865, tot Ontvanger te Swalmen benoemden Sur
numerair ¥ . W . H . ZuTang. 

(2) Vroeger Controleur bij het Kadaster. 
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1863. C. Pothoff Hulst, voor Ruinen, de Wijk en Ruiner
wold (7e kl.). 1 Dec. 1863. 

1856. H . J . W. Costing, voor Havelte en Nijeveen (resi
dentie Nijeveen, 7e kl.). 20 Mrt. 1859. 

1836. J . C. Uitenhage de Mist, voor Hoogeveen en Zuid
wolde (4e kl.). 5 Aug. 1863. 

Stationementen te Meppel, Ruinen, Wapserveen, Hooge
veen en Hollandsche-veld. 

Controle COEVORDEN. 

1847. P. C. L . Swaan, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Coevorden (grenskantoor, 6e kl.). 20 Juni 1857. 

1S65. H . Lambers, voor Dalen (8e kl.). 3 Dec. 1865. 
1S64. J . Nyenhuis, voor Zweelo, Sleen en Oosterhesselen 

(residentie Oosterhesselen, 7e k l ) . 6 Mrt. 1864. 
1860. E . Bakker, voor Emmen en Odoorn (7ekl.). 2Peb.l866. 
1864. J . E . Romer, voor de rechten en accijnsen, te Nieuw-

Schoonebeek (8e kl.). 18 Peb. 1864. 
Stationementen te Coevorden, Weijerswold, Vlieghuis, 

Klooster, Steenwijksmoer, Dalen, Dalerveen, Oud-en Nieuw-
Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek (buitenpost), Emmen, Exloo, 
Zandberg, de Maten, Weerdinge, Zuidbarge, Nieuw-Amsterdam, 
Valthe, Roswinkel, Erm, Oosterhesselen eu Nieuw-Dordrecht. 

Commiesen. 
(Maar a n c l e n n l t e t t . ) 

Hoofd- Commiesen, 

II Berents, te Coevorden. \ 3. Uit, te Emmen. 

A H . Vrientl. 
C. F. van Guldeucr. 
C. Gaasbeek. 
J. Staal. r. 3. 

A. de Boer. 
J. Jonkers. 
J. C. van Leemven. 
A G. Hatzmaun. 
F. F. Frerictis. 
G. Loos. 
J. Ebels. 

Van de eerste klasse. 

S. T. Tjassens. 
G. J. Abels. 
W. F. Rebenschevilt. 
H. Scholtens. r. 3. 

Van de tweede klasse. 

3. 3. Kramer. 
J . de Br eft" 
J. S Wincke. 
F. D. van Getzen. 
F. K. Glas. 
B. Ter Haar. 

J. van den Berg. 
J. J. J>llviM2h. 
C A. van lilarle. 
M. Britiuiag. 

J. Ter Haar. r. S. 
II. Ter Haar. 
C. Bogaars. 
S. Herjt. r. 3. 
H. A. van der Form. 
J. Moolhulzeu. 
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C. J . Roeliu. 
J. PvOUfS. 
P. C. vim Pickarts. 
II. J. Claassens. 
fit W. Kilbracht. 
R. C. C. D. von Genimingen. 
II. V. Kremer. 
J. Beunder. 
C. A. H. Stous. 
C. Eenstrooiu. 

Van de derde klasse. 

G. Maueschyn. 
T. Ebels. 
B. Ruigeis. r. S. 
J. We ver. 
E.2fer.Lewe vun Middelstum 
H. J Pot. 
H. A. Vnend. r. S. 
P. P. Dambrink. 
R. Bergs ma. 

G. C. de Reiger. 
B. Buiting. 
C. J . Ohfiers. 
H. ter Poorien. 
S H. J. Tjassens. 
M. J. Holwarda. 
W. T. Mailer, P. 3. 
A. M. van Blokhuyzen. 
G. J. B. Gerk. 

G. J. Klobbie. 
J . H . W. van Driessen. 
J. Jongeu. 
II. Boukes. 
G. Blystra. 

Van de vierde klasse. 

K. J. Kisjes. 
J. J . van Iddekinge. 
P. W. Paber. 
P. llenkel. 
A. H. Westphal. 

G. M. van der Kley, 
J. lleyt. 
EL Rodermoud. 
W. P, Gaasheek. 
G. Zelders. 

H, J . Eekma, Buitengewoon Commies. 

Scheepsmeters. 
K. Wildeboer, te Meppel. 
J. Ter Haar. commies Sde kl., te Assen. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
G. W. Petersen, te Assen, voor de gem. Assen, Rolde, Norg en Smilde. 
A. Hageman, tc Zuidlaren, voor de gem. Anloo, Vries, Zuidlaren, Peize, liodcn 

BS Eelde. 
H. A. van der Form, Commies 2de kl,. te Gasselte, voor de gem. Gieten, Gasselte 

en Borger. 
C. J. van Huffelen , te Balen, voor de gem. Coevorden, Balen, Emmen, Odoorn, 

Oosterhesselen, Sleen en Zweelo. 
A. de Boer, Commies 2de kl., te Beilen, voor de gem. Beilen en Westerbork. 
H. Scholtens, Idem lBte kl., te Meppel, voor de gem. Meppel. 
G. J. Abels, Idem lste kl., te Bieoer, voor de gem. Biever, Vledder, Havelte 

en Nijeiee/i. 
R. Naber, te Hoogeveen, voor de gem. Hoogeveen, de Wijk en Zuidwolde. 
A. G. Hatzmaun, Commies 2de kl , voor de gem. Bwiugelo, Ruinen en Ruinerwold. 



94 

E N T R E P O T S . 

Entreposeurs. 

Be Ontvangers der rechten en accijnsen te 

Assen, Part., wijn, gedest. | Meppel, Part., wijn, gedest. 

Waarborg en belasting op de Gouden en Zilveren 
werken in Drenthe. 

Behoort onder de provincie Groningen. 

Controleur der directe belastingen en van bet 
kadaster. 

W. J . A . van Beusekom, te Assen. 27 Peb. 1866. 
J . H . Drielsma, Surnumerair. 5 Oct. 1864. 



Direeteur. 
C. M . van der Heijden (R. A . 4. kl.). 21 Feb. 1863. 
A . T . M . van Thie l , Commies ter Directie. 16 Dec. 1861. 
J . Tulkens, Ide Commies ter Directie. 21 Mrt. 1866. 

Rijks-Advocaat. 
Mr. E . G . P. Gertsen. 14 Apr. 1846. 

Betaalmeesters. 
Jhr. Mr. H . Repelaar van Drie l , te Maastricht. 3 Juni 1854. 
A . H . Naus, te Roermond. 14 Mei 1858. 

Controleurs. 
P. E . Janssens, voor de lste afd., te Maastricht. 1 Juli 1848. 
J . R. Ruyters, voor de 2de afd., te Maastricht. 27 Juni 1839. 
M . Haentjes, te Gulpen (resid. Valkenburg). 12 Dec. 1863. 
A . J . R. A . de Ceva, te Heerlen. 6 Apr. 1854. 
E . L . A . H . Ariens, te Sittard. 28 Sept. 1865. 
P. A . P. J . Sassen, te Roermond. 27 Juni 1839. 
J . A . H . G . Wilmar, te Weert. 9 Apr. 1855. 
J . J . P . H . Geelen, te Venlo. 6 Jan. 1858. 
G . H . H . Motke, te Gennep. 16 Nov. 1859. 

Ontvangers, 
Controle MAASTRICHT (lste J f d . ) . 

1857. A . J . Gulj^ (1), voor de dir. bel., te Maastricht 
(2e kl.). 9 Dec. 1857. 

1841. P. Pelerin, voor Meerssen, Borgharen, Bunde, It-
teren, Schimmert en Vlestraten (6e kl.). 21 Apr. 1844. 

1859. H . J . H . Berntz Naus, voor de rechten, te Eijsden-
Station (grenskantoor, 7de kl . Zie ook onder de Controle 
Maastricht, Ue afd.). 28 Dec. 1864. 

1864. C. F . L . Gram, r. 3 , voor de rechten , te Eijsden-Land 
(grenskantoor, 8e kl.). 28 Dec. 1864. 

(1) Vroeger Controleur te Maastricht. 
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1850. W. T. van Thiel, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Eysden- Maas, Mesch, Rijckholt en St. Geertruide 
(grenskantoor, 7e k l ) . 26 Aug. 1859. 

1862. W. Laatsman, voor de dir. bel. en accijnsen, te Amby, 
Bemelen, Berg en Terblijt, Cadier en Keer, Gronsveld en 
Heer (7e kl.). 2 Feb. 1866. 

Stationementen te Maastricht, Bunde, Meerssen, Itteren, 
Eysden (Land), Eysden (Maas), Heer, Gronsveld en St. 
Geertruide. 

Controle MAASTRICHT (%de Afd.). 

1858. E . B . J . Moise de Chateleux (1), voor de rechten en 
accijnsen, te Maastricht (le kl.). 20 Mei 1858. 

1848. J . H . Jansen, voor den in-, uit-en doorvoer langs den 
Aken-Maastrichtschen, Maastricht-Hasseltschenen Maastricht-
Luikschen spoorweg, te Wijk (6e kl.). 25 Apr. 1859. 

1843. 0. T. A . Coenegracht, voor de dir. bel, rechten en 
accijnsen, te St. Pieter, langs het kanaal tusschen Luik 
en Maastricht (grenskantoor, 7e kl.). 12 Mrt. 1858. 

1859. J . P. Janssens, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Oud-Vroenhoven (grensk., 7e kl.). 31 Oct. 1861. 

1866. N . J . M . Sckelfhout, voor de rechten, te Caberg 
(grensk., 9e kl.). 9 Feb. 1866. 

1863. M . G . A . Colen, voor den in-, uit- en doorvoer langs 
den Aken-Maastrichtschen spoorweg, te S i m p e l v e l d 
(8e kl. Zie ook onder de Controle Gulpen.). 5 F'eb. 1866. 

1859. H . J . H . Berntz Naus, voor den in-, uit- en door
voer langs den Luik-Maastrichtschen spoorweg, te Eijsden-
Station (7e kl. Zie ook onder de Controle Maastricht 
lste afd.). 28 Dec. 1864. 

Stationementen te Maastricht, Wijk (Station), Bies-
land, Caberg, Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Simpelveld en 
Eysden (Station). 

Controle GDXPEN. 

1824. J . F . Oosterman, voor Gulpen, Wittem en Wylre 
(6e kl.). 15 Mei 1843. 

1844. W . D . van Gogh, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Vaals (grenskantoor, 5e kl.). 4 Jan. 1867. 

(1) Vroeger Controleur te Rotterdam. 
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1863. M . G. A . Colen, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Simpelveld en Bocholtz (grensk., 8e kl. Zie ook onder 
de Controle Maastricht, Me afd.). 6 Feb. 1866. 

, voor Valkenburg, Southern, Huls-
berg, Klimmen, Oud-Valkenburg, Schin op Qeulle en Slrucht 
(7e kl.). 

1864. Jhr. G . B . de Sigers Ther Borch, voor de dir. bel., rechten 
en acc. van M'heer, Margraten, Noorbeek en Slenaken, 
kantoor en residentie te Hoogcruts (grenskant., 7e kl.). 
25 Oct. 1866. 

Stationementen te Gulpen, Vaals, Valkenburg, Bocholtz, 
Epen, M'heer, Hoogcruts, Nieswieller en Vijhlen. 

Controle H E E R L E N . 

1833. J . W . de Gerard, voor Heerlen en Voerendaal 
(6e kl.). 13 Mrt. 1857. 

1853. A . J . Tummers, voor de rechten, te Locht (grensk., 
8e kl.). 2 Dec. 1863. 

1853. J . J . H . Berden, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Kerkrade (grenskantoor, 7e kl.). 25 Juni 1866. 

1859. P. C. N . Valette, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, 
te Nieuwenhagen, Eygelshoven, Rimburg, Schaesberg en Ubach 
over Worms (kantoor en residentie Waubach, grensk., 
7e kl.). 2 Juli 1864. 

, voor Brunssum, Amstenrade, Bingelrade, 
Hoensbroek, Jabeek en Merkelbeek (8e kl.). 

1833. J . W . Cremers, voor Schinnen, Nuth, Oirsbeek en 
Wijnandsrade (8e kl.). 20 Juni 1839. 

1862. P . A . Thorbecke, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Schinveld (grenskantoor, 8e kl.). 25 Juni 1865. 

Stationementen te Heerlen, Locht, Kerkrade, Schinveld, 
Oirsbeek, Waubach, Heerlerheide, Schinnen en Brunssum. 

Controle SITTARD. 
1841. W . H . H . Bovy, voor de dir. bel., rechten en acc, te 

Sittard en Broek-Sittard (grensk., 6e kl.). 5 Dec. 1857. 
1841. E . H . L . Vrijens, voor Beek, Elsloo, Geulle en Stein 

(6e kl.). 21 Mei 1864. 
1866. W . T . J . Passtoors, voor Born, Grevenbicht, Limbricht, 

Nieuwstad en Obbicht en Papenhoven (7ekl.). 25 Juni 1866. 
5 
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1865. D . W . Middelhoven, voor Geleen , Munstergeleen en 
Spaubeeh (9e kl.). 25 Nov. 1865. 

1848. A . T. Keijenberg, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Urmond, kantoor en residentie te Berg (grensk., 
7e kl.). 14 Mei 1860. 

, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, te 
Roosteren (grenskantoor, 8e kl.). 

Stationementen te Sittard, Broefc-Sittard, Nieuwstad, 
Limbricht, Grevenbicht, Berg, Roosteren, Susteren, Beek, 
Elsloo, Stein, Visserweert en Geulle. 

Controle BOERMOND. 

, voor de dir. bel., rechten en accijnsen, te 
Roermond en Maasniel (3e kl.). 

1853. A. J . A . H . van de Weegh, voor Odilienberg, Her-
ten, Melick en Herkenbosch, Maasbracht, Linne en Montfort 
(7e kl.). 16 Oct. 1860. 

1839. A . H . Dinraths, voor Echt en Susteren (7e kl.). 
7 Sept. 1861. 

1865. P . W. H . Zufang, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Swalmen (grensk., 8e kl.). 18 Mrt. 1865. 

1864. W. H . G . van Santen, voor Neer, Buggenum, Nun-
hem en Haelen (9e kl.). 22 Mei 1864. 

1863. T. F . C. Leclerq, voor de dir. bel., rechten en accijn
sen, te Posterholt en Vlodrop (grenskantoor, 8e kl.). 
25 Nov. 1865. 

1862. J . Volkers, voor de dir. bel., rechten en acc, te Stevens
weert en Ohe' en Laak (grensk., 8e kl.). 8 Mrt. 1862. 

1866. Commies der lste kl . A . P . van der Schoot, voor de 
rechten, te Vlodrop (grenskant., 8e kl.). {JVaarnemend). 
10 Ang. 1866. 

Stationementen te Roermond, Sioalmen, Buggenum, Maas
niel, Herkenbosch, Montfort, Stevensweert, Schilberg, Pos
terholt, Vlodrop, Echt, Maasbracht en Ohe en Laak. 

Controle WEERT. 

1825. J . Geelen, voor de dir. bel., rechten en acc, te Weert, 
Nederweert en Stamproy (grenskantoor, 4ekl.). 15 Feb. 1842. 

1854, J . W . F . J . P . Hilgers, voor Heythuizen, Horn, 
Hogget en Baexem (7e kl.). 22 Mei 1864. 
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1853. P. P. A . van Wintershoven, voor de dir. bel., rechten 
en accijnsen, te Ittervoort, Neeritter, Thorn, Beegden, 
Grathem, Heel, Pol en Panheel, Wessem en Hunsel (grens
kantoor, 6e kl.). 8 Mei 1866. 

1864. H . W. Stoltzenberg, voor de rechten, te Sluis n°. 16 
(grenskantoor, aan de Z. W. vaart, 8e kl.). 6 Oct. 1864. 

Stationementen te Weert, Nederweert, Sluis n". 16, 
Nevenshut, Oolder, Heythuizen, Thorn, Neeritter, Stamproy, 
Wessem, Tnngelrwj en Hunsel. 

Controle VENLO. 

1833. B. J . R. Rasch, voor de dir. bel., rechten en acc, te 
Venlo (3e kl.). 19 Juni 1851. 

1839. J . W. Hoefnagels, voor H e l d e n , Kessel, Maasbree 
en Meijel (6e kl.). 9 Mrt. 1847. 

1866. P. A . J . A . van Galen, voor Horst en Sevenum (9ekl.). 
5 Mrt. 1866. 

1841. L . Berden, voor de dir. bel., rechten en acc, te Arcen 
en Velden, Broekhuizen en Grubbenvorst (grenskant., Tekl.j . 
20 Mrt. 1843. 

1852. C. J . P . A . van Gestel, voor de dir. bel., rechten en acc, 
te Tegelen (grenskantoor, 7e kl.). 2 Apr. 1857. 

1840. J . H . Janssens, voor de dir. bel., rechten en accijnsen 
van Beesel en Bel/eld, kantoor Reuver (grensk.. 7e k l ) . 
7 Jul i 1842. 

1861. A . von Geusau, voor de rechten, te Keulsche-Bar
riere (grenskantoor bij Venlo, 8e kl.). 31 Juli 1864. 

1864. J . H . Pel , voor de rechten, te Wezelsche-Barriere 
(grenskantoor bij Venlo, 8e kl.). 31 Juli 1864. 

Stationementen te Venlo, Wezelsche-Barriere, Kenlsche-
Barriere, Arcen, Velden, Broehhuizen, Horst, Tegelen, 
Reuver, Helden, Baarlo, Bel/eld en Lottum. 

Controle GENNEP. 

1841. P. T . Wardeuberg, voor Gennep, Ottersum en Mook 
(8e kl.). 5 Aug. 1841. 

1864. J . Keiser, voor de rechten, te He k kens (grensk., 
8e kl.). 18 Nov. 1864. 

1850. M . H . van Slijpe, voor de dir. bel , rechten en acc, te 
Bergen, kantoor Well (grensk., 8e kl.). 25 Juli 1856. 
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Stationementen te G « m ^ , Mook, Middelaar, Hekhens , 
Heyen Bergen Augustus, Afferden, Well, Humeri, BM-
ierswyk cn Venray. ' 

Plaatselijke Ontvanger, 
belast met de ontvangst van Rij/ts-accijnsen. 

Jos. Nijst, voor liet geslacht, te Maastricht {lijdelijk). 

Surnumerairen in de Directie. 
(1) A . 0. J . Schindler. 16 Sept. 1862. 
J . H . van der Heyden. 2 Nov. 1865. 
P. P. G . A . le Cocq d'Armandville. 2 Nov 1865 
H . van Manen Jr. 5 Sept. 1866. 

Visiteur s. 
M . Bissac, 3e kl., j 
E . G . K. Strengnaerts, 3e kl., ( , _ , 
P. C. P. Soetens, Se kl., ( t e Maastricht. 
J . C. Ahrens, 4e k l , ' J 
P. J . Bots, 3e k l , te St. Pieter. 
J . Meeuwissen, 4e kl., te Sittard. 
C. N . A . P. Peltzer, 4e kl. , te Roermond. 
J . Hoozemans, 3e kl., | , 
J . M . C. Boss, 3e kl., | t e V e n h -

J . H . Schocnmaekers, 4e kl. (Gedetacheerd te Venlo, spoor-
wegstation). 1 

Commiesen. 
<!V n a r n n c t e n n l i e l (.) 

Hoofd- Commiesen. 

W. J OttMMM, te ftmniic*/. [& G F. Gram, r. if. te l ( m W < U , 

(I) Belast met de waarneming der Controle Zutphen. 
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W. It, E. Smitshuizcn. 
C. F. E. Javaux. 
F. B. C. Daris. 
S. R. van Oeijen. r. 3. 
P. F. Leijeudekkera. 
\V. L. 11. Hustinx. 
C. Perolles. 
J. 11. Sarton. 
C. van Vooren. r. 3. 
J. J . H . Quaedvlieg. 
M. Bruls, 
H . Ramakers. 
D. F. Harms. 
C. Ansil. 
P. Scheeren. 
J. Jorissen. 
H. F. J. Strujk. 
M. Lonissen. 
K. F . Vogel. r. 3. 
P. Vermeeren. 
C. Stadhouder. 
C. Janssens. 
F. A. Vink. 

II. II. J . Hardmann. 
S. Simar. 
W. Guinee. r. 3. 
C. vau Andcl. r. 3. 
V. J . Phiymaekers. 
J , G. Roggeveen. 
J. Ploem. r. S. 
W. C. Gnise. 
G. B. Jansen. 
C. van Rooie. 
H. G. Trappeuberj. 
J. Tellings. 
P. Visser. 
J. F. Damhacher. 
J. van Kalken. r. 3. 
M. N. Schrdders. 
L. Uinnessen. 
F. HazelhofT. 
J. Krisclier. 
G. Kolkman. r. 3. 
I. J . Schrflvers. 
C. Schallry. 
J. P. Legro. 
T. G. J. llermjen. 

L. J . A. j«Tiart. 
J. H . CampuA. 
J. J. Vranken, 
A. Knibheler. 
W. Kempeneera. 
T. Zegers. 
J. J. Huirerse. 

Van de eerste klasse. 

H. W. Granlirh. 
J. G. Jilderda. r. 3. 
J. Kircn. 
II. Bronwers. 
A. Janssen. 
A. Logger van Koch, r. 3. 
C. Brandt. 
J. A. Muller. 
J. van Sintfijt. 
N. Kauffmann. 
A. van Eeden. r. 3. 
J. J. Sraal. r. 3. 
H. \ . Vrijdenherger. 
M. F. Deiien. 
N. Marx. 
P. L van Mackelenherg. 
J. A Unlet. 
K. II. Roosendaal. r. 8. 
J. W. Clermont 
J . D. Wijndorps. 
L. Nulens, 
II. Passau. 

Van de tweede klasse. 

D. W. Visser. 
G. S. Spee. 
II. van den Wildenberg. r. 3. 
A. L. Na're. 
J. II. Vaarsen. 
M. Enserinck. 
K. H. Gubkers. 
J. L. V. Era3. 
II. Poldervaart. 
C. van Lent. r. 3. 
A. Folner. r. 3. 
V. A. Vrenla. 
J. B Puis. 
C. G. M.d. r. 3. 
P. van Egmond. r. 3. 
P. T. Moors, r. 3. 
II. II. Blanken. r. 3. 
J. M. Schell. r. 3. 
J. M. Rneh. r. S. 
II. Zondervan. r. 3. 
G. Daenrn. r. 3. 
U Berghof. 
N. H . Bofsy. 
H. llennus. 

Van de derde klasse. 
A. Daenen. 
It. B. Frijna. 
J. Schoens. 
T. Kersten. 
A. J . Versaan. 
M. van de Berg, 
F. J. Grjsen. 

T. P. Claassen. 
II. Nijrels. 
P. Maas'troek. 
J . H. Numrti s. 
K. A. G. J. Knenen. 
F. W. Charles, r. 3. 
L, G. van de Pas. 
J. M. Bidden. 
E. C. V. D. de Mr.nik. 
J. Janssen. 
J. van Poppel. 
J. F. M. II. C. Iluran. r. 3. 
J. H. Hendriks. r. S. 
P. Ronmen. r. 3. 
W. Kirchner. 
J. H . Schaeken. 
J. W. G. Fra. kcr3 r. 3. 
H . H. Vreydenhergrr. 
J. Sassen. 
II. Knolh. 
P. J. Rutten. 
V. llofmnn. r. 3. 

G. Ignatius. 
G. II. E. Scott. 
F. A. J . Corheij. r. 3. 
I, . N. H . Burton. 
J. G. DxkerscheMl. 
F. J. J. II. de Bij. 
F. J. Meger. 
II. Wesly. r. 3. 
J. A. Simmers. 
11. M. Jitnssen. 
J. F. A. Oos'iiraian. r. 3. 
L. FrackerB. 
II. A. van der Veen. 
H. W. Severijns. 
P. W. F. Scheepcrs. 
A. J. Alberts. 
C. L. van Qnaillie. 
C. B. W. Ziclkens. 
P. E. H . Claessens. 
A. M. H. F. Gubbelf. 
G. A. R. van der Wielen 
T. II. Booten. r. 3. 
J. M. van Iln/genoni. 

L. Cantelberg. r. M. 
J. P. Paris. 
A. Bonders. 
F. J . Bossij. 
A. Leeuw. 
P. R. Goddir.g. 
K. George. 
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M. Wouters. 
H. Habets. 
J. J. K. E. Heuman. 
L. Jansen. 
F. de Glas. 
F, van der Beele. 
\V. Leysen 
A. J. van Lierde. 
J. W. Knuyver. 
F. D. Kyssen. 
J. C. van der Geer. 
A. H. X. van Eecke. 
L. J . Rock. 
E . C. J. Chanlilion. 
J. H. Toby. 
H . Rollings. 
H. van den Bergh. 
W, Hamerslag. 
P. de Koning. 
J . Bruvs. 
II. S. J. van de Wall. 
F. W. H. Maessen. 
J. L. Anten. 
J. H . op den Oordt. 
J. H. Verhorst. 
H J . van Engelshovcn. 
E. 0. C. Lintseu. 
A. Baumgardt. 
J. W. Slangen. 
J. T. Poll. 
M. de Schwartz. 
V. E. T. Linssen. 
11. Steegemans. 
M. IC, N. Maquinc\ 
P. H . Bissac. 
J. L Michiels. r. 3. 
3, H van den Holder. 
F. IC H S Derriks. 
J. W. Plesaen 
G. A. de Gerard. 
K. J. II. van der Bieaen. 

A. Ft. Engers. 
G. Coppes 
J. J. A. Jansen. 
H. A Overman. 
J C Bekker. 
G. V. L IMgera. 
M P. Ras:h. 
J. F. A Torneur. 
A. van de Voort. 
J. J Molbuyseu. 
C. Loman. 
P. J. Tellings. 
J. Mahie. 
F. B. Sclioouhen. 
C. P. Ties. 
S. P. van der Valk. 
P. Clerki. 
3. M. Jacobs. 

J, Mocrmans 
J. G. vau Kempeo. 
A. SL'huuring. 
F. H . A. van Lierde. 
L. W. Kouings. r. 3. 
H L. H . van Herck. 
H. J. Bouwens 
P. K J. Absil. r 3. 
11. Hammer. 
N. J. George. 
H. H. E. Scheffer. 
J. Bichel. 
O. J. A II Linssen. 
II Lalesse. 
P. J. Anteunis 
D. P Ridderhoff. 
VV. Linssen. 
W. Klaassiiu. 
L H L Prins. 
J. H Bus. 
T. L. Schell. 
J. II. Driessen 
H. M. Kneepkens 
H C. Berger. 
W. Smeets. 
T. van Dyck. 
M. Houben. 
C. J. J. van Turnhout. 
G. 11. Merckens. 
P. G Bouiveus. 
H. II Willems. 
H. J Verhagen. 
H. Evers. 
M G. J. H. van Wyk. 
P. A. B ClaeBsen. 
E. George. 
J. T Verwaaijen. 
L H. Collaert. 
A. W. Jacobs. 
F. II Masaa. 

Van de vierde klasse 
H. P. AbbenhuyB. 
A. G. vau Krimpeo. 
J. B. van Weteriug. 
G. van de Polder. 
W. G, Dieniel. 
E. Rutten. 
L. M. Wienands. 
J. A. Peters. 
J. C Verboef. 
A. Groeueveld. 
W, J . Oidenhof. 
A. H. Spee. 
P. Daniels. 
A Dekkeis. 
H. J. A. de Waiem. 
D. Wn'lman. 
J. Heller. 
P. T H. Claeren. 

C. W. Foimer. 
J. B. Sauter. 
\V. van Kooterj. 
J. A. Claessen. 
J. W. Meyers 
P. C. Bel lunger. 
P. N. E. Odekerken. 
J. G. Katzers. 
K. A. Durlioger. 
G. P. Gielen. 
A. S. Krythe" 
A. J. M. de Maguee. 
i. Lafaille 
M. J. J. Motke. 
II Maste. 
C P M istholf. 
L Gooren. 
G J Bacb. 
T. E . Woonings. 
C H. Warnas 
A W. Erkens 
J H. Lemraen3. 
K. A. Zanrilie, 
P. Barthel 
P. C II. Haeijen. 
J. Mers. 
A. L. Suoeck. 
•1. C. U. Kerameiliug. 
J. U Rib. 
T. W V H U Bergeu. 
L H. llenfling. 
VV. Romang. 
A. Tauder. 
W. Spee. 
\ . J. H. van den Eertwegh. 
P. L H. Stenmaus. 
S. H. A. Begemann, r. 3. 
N. van Vliet. 
F. A. A. J . M. Valkeuhoff. 
A. C. L. F. van Haereu, 

J . H . Lentz. 
J. van Leeuwen. 
W. F. Slangen. 
S. Pffeuiugs. 
P. Visaer. 
T. Stom. 
J . Wijnperli:. 
A. Consten. 
J. Janssen. 
G. E. A. van Hal). 
T. G W. De la H ^ e 

F. van Weterim? 
P. J . Umme'-. 
It. E . P. B-ekmeulen. 
P. J. lU'idriks. 
N. RoMerBt. 
R. F Hommes. 

•yv. " eeters Jr-
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A W. Alsdorf. 
J. G. Rosenveldt. 
K. Coeuders. 
R. H . Godding. 
C. F. Deg. 
J. G. F. Kozel. 
J . B. C. Bonekamp. 
J llalscher. 
H. H . Linskens. 
K. L . Visser. 
II. II. Coemanfi. 
H. r. van Eogelshovcu. 
J. G. F. Stevens. 
J. H . Rijssen. 
H. A, Nabbe, 

E. C. J. de Munck. 
A. J. Raumeu. 
H. F. Stiuyk. 
J. H. l'etne. 
F. D Dodemont. 
J. L Legro. 
J. M Lonissen. 
J. H. Luylen. 

N. P. A. Koemans. 
L van der Linden. 
M J. J. Jansen. 
H. A. Garama. 
F. 1). A. Mauwens. 
W. J FransBen. 

T. Raus. 
W. H Waltmans. 
T. P. H llauimclralh. 
M. Nnsselein. 
J. H. Reaunert. 
G. Wassink. 
A. Smagtel. 
J. S ranlssen. 
J. P. Mevouen. 

L Servaes. 
M. II Vastbinder 

J. E . Nrjssen. 
Ihsco. 
E . van den Brink. 

C. B. J. Nozeman. 
H. J . G. Krgnen. 
L. II. L Borgera. 
C. J. L Schaub. 
I. J. Brouwer. 
G. H. Habets. 
E. C. Mcuer. 
II. Schrbders. 
J. M. Dohmen. 
J. B. H. SaBsen. 

Buitengewone Commiesen. 

J. T. Tliijsscn. 
P. C. Terbeggen. 
M. B. Stappers. 
J. W. Begenbardt. 
T. van Belle. 
J. F. II. Brouwers. 
A. A. den llartogb. 
J. Haul. 

Wakers. 

A. H. Weijcrmans. 
A P. Kicber. 
I. den Boer. 
1. C. Jucous. 
C. J . Huysman. 
E. I. Resting. 
J. J. Brevet. 
F. G. G. Henebiens. 

J. W. Servaes. 

G. Jockin, te Eysden 

\ H . van Aken. 

Sloeproeiers, 
I G. Francot, te SletsnsKtirt, 

Scheepsmeters. 
H Bissac, Visiteur, te Maastricht. \ 3. Hoozemans , Visiteur, te Venlo. 

Deurwaarders der directe belastingen. 
W. Scboondermark, te Maastricht, voor de kaut. Maastricht, St. Pieter en Oud-

Vroenhoven. 
G. Pypers, te Meerssen, voor de kaut. Eisden, Amhy, Meerssen en Beelc. 
3. L. Micbiels, Commies Sde kl., voor liet kantoor Gulpen. 
A. Consten, Commies 4de kl., voor het kautoor Vaals. 
3. H. Schaeken, Commies lste kl., voor bet kautoor Simpelveld. 
L. N. N. Bierton, Commies 2de kl voor bet kauloor Valkenburg. 
H . Konin-s Commies 3de kl., voor bet kantoor Wiogcrult. 
1 G. J. Pelt, te Heerlen, voor de kant Heerlen, Bruassum , Schinveld, Schinnen. 
Kerkrade cn Waubach. „ . 
3.3. Cbrisloffels, te Sittard, voor dek.nt Sittard, Born, Geleen, Obb.cht en Roosteren. 
A vau Eeden, Commies lste kl., voor het kant. Echt. 
J. P. U. Rademackcrs, te Roermond, voor de kaut. Roermond-, Swalmen, Posterholt 

en Oiilienberg. 
11. van den Bergh, Commies Sde kl., voor het kant. Stevensweert. 
I . II. Borten, Commies 2de kl., voor het kant. Keer. 
3. II. op den Ooidt, Comm. Sde kl., voor het kant. Weert. 
3. M. Scbell, Comm. 2de kl., voor bet kant. Heijthuisen. 
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P. W. p. Scheepers. Comm. 2de kl., voot de gem. Utenoort Ksnitu, „„ . , 
Grathem van het kant. Hiervoor t. ««nU>r. Bmeel en 

F. W Charles, Comm. late kl.. voor de gem. Thorn, Beegden, Heel, Pol en Panhm 
-en Weseem van gen. kautoor. " 

F G ' N o m ; „ t e ' V ° ° r ^ k S D t - Fe'"°- n m l - T^""- louver en Helden T. G. Noman, te QenneV, voor de kant. Gennep, Well en Fearay. 

E N T R E P O T S . 
Entreposeurs. 

Be Ontvangers der rechten en accijnsen te 

Maastricht, Publiek. 
Roermond, „ 
Venlo, „ 
Heerlen, Part., wijn. 
Sittard, „ „ 
Weert, „ „ 
Tegelen, „ „ 
Afferden (gem. Bergen), Fictief, 

ongel. kluitkalk. 
Arcen, Fictief, ongel. kluitk. 

Berg (gem. Urmond), Fictief, 
ongel. kluitk. 

Gennep, Fictief, ongel. kluitk. 
Hamert (gem.Bergen), Fictief, 

ongel. kluitk. 
Fictief, ongel. kluitk. 

Swalmen, „ „ 
Well (gem. Bergen), Fictief, 

ongel. kluitk. 

Waarborg en belasting op de Gouden en Zilveren 
werken in Limburg-, 

U A" A 8 I 1 I C H T , 

P. Haesebroeck, Controleur. 28 Sept. 1847. 
E . B . J . M . de Chateleux, Ontvanger. 20 Mei 1858 
B . Weslij, Essaieur. 19 Nov. 1828. 

R O E R M O N D . 

J . W. M . G . van Kervel, Controleur. 25 Oct. I860. 
W. M . Ariens, Ontvanger. 16 Nov. 1841. 
F . R. Weickmans, Essaieur. 4 Feb. 1826. 

Controle der directe belastingen en van 
het kadaster, 

C. A . Ludewig, te Maastricht. 5 Dec. 1843. 
Jhr. F . S. van Panhuijs (adj.), te Maastricht. 30 Mrt. 1865 (1). 

(1) Bij besluit vau 9 Januarij 1SC6 zijn de Adjunct-Controleurs te 
Maastricht en Leeuwardtn van standplaats verwisseld. 



S T A T I S T I E K E B I J Z O N D E R H E D E N . 

Inlrekking der Provinciale Directie Brenthe, gevoegd bij 

die van Groningen. 

Opbeffing der Controle Scliagen en verdeeling der kantooren 

onder de divisien den Helder, Alkmaar en Medemblik. 

Opheffing van het kantoor Gilze c. a.: de gemeenten Gilze 

cn Rijen gevoegd bij Bongen, en Chaam bij Baarle-Nassau. 

Vereeniging der beide ontvangkantooren te Beeenter. 

Opheffing van het grenskantoor den Braam. 

Vereeniging der kantooren Wedde en Vlagtwedde tot eene 

perceptie, genaamd Wedde c. a. 

Opheffing van het kantoor Thorn c. a., gevoegd bij dat te 

Utervoort. 

Aanwijzing als kantooren van expeditie en betaling voor 

de spoonvegen: a. Valkenswaard, b. Venlo, c. Nijmegen, 

d. Rotterdam; en de spoonvegen Eindhoven-Hassell, Kalden-

kirchen-Venlo en Kleef-Nijmegen als heerbanen aangewezen. 
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V E R A N D E R I N G 

Kantooren Gebracht in 

Groningen, D. B. . de le kl. 

's Hage, R. en A . . „ le „ 

Utrecht, R. en A. . „ le „ 

Roozendaal c. a. . . „ 2e „ 

Dordrecht, D . B. . „ 2e , 

Deventer c. a. . . . „ 2e „ 

H o o r n • 3e „ 

Nieuwer-Amstel. . . „ 4e „ 

Goes c. a „ 4 e „ 

Schermerhorn c. a. „ 5e „ 

Veenendaal c. a. 

(Stichts-) „ 5e „ 

Helvoetsluis c. a. . „ 5e <, 

Etten en Leur . . . „ 5e „ 

V A N K L A S S E N . 

Kantooren Gebracht in 

Workum de 5e kl. 

Muiden „ 6e , 

Werkendam c. a. . . „ 6e „ 

Ittervoort c. a. . . . „ 6e „ 

Woudenberg c. a. . „ 7e „ 

Bellingwolde, D. B. 

en Acc „ 7 e „ 

Borne ( / 7 e „ 

// 7e „ 

Wedde c. a „ 7e „ 

Wieringen c. a. . . „ 8e „ 

Tubbergen „ 8e „ 

Born c. a „ 8e „ 

Horst c. a „ 9e „ 



Naamlijst van de Ambtenaren der directe belastingen, in- en 
uitgaande rechten en accijnsen: 

Bij de Hoofd-Administratie B l . 3. 
„ „ Ambulante Recherche te water « 6. 

In de navolgende provincien: 
Noord-Brabant „ 11. 
Gelderland 22. 

Zuid-Holland ,, 33. 
Noord-Holland „ 48. 
Zeeland * n 60. 
Utrecht * 67. 
Friesland // 71. 
Overijssel * „ 78. 
Groningen en Drenthe „ 85. 

Limburg n 9 5 -
Statistieke bijzonderheden, enz „ 105. 



IN DIT JAARBOEKJE VOORKOMENDE. 

( ® K , ® > ® if.) beteekent: Kommandeur, Ridder en 
Broeder der Orde van den Nederlandschen Leemv. 

( | § en * 4. kl.) beteekent: Ridder van de 4de klasse der 
Militaire Willemsorde. 

(K E . K.) beteekent: Kommandeur, Ridder der Orde 
van de Eiken Kroon. 

($£) beteekent: Ridder van het Legioen van Eer. 

(A. 2) beteekent: Ridder van de 2de klasse der Russische 

Orde van St. Anna. 

(W. 3. kl.) beteekent: Ridder van de 3de klasse der Russi

sche Orde van St. Wladimir. 

(R. A . 4. kl.) beteekent: Ridder der Pruissische Orde van 

den Rooden Adelaar, 4de kl. 



M E N G E L W E E K . 

1867. 





SCHETS D E R GESCHIEDENIS 

V A N H E T 

METRIEK STELSEL VAN MATEN EN GEWICHTEN. 

(Ingezonden.) 

i . 

A l meer en meer deed zich in de achttiende eeuw de be-
hoefte gevoelen aan een onveranderlijken standaard voor de 
lengtematen en hieruit af te leiden vlakte en lichamelijke 
maten, en aan die der gewichten. 

De vorige eeuwen toch hadden aan dit punt geene vol-
doende oplettendheid gewijd, en langzamerhand was er eene 
onzekerheid ingetredeu, die geheel grensde aan onwetendhcid. 

Geen land werd er gevonden dat met de zekerheid der 
waarheid, een legger, slaper of standaard wist aan te wijzen. 

Laten wij ons Vaderland, als eerste voorbeeld daarvan, 
doen optreden. SNELLITJS vond dat de E i j n l a n d s c h e of 
L e i d s c h e voet, die eene soort van voorrang of universali-
teit had verkregen en steeds tot vergelijking met vreemde 
maten diende, stondtot de A m s t e r d a m s c h e als 1000 : 904. 
Dou vond deze evenredigheid als 1000 : 902,45. 

L T J L O F S , bij het bepalen van de lengte van den seconde-
slinger en van de ware grootte van de Amsterdamsche stoop, 
stelde die evenredigheid op 1000 : 901. Evenwel waren al 
deze verhoudingen naar stnndaards-lengte en met zorg be
paald; zij leverden alzoo een bewijs, dat er in de wezenlijke 
lengte der voetmaten eene schroomelijke onzekerheid heerschte. 

Eichten wij ons oog naar F r a n k r i j k , dan zien wij, dat 
de ware lengte der toise, eene fransche lengtemaat van 6 
voet, waarvan reeds in 13e eeuw werd gesproken, bij gebrek 
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van een naauwkeurigen standaard geheel was verloren gegaan. 
Immers in 1643 bestonden, hoe gebrekkig dan ook, 2 ° s f a n d -
aarden. De eerste die van het paleis de C h a t e l e t , en die 
geplaatst aan het huis genaamd de I n k t k o k e r . Zij ver-
schilden evenwel onderling £ gedeelte van eene lijn. Onder-
tusschen werd die van de C h a t e l e t voor de ware gehouden; 
doch dit nam niet weg dat hij in 1668 zes lijnen korter 
werd gemaakt, waarvan een nieuwen standaard in de C h a 
te le t werd opgericht, maar die reeds in 1714 geheel was 
bedorven. De akademisten, welke in 1735 de meting van 
een graad des meridiaans in P e r u hadden verricht, gebruik-
ten voor deze meting eene toise, tot wier vervaardiging de 
gebrekkige standaard van de C h a t e l e t werd geraadpleegd. 
Deze toise met veel zorg van ijzer, onder eene temperatuur 
van 13» R. bearbeid, werd als standaard bij de meeste ge-
wichtige metingen gebruikt, en droeg den naam van toise van 
Peru (toise de Perou). 

Ook in E n g e l a n d was het niet beter gesteld. De yard 
van 3 voet, en de el van H yard, hadden "5 officieele stand-
aards, die alle onderling verschilden, en waaruit de ware 
of echte standaard niet meer was aan te wijzen. 

Ook vinden wij ditzelfde bij de gewichten. Het trooisch-
gewicht bijv., dat zoowel in N e d e r l a n d en P r a n k r i j k , 
als in E n g e l a n d denzelfden naam droeg en uit T r o y e s in 
C h a m p a g n e afkomstig schijnt te zijn, was niet meer te 
herkennen, was overal verschillend en stond in verband, noch 
met de lengtematen, noch met eene bestendige zwaarte. 

Het schijnt ons onnoodig toe, om het aantal voorbeelden 
te vermeerderen. Overal waar wij in het bedoelde tijdvak 
onze oogen slaan, zien wij in de maten en gewichten onze
kerheid en verwarring, overal behoefte aan goede standaards. 
Ligt het in den aard der zaak, dat het volk, door den koop 
en verkoop, de geleerden door de zucht gedreven om zijne 
berekeningen en proeven met juistheid aan de nakomelingschap 
over te brengen , het meest van die verwarring te lijden hadden, 
het ligt evenzeer in den aard der zaak dat, toen het volk op 
het einde der vorige eeuw een doortastenden invloed op de 
regeeringszaken verkreeg, het dit maatschappelijk euvel trachtte 
uit den weg te ruimen, en bedacht was om een on v e r a n-
d e r l i j k e n s t a n d a a r d daar te stellen. 
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Het denkbeeld was trouwens niet nieuw; reeds vindt men 
in den nylometer een bewijs, dat de bedacbtzame Egypte-
naren dit denkbeeld huldigden. Het groote vraagstuk evenwel 
was, waar dien standaard te vinden of waaruit af te leiden. 
Terecht had men opgemerkt, dat tot heden geen standaard 
tegen de wisselvalligheden der tijden bestand was, ja dat er 
vele waren, bijv. die der Grieksche en Romeinsche maten en 
gewichten, welke alleen nog in herinnering bestonden, of-
schoon die volken, evenals wij, doordrongen waren geweest 
van het nut der l o g g e r s of s l a p e r s ; wat was dus na-
tuurlijker, dan dat men om tot die stabiliteit te geraken, 
de voortbrengselen der kunst verliet, om hulp te zoeken bij 
de natuur; doch ook zij, de immer scheppende en vernieti-
gende, is arm aan stabiele voortbrengselen; de keus was zeer 
begrensd; zij viel na ernstige beraadslagingen en lang onder-
zoek op den aardbol zelven. 

Twee zijner eigenschappen konden aan het oogmerk beant-
woorden; de eerste is de neiging die de aardbol heeft, om 
alles wat zich op zijn oppervlak bevindt naar het middel-
puut te doen bewegen , bekend onder den naam van zwaar-
t e k r a c h t . Deze kracht is de oorzaak der schommelingen 
van den slinger, waarvan de wetten in 1 6 0 2 door G A L L I L E I 
werdeu ontdekt. Uit die wetten vloeit onderanderen voort, 
dat een enkelvoudige slinger van een gegeven lengte, een 
bekenden tijd noodig heeft om zijne schommeling te volbren-
gen, waardoor de lengte gevonden wordt van een enkelvou-
digen slinger, die tot een schommeling een seconde noodig 
heeft. De lengte der seconde-slingers als t y p u s der zwaar-
tekracht, scheen derhalve een geschikten standaard aan te 
bieden voor de lengtematen. 

Reeds had onze beroemde landgenoot H U Y G E N S in 1 6 6 4 , 
dit denkbeeld aan de hand gegeven. Het kon geen bezwaar 
zijn, dat de zwaartekracht niet op alle punten des aardbols 
dezelfde is , en van den equator tot naar de polen toeneemt, 
volgens sommigen, als de vierkanten der sinussen van de breedte, 
waardoor de seconde-slinger, naar de polen langer wordt. 
Immers, men had slechts noodig om die lengte op te nemen 
op een bepaald punt, bijv. te A m s t e r d a m . Doch het groot-
ste bezwaar was, dat men twee niet met elkander te verge-
lijken grootheden , tijd en lengte moest te hulp roepen, die beide 
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hare eigen standaards eischten; dientengevolge, kwam men tot 
de uitkomst, dat de seconde-slinger, een geschikt hulpmiddel 
was om, wanneer eenmaal de gronden bekend waren, waar
door de lengte-standaard was gevonden, en die lengte zoude 
verloren zijn, haar spoedig en naauwkeurig terug te vinden. 
Als hulpmiddel was de seconde-slinger alzoo onwaardeerbaar, 
maar niet geschikt om rechtstreeks als standaard te worden 
gebruikt.. 

De tweede eigenschap des aardbols, die aan het vraagstuk 
voldeed, was hare o n v e r a n d e r l i j k e g e d a a n t e . Het is 
van eene algemeene bekendheid, dat die gedaante overeenkomt 
met eene spheroide, geboren door de omwenteling van een 
halve ellips of ellipsvormig plat vlak, om de kleine as; de 
aarde is derhalve aan de polen afgeplat, welke a f p l a t t i n g 
op het einde der vorige eeuw gedeelte van de halve groote 
as werd gerekend. Uit de bekendheid dier afplatting volgde 
ook de bekendheid der gedaante van den wereldbol, en men 
had slechts noodig de lengte af te meten der doorsnede van 
eenig plat vlak, met de oppervlakte des bols, om eene on
veranderlijke lengte te hebben. Uit al de cirkels die op de 
oppervlakte der aarde kunnen worden getrokken, bleef men 
stilstaan bij twee cirkels, namelijk de e v e n n a c h t s l i j n of 
e q u a t o r en den m i d d a g c i r k e l of m e r i d i a a n . Bij het 
meten der lengte van den equator, had men niets noodig met 
de afplatting aan de polen en kon men deze ontwijken. Het was 
een cirkel bij alle beschaafde volken bekend, wiens lengte 
ten alien tijde onveranderlijk was weder te vinden; echter men 
stuitte op bijna onoverkomelijke physische bezwaren; behalve 
de schier onverdragelijke hitte, die onder de evennachtslijn 
heerscht, behoeft men slechts den loop van den equator op 
de wereldglobe na te gaan, om tot de overtuiging te geraken, 
dat die lijn voor het grootst gedeelte over de wereldzeeen 
loopt, alvvaar de juiste bepaling der lengte eener lijn, hoogst 
moeielijk wordt; over P e r u alwaar men met vele terrein-
hindernissen heeft te kampen; voor een gedeelte doorsnijdt 
zij eilanden en schiereilanden, die of zeer ongastvrij zijn, of 
waar de doorsnijdingslijn te kort wordt; daar waar zij einde-
lijk te gebruiken zoude zijn, gaat zij over de gevaarlijke en 
woeste vlakte van A f r i k a , waar alle bedaarde en nauw-
keurige metingen onmogelijk worden. Maar ook is het zeer 
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raoeielijk, om het aantal opgenomen graden op den equator 
te bepalen, omdat dit door verschil in tijd dient gevonden 
te worden, welke operatie bijna ondoenlijk is, om met de 
gevorderde juistheid te worden uitgevoerd. Het denkbeeld 
om den equator tot het gevorderd doel op te nemen, werd 
alzoo geheel verlaten. 

A l deze hinderpalen, zou men bij het bepalen der lengte 
eens meridiaans niet ondervinden. Het was daarbij slechts 
noodig den reeds gebaanden weg te volgen. 

Immers het was hier weder een Nederlander, die de voor-
naamste rol had vervuld. Het was S N E L L I C S wiens naam — 
welke vorderingen de wiskunde ook moge maken — steeds 
als wiskunstenaar zal beroemd blijven; die in 1 6 2 2 voor het 
eerst, een gedeelte van den meridiaan, tusschen B e r g e n op 
Z o o m en A l k m a a r had opgenomen, en wiens naauwkeurige 
en waarlijk geometrische methode, daarna, wellicht met kleine 
verbeteringen, door P I C A R D , D E C A S I N I S en andere in Frank-
r i j k , MATJPERTITJS, C L A I R A U T en C A M U S in Lapland, G O D I N , 

L A C O N D A M I N E , B O U G U E R in Peru, B O S C O V I S C H en L E M A I R E 

in den Kerkelijken Staat, B E C C A R I A in Pientont, L I E S G A N I G 
in Oostenrijk en Hongarije, L A C A I L L E aan de Kaap de Goede 
Hoop, M A S O N en D I X O N in Pensylvanie, B O Y en andere in 
Engeland en eindelijk M E C H A I N en D E L A M B R E tusschen D u i n -
k e r k e n in Frankrijk en B a r c e l o n a in Spanje is gevolgd 
ge worden. 

Zoo stonden de zaken, toen in 1 7 9 0 de Constitueerende 
Vergidering in P r a n k r i j k vaststelde, dat het aan de Aka
demie der VVetenschappen te P a r i j s zoude worden opgedragen, 
om een g r o n d s l a g daar te stellen, voor nieuwe maten en 
gewichten. De Akademie bepaalde voor dien grondslag het 
v i e r d e g e d e e l t e v a n een m e r i d i a a n des a a r d b o l s , 
welk voorstel door de Constitueerende Vergadering werd aan-
o-enomen. Het werd aan twee leden dier genoemde Akademie 
op°-edragen, namelijk aan M E C H A I N en D E L A M B R E , die hoe-
o-rootheid vast te stellen, door het meten van het gedeelte 
des meridiaans, dat gelegen is tusschen D u i n k e r k e n en 
B a r c e l o n a , om daaruit de grondstellige grootheid voor maten 
en gewichten af te leiden. Deze trotsche, schoone en waar
lijk "bewonderenswaardige meting, werd in 1 7 9 2 begonnen en 
in 1 7 9 8 geeindigd, met eene nauwkeurigheid, die nauwehjks 
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denkbaar is. Zij gaf voor uitkomst dut het gedeelte van den 
meridiaan, dat gelegen is tusschen- en gaande over D u i n -
k e r k e n tot aan de parallel welke over M o n t j o u y nabij 
B a r c e l o n a gaat (eene lengte van 9°40'25'' , 67 of 9 ° , 6 Y 3 8 , 
bijna 20 uren gaans) 551584,72 toises bedraagt. 

Het is wel der moeite waardig eenige oogenblikken bij 
de wijze stil te staan, hoedanig eene dergelijke meting wordt 
bewerkstelligd, en die door M E C H A I N en D E L A M B R E werd 
gevolgd. De daarbij voorkomende werkzaamheden verdeelen 
zich in twee soorten: de Geodetische en de Sterrekundir/e. De 
Geodetisc/te werkzaamheden bepalen zich, tot het opmeten des 
afstands gelegen tusschen twee in den meridiaan gelegen en 
aangewezen punten j de Sterrekundir/e tot het bepalen der rich-
ting des meridiaans, die over een bepaald punt ( D u i n k e r -
k e n ) gaat, tot aan het punt alwaar de opmeting in het ge
deelte des middagscirkels moet eindigen ( M o n t j o u y ) en het 
opnemen en berekenen van het aantal graden en oiiderdeelen 
daarvan, dat de gemeten boog bevat. 

Ten einde de afstand der twee bepaalde punten te vinden, 
wordt over de geheele lijn een net van driehoeken getrok-
ken, waarvan de hoekpunten ter wederzijde van de lijn zijn 
gelegen. A l de hoekpunten van iederen driehoek worden op
genomen en getoetst aan de bekende stelling dat hunne som 
gelijk moet zijn aan 180» (1). 

Ten einde de zijden te vinden, wordt er een basis geme
ten, tenzij dat het e'en der zijden der driehoeken is, of dat 
het eene lijn is, buiten het net der driehoeken gelegen, doch 
daarmede door hulpdriehoeken verbonden. 

Door middel van die bekende basis en de stelling, dat 
in iederen driehoek de sinussen der hoeken tot elkander in 
rede staan als de lengte der tegenoverstaande zijden, wor
den alle zijden in het net der driehoeken berekend en be
kend; ten einde de deugdelijkheid van het werk te toetsen, 
wordt aan het andere einde van het net der driehoeken eene 
tweede basis gemeten en met het net verbonden; ook deze 
basis wordt berekend en, zijn de opneming en berekening 
van het geheele werk goed, dan moet die berekening met 

(1) Ook het spherisch exces wordt in dergelijke groote trigonome 
trische operation in rektning gebracht. 
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de opmeting sluiten. Vooralsnog zullen wij niet wijzen op 
de moeilijkheden, ook bij het meten der basis, die zich bij 
deze operation welke zoo eenvoudig toeschijnen, voordoen. 

Om de richting des meridiaans, en alzoo de snijpunten van 
dezen met de zijden der driehoeken te bepalen, worden ster-
rekundige waarnemingcn gebezigd. Daartoe plaatst zich de 
waarn emer in den tophoek des eersten driehoeks, welke een 
punt van den gevraagden meridiaan moet zijn. Hij neemt 
volmaakt op hetzellde oogenblik den hoek waar, die de zon 
raaakt met den horizont en den hoek gevormd door de zon, 
het punt waar zich de waarnemer bevindt en eene zijde van 
den driehoek welke den tophoek vormen. Deze hoek nu wordt 
afgetrokken van den hoek, die de zon op het gegeven oogen
blik met den meridiaan van het punt, waar zich de waarne
mer tijdens de opneming bevoud, maakt (1) en door bereke
ning uit den eerst waargenomen hoek — de breedte van het 
punt des waarnemers en de declinatie der zon — bekend ge-
worden; het verschil is nu de hoek die de gebruikte zijde 
van den driehoek maakt met den meridiaan (2). Dit is in 
hoofdtrekken, de methode door M E C H A I N en D E L A M B R E ge-
volgd met een nauwkeurigheid, zaakkennis en geduld, die 
bewondering moet verwekken. Tot voorbeeld halen wij slechts 
aan, dat het net uit n e g e n t i g driehoeken heeft bestaan , 
waaronder slechts d r i e driehoeken waren, waarvan het ver
schil der som van de waargenomen hoeken met de berekende 
som nog geen 5 seconden verschilden, v i e r driehoeken wer
den er gevonden, waarvan dit verschil beneden de 4 secon
den, a c h t t i e n beneden de 3 seconden, z e v e n en t w i n -
t i g beneden de 2 seconden, en z e s e n d e r t i g beneden 
de 1 seconde bedroeg. H a d men tot het opnemen der hoe
ken de repetitie-cirkel van B O R D A gebruikt, een werktuig 
dat door zijn volmaakte en nauwkeurige constructie, alle tot 
daartoe uitgevonden werktuigen ver achter zich liet, tot het 
meten der basis had B O R D A vier staven van platina, verbon-

(1) Zons-azimuth. 
(2) Wij hebben het in dit kort overzigt onnoodig geacht, om aan 

te stippen de herleidingen die de opgenomen hoeken ondergaan, door 
het terugbrengen tot het centrum, de herleiding tot den horizont en de 
rekening die gehouden moet worden met de straalbuiging en kimdui-
king ook bij de waterpassing. 
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den met koperen staven, vervaardigd, die door de verschillende 
uitzettings-cocfficicnten der beide metalen, tevens als thermo
meter werkten. 

Voorzien van vizieren , werd bij de meting de rechte lijn 
niet ontweken, telkens werd de temperatuur opgenomen, en 
nadat de geheele lengte der lijnen bekend was, werd deze 
teruggebracht tot de grondtemperatuur. Eindelijk werd het 
geheele werk gereduceerd tot de oppervlakte der zee, waarbij 
de repetitie-cirkel zoodanige nauwkeurige diensten deed, dat 
de geleerden van dien tijd, hem voor het volmaakste water-
pas hebben verklaard. De laatste basis, lang 6000 toises, 
die in de nabijheid van P e r p i g n a n werd gemeten, en 
alzoo 100 uren van de eerste gemeten basis, nabij P a r i j s , 
verwijderd was, verschilde met de gemeten basis slechts 1 1 ] 
duim, welk verschil naderhand over het geheel werd verdeeld. 

Dezelfde nauwkeurigheid werd gevolgd bij het berekeuen 
der azimuths, zoowel het azimuth tot berekening der richting 
van den meridiaan over D u i n k e r k e n , als dat, opgeno
men tot de verifieatien , zoodat de geheele lengte bevonden 
is te zijn 275792,30 der mnatstaven, zooeven beschreven. 

E r bleef niets meer over dan het aantal craden op te ne
men , dat de boog des meridiaans bevatte die gemeten was, 
hetgeen door het bepalen van de breedte der beide eerste 
punten van de gemeten lijn geschiedde, en waarbij de uitkomst 
werd verkregen die wij zooeven 1 ebben aangeduid, namelijk 
dat de boog bevatte 9°, 6738. 

Toen dit gewichtig werk gereed was, werden de met Prank-
rijk geallieerde en neutrale Mogendheden, door het Fransch 
Gouvernement, bij brief van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken, van 7 Messidor, An 6 (22 Junij 1798) verzocht, dit 
werk door lmnne geleerden te doen nazien en verifieeren, om 
daaruit, met gemeen overleg der Fransche geleerden, de een-
heid der lengtemaat, en gevolgelijk ook van alle andere ma
ten , zoowel als de een/teid voor het gewicht te bepalen. Aan 
dit congres namen, behalve de 11 Fransche leden, deel: 1 
van D e n e m a r k e n , 2 van S p a n j e , 2 van ons vaderland 
( J . H . V A N S W I N D E N en H . A E N E A E ) , 1 van S a r d i n i a , 1 

van het R o m e i n s c h e , 1 van het C i s a l p i j n s c h e , 1 van 
het L i g u r i s c h e , 1 van het Z w i t s e r s c h e en 1 van het 
T o s c a a a s c h e gouvernement, 
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In die vergadering van echte wiskunstenaren, wier werk
zaamheden ruim 6 maanden aanhielden, vervulden onze va-
derlandsche geleerden eene gewichtige rol. Op den 18 Junij 1 7 9 9 
deed van S W I N D E N het eindverslag aan de geheele vergade
ring van het Instituut, welk verslag op l a s t van het W e t -
g e v e n d l i c h a a m werd gedrukt en openbaar gemaakt. 

Het werk der commissie had voornamentlijk bestaan in 
het narekenen en verifieeren der operation van M E C H A I N en 
D E L A M B R E , het vaststellen van de lengte des meters, het 
bepalen van de zwaarte van de eenkeid der gewichten, het ma
ken van behoorlijke standaarden en het nemen van proeven 
betrekkelijk het in te voeren stelsel van eenvormige maten en 
gewichten. 

Bij het onderzoek van het aantal graden dat van den me
ridiaan waren opgenomen, kwam natuurlijk de a f p l a t t i n g 
der aarde ter sprakc. De opneming van bijna drie graden 
onder den equator door G O D I N , B O N G U E R en L A C O N D A M I N E 

gemeten, de bijna tien graden gemeten door M E C H A I N en 
D E L A M B R E , waarvan bet middelpunt op bijna 45° breedte was 
gelegen, bewezen samen voldoende dat, de graden gaande weg 
naar de pool langer wordende, de meridiaan dus een ellips is , 
waarvan de halve groote en kleine as j j f verschillen. De 
commissie oorileelde, dat zij te veiliger in dat bewijs mocht 
berusten , omdat het geheel overeenstemt met de nauwkeurigste 
waarnemingen omtrent de lengte des enkclen slingers, door 
L A P L A C E in zijne Mecanique Celeste uitvoerig behandeld. E n 
nangezien de rechte hoek de natuurlijke maat der hoeken is, 
kwam men tot het besluit, om dat gedeelte van den meridi
aan, dat dezen hoek overspant, namclijk het vierde gedeelte 
des meridiaans, aan te nemen a l s d e d o o r d e n a t u u r g e -
s t e l d e m a a t , om daaruit de eenlieid af te leiden der lengte
maten. Om nu in het tientallig stelsel te blijven , nam men 
het tien-milioenste gedeelte, dat de naam van meter werd 
gegeven. De meter heeft alzoo een lengte van To^rm'son t o * " 
ses (1) of 3.078444 Parijsche voeten. In lijnen uitgedrukt, 
bedraagt (lit 443,295936 lijnen, dat doorgaans wordt genomen 
voor 443,29 6 lijnen, welke lengte geoordeeld werd allezins 
handelbaar te zijn cn geschikt om in het dagelijksch leven op 
te treden. 

(1) Hier wordt bedoeld de toise van Peru bij 13° K. 
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Volgens het beweren van latere wiskunstenaars, bedraagt 
de afplatting der aarde w ^ j ^ , waardoor de lengte van het 
vierde des meridiaans 5 . 1 3 1 1 7 9 , 8 1 toisen zouden bedragen of 
1 0 . 0 0 0 8 5 6 meters; hieruit volgt dus, dat een meter op 
0 , 5 1 3 1 1 8 toise of 4 4 3 , 3 3 4 Parijsehe lijnen had dienen te 
worden bepaald, en de door de c o m m i s s i e des poids et 
mesures vastgestelde meter, 0 , 0 3 8 van een Parijsehe lijn of 
0 , 0 8 5 eener streep te kort is. 

Wij mogen evenwel deze berekening vooralsnog niet zoo 
gaaf aannemen. Immers de commissie was samengesteld uit 
mannen van beproefde wiskundige kennis, die tot het bepalen 
van den elliptischen vorm des meridiaans dezelfde hulpmid-
delen hadden als de latere geleerden, uitgenomen eenige nader 
genomen proeven met den seconde-slinger, en enkele graad-
metingen niet zoo streng geverifieerd als die welke de com
missie heeft gebezigd. Ook verdient de seconde-slinger niet 
alle vertrouwen tot bepaling van de afplatting des aardbols, 
daar toch de schommelingen afhankelijk zijn van de zwaar-
tekracht, en deze dan alleen regehnatig zou werken, zoo de 
inwendige massa der aarde homogeen ware, hetgeen niet mag 
worden aangenomen. Het heterogene dier massa, wordt juist 
door den slinger bewezen, waarom dit werktuig door A . V A N 
H U M B O L D T eigenaardig wordt genoemd: „ eine Art Senkblei 
in tiefe ungesehene Erdschiehten geworfen". 

Nadat de lengte van den meter was bepaald, heeft men die 
lengte op een platina en op eenige ijzeren slapers gegraveerd 
bij een temperatuur vau 0 ° C , zoodanig dat die slapers, bij 
geene andere temperatuur dan de opgenoemde, de standaard 
van den meter zijn en met elkander overeenstemmen. Bij 
elke andere temperatuur zullen alzoo de ijzeren slapers — die 
onderling gelijk blijven — met die van platina van ongelijke 
lengte zijn. Volgens de Wet van 18 Germinal, An 3 , werd 
deze legger het Wetgevend lichaam aangeboden, om in's Bijks-
archief te worden bewaard. Aan ieder der natien, welke le
den naar P a r i j s hadden gezonden , werd een ijzeren legger 
aangeboden. Die legger werd door de heeren V A N S W I N D E N 
en A E N E A E naar N e d e r l a n d overgebracht en bevindt zich 
nog in de archieven van den Staat. 

Zoo eindigt de geschiedenis van de geboorte van den Pran-
schen meter door naijverigen aangevallen, door bezadigde wis-



i s 

kunstenaars verdedigd, doch die onwedersprekelijk een w a r e , 
en niet, zooals A . V A N H U M B O L D T ten onrechte zegt „ eine 
sogenannte" n a t u u r m a a t is. 

I I . 

Minder moeilijk, doch ook zijne eigenaardige bezwaren op-
leverend, was het vaststellen van de eenheid der gewichten. 
Wel is waar is de zwaarte van een lichaam het gevolg der 
zwaartekracht, evenwel de zwaartekracht zelve is het niet. De 
zwaartekracht werkt op ieder stofdeel met hetzelfde vermogen , 
of er veel of weinig stofdeelen bij elkander zijn gevoegd, elk op 
zich zelf volgt de neiging om zich naar het middelpunt der 
aarde te bewegen, dit is dus de oorzaak dat in het luchtledig 
twee cuben, bijv. van platina en kurk, van dezelfde hoogte 
vallende, gelijktijdig het oppervlak der aarde zullen bereiken. 
Hoe machtiger derhalve de zwaartekracht werkt, hoe sneller 
de ruimte zal worden doorloopen; derhalve is de doorgeloopen 
ruirnte de natuurlijke maat der zwaartekracht. Anders even
wel is het met de zwaarte of het gewicht. Indien men 100 
stofdeelen aan den arm eener balans ophangt, zal de zwaar
tekracht van 100 stofdeelen op dien arm werken en alzoo 
eene kracht uitoefenen die 100 maal grooter is dan wanneer 
er slechts een stofdeel ware opgehangen. Hoe meer stofdeelen 
er alzoo in een lichaam voorhanden zijn, hoe zwaarder het 
zal wegen. De taak der Commissie was daarom een bepaald 
lichaam daar te stellen, welks aantal stofdeelen tot grond
slag van de zwaarte of het gewicht zoude dienen. De hoe-
grootheid van dit lichaam lag voor de hand en werd bepaald 
op den cuius van den decimeter. Bij de stof evenwel stond 
men lang stil; echter was de uitkomst eener grondige rede-
neering, dat z u i v e r o f g e d i s t i l l e e r d w a t e r b i j 
z i j n e n g r o o t s t e n g r a a d v a n d i c h t h e i d het best 
aan het oogmerk zoude beantwoorden. Men nam deze vloei-
stof bij voorkeur, omdat zij het meest van alle vloeistoffen 
over den aardbol is verspreid en overal dezelfde schei- en 
natuurkundige eigenschappen heeft en blijft behouden. 

De vraag was evenwel, op welk eene wijze zoodanig lichaam 
samen te stellen. Onmogelijk immers is het voor den werk 
man, om een lichaam te vervaardigen dat een volmaakte cubus 
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is. Men moest dus een anderen, wel omslachtigen maar 
veel nauwkeuriger weg inslaan , doormiddel namelijk der 
hydro-statica, welke leert, dat het verschil der gewichten van 
een lichaam, buiten en in het water gewogen, het gewicht 
is van het water dat het lichaam, in het water gedompeld, 
verplaatst. De Commissie moest bij deze operatie voornamelijk 
drie dingen in aanmerking nemen. 

1°. De grootte van het lichaam dat tot proeve werd gebruikt. 
2°. Het gewicht van het lichaam en in de lucht en in 

het water. 
3°. De bijzondere omstandigheid, waarop te letten viel, om 

het gevonden gewicht tot het gewicht onder de vereischte 
temperatuur en tot het luchtledig te herleiden. 

Het lichaam dat voor deze proeve het doelmatigst werd 
geoordeeld, was een holle geelkoperen cylinder, zwaar genoeg 
om ondergedorapeld, licht genoeg om met. gevoelige balansen 
behandeld te kunnen worden, waarvan de inhoud, herleid 
tot de temperatuur van 0 ° , iets meer dan 11 cubieke decime
ters was, en waarmede de buitenlucht gemeenschap had door 
een daarop geschroefd buisje. Tot het wegen daarvan waren 
gewichten vervaardigd van hetzelfde metaal als dat waaruit 
de cylinder bestond, van eene willekeurige zwaarte, zeer nabij 
het tegenwoordig IE komende, verdeeld tot millioenste dee-
len en met den naam van eenheid bestempeld. 

Het is inderdaad belangrijk eenige oogenblikken te wijden 
aan de wijze hoedanig is gewogen. 

Bij alle wegingen werd, om het inconvenient van de on-
gelijkheid der armen te ontvvijken, de algemeen bekende me-
thode van Borda gebezigd. Bij de weging in de lucht werd 
de lucht tot het binnenste van den cylinder toegelaten, daarbij 
waren cylinder en gewicht van dezelfde stof en werden dus 
door gelijke hoeveelheden lucht gedrukt, zoodanig dat het 
evenwicht van het toestel in de lucht, ongestoord in het lucht
ledig zouden zijn gebleven. 

In het water werd het schijnbaar gewicht bepaald bij 0 ,3° 
C. temperatuur. Hierbij werd in aanmerking genomen en van 
dit gewicht afgetrokken de drukking der lucht op de ge
wichten, waarvan de cylinder onder het water gedompeld, be-
vrijd was, voorzooverre zijn stofFelijken inhoud aangaat, want 
tot het inwendige was de lucht toegelaten. 
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Het water aldus door het lichaam, waarvan de inhoud be-
droeg 11,279,6203 cubieke deci-meters, verplaatst woog 
11,2692387 der eenheden, of een cubieke deci-meter water 
bij 0,3° C. temperatuur 0,9990796 eenheden. 

Verder werd in aanmerking genomen dat het water bij O ^ C. 
zich weder heeft uitgezet, doch dat het bij 4" C. zijn maxi
mum van dichtheid heeft. 

De proeven bewezen dat het gewicht van het water door 
den ondergedompelden cylinder ingenomen 0,00144 gedeelte 
van de eenheid grooter is dan bij de temperatuur van 0",3 C , 
hetgeen op den cubus van den decimeter eene vermeerdering 
maakte van 1276 tienmillioenste gedeelte der eenheid. 

Het ware gewicht van den cubus derhalve beliep 0,9992072 
eenheden, dat alzoo het wezenlijk gewicht was van een cubieke 
palm water bij zijn maximum van dichtheid. Dit gewicht 
werd als eenheid der gewichten aangenomen en heette Kilo
gramme. 

Naar deze kilogramme heeft de Commissie standaards in 
geel-koper doen vervaardigen, waarvan er weder aan ieder 
gouvernement welke Gedeputeerden naar P a r i j s hadgezonden, 
een exemplaar werd aangeboden, en welk exemplaar in 's ltijks 
archief aanwczig. Voor het Wetgevend lichaam in F r a n k r i j k 
moest volgens de wet van 18 Germinal, An 3, een standaard 
van platina worden vervaardigd, om in hare archieven te wor
den bewaard. 

Deze standaard is een volmaakte cylinder, waarbij zich het zon-
derling, doch overigens geheel natuurlijk verschijnsel voordoet, 
dat, ofschoon de kilogramme uit platina en de kilogramme uit 
geel koper, beide ware kilogrammen zijn, zij evenwel in de lucht 
niet hetzeli'de gewicht bezitten, en dat de koperen kilogram-
men de eenige zijn die men tot het wegen in de lucht ge-
bruiken moet. Iramers vertegenwoordigt de metalen klomp, 
kilogramme genaamd, een cubieke decimeter zuiver water bij 
zijn grootsten grand van dichtheid in het luchtledig gewogen. 
De kilogrammen, de een uit platina de ander uit geel koper, 
moeten derhalve in het ijdel hetzelfde gewicht hebben, maar 
juist daaroin, vermits ze uit verschillende metalen vervaardigd 
zijn, zullen zij buiten het ijdel of in de lucht ongelijk in 
gewicht zijn. Laten wij ons , om dit te verduidelijken, eens 
voorstellen dat zij in eene klok, aan de armen eener balans 
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gchangen, in evenwicht zijn, dan zal de koperen kilogramme, 
omdat zij bijna driemaal grooter is dan die uit platina, door 
anderbalf maal meer lucht gesteund worden. Wordt nu de 
klok luchtledig, dan verliest de eerste den anderhalf maal 
grooteren steun. Wilde men alzoo het evenwicht herstellen, 
dan moet de kilogramme uit platina met zooveel bezwaard 
worden als de lucht weegt waardoor de kilogramme uk koper 
werd gesteund, hetgeen 0,0885 van een wichtje bedraagt. 
Ware integendeel de kilogramme van platina in de lucht 0,0885 
van een wichtje zwaarder geweest, dan zoude het evenwicht 
gelijk het behoort in het luchtledige hersteld zijn. De beide kilo
grammen zouden dan hetzelfde gewicht hebben, namelijk dat van 
de hoeveelheid water welk zij vertegenwoordigen, en dat, ge
lijk wij hiervoor reeds gezegd hebben, zoowel in het ijdel als 
in de lucht, door het geel koperen tegenwicht, hetwelk in de 
proeven werd gebezigd, uitgedrukt wordt. Dit is dan ook 
de oorzaak dat, aangezien wij alle onze wegingen in de lucht 
verrichten, de geelkoperen kilogramme de eenige is , welke 
wij gebruiken moeten om de gewichten te vergelijken of te 
ijken, en om de ware en oorspronkelijke kilogramme uit te 
drukken. 

Eindelijk moeten wij nog opmerken dat, ware het lichaam 
dat tot de proeven heeft gediend en de tegenwichten uit een 
ander metaal, b. v. uit zilver vervaardigd geweest, wij alsdan 
over een geelkoperen standaard op dezelfde wijze zouden 
moeten redeneeren, als wij thans over dien van platina hebben 
gedaan. 

III. 

Het zal wel onnoodig zijn, aan te halen, dat het m e-
t r i e k s t e l s e l d e r m a t e n en g e w i c h t e n , waar
van wij zoo even het leggen der grondslagen onder de aandacht 
des lezers hebben gebracht, in de N e d e r l a n d e n werd in-
gevoerd toen dezen aan den overheerschenden invloed van 
F r a n k r i j k waren blootgesteld, om daarna van het Keizerrijk 
een gedwongen deel uit te maken. 

De nuttigheid van het stelsel was evenwel zoo voldingend 
bewezen, dat wij, toen de N e d e r l a n d e n weder een zelf-
standig volk uitmaakten, verstandig genoeg waren om dit 
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goede van onze overweldigers te behouden, met die wijzigin-
gen evenwel, die voor onze behoeften noodig werden geoordeeld. 

Bij de Wet van 31 Augustus 1816 (Stbl. no. 34) werd be
paald , dat de Nederlandsche el de eenheid der lengte-, vlakte-
en inhoudsmaten zal zijn, en eene lengte moet bezitten van het 
10,000000ste gedeelte van een vierde des meridiaans die over 
P a r ij s gaat. Dat de grondslag der gewichten zal zijn het 
gewicht van de hoeveelheicl zuiver gedistilleerd water, tot de 
grootste graad van dichtheid gebracht, begrepen in den teer-
ling op het tiende gedeelte der elle, dat de naam van pond 
zal dragen. Het duizendst gedeelte van een pond zal de een
heid zijn voor het gewicht van kostbare waren. Aan dat 
alles zullen in Nederland gebruikelijke namen worden gegeven. 

Bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1817 (Sill. no. 15), 
werden de tegenwoordig bekende namen ingevoerd. Bij een 
dergelijk besluit van 30 November 1817 (Stll. no. 31) werd 
het medicinaal pond, bestaande uit 375 wichtjes, ingevoerd 
doch de onderdeelen bleven hare wetenschappelijke verdeeling 
en namen behouden. 

Ten einde zoodanige „voorzorgen daar te stellen als ver-
ffeischt worden, opdat de standaards der maten en gewichten 
z, met volkomen juistheid zullen worden vervaardigd en in 
//het vervolg voor alle alteratie in hunne grootte en gewicht 
ffzullen zijn bevrijd," werd bij Koninklijk besluit van 6 
Maart 1819 (Stbl. no. 8) bepaald, dat tot eerste algemeene 
standaard Or"prototype van de Nederlandsche maten en gewichten 
moest worden aangenomen onder den naam van Nederlandsche el, 
den i j z e r e n m e t e r , en onder den naam van Nederlandsch 
pond, de k o p e r e n k i l o g r a m m e , beide door het Fransche 
Instituut aan het Nederlandsch Gouvernement in 1799 aan
geboden en toen door V A N S W I N D E N en A E N E A E naar bier 
overgebracht. Hiervan zullen copijen worden vervaardigd, 
die als tweede standaard moeten dienen en welke alle tien 
jaren zullen worden geverifieerd. Bij Koninklijke besluiten 
van 8 J u n i , 25 Juni en 21 October 1819 (Stbl. no. 37, 40 
en 52) werd deze aangelegenheid verder geregeld, toegepast 
en voor het dagelijksch gebruik ingericht. 

In 1838 werd eene commissie benoemd, om drie copijen 
in platina te vervaardigen van de standaards des meters en 
van de kilogramme, beide uit platina, die te P a r ij s in 
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het archief van den Staat worden bewaard en waarvan wij 
hierboven hebben gewag geinaakt. Bij Koninklijk besluit van 
12 April 1839 (Stbl. no. 13) werd vastgesteld; dat de door 
gemelde commissie vervaardigde kilogrammen en meters, de 
eenige standaards of prototgpen zoude zijn voor het Neder
landsche pond en de Nederlandsche el, werden de vroegere 
prototypen ingetrokken. De nieuwe standaards zullen worden 
verzegeld met den stempel der lste klasse van het Konink
lijk Nederlandsch Instituut en bij dat Instituut te A m s t e r 
d a m worden bewaard. E r zal eene bijzondere machtiging des 
Konings noodig zijn om te worden ontzegeld en gebruikt. 

Een ij z e r e n meter en een k o p e r e n kilogramme, mede 
door gemelde commissie vervaardigd, zullen verzegeld worden 
bewaard bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Zij 
zullen alleen op machtiging van het hoofd van het Departe
ment mogen ontzegeld worden en dan alleen ten dienste van 
het ijkwezen. 

Eindelijk had de commissie nog vervaardigd een k o p e 
r e n m e t e r en een k o p e r e n k i l o g r a m m e , welke 
worden bewaard in het Kabinet van natuurkundige instru-
meiiten der hoogeschool te L e i d e n om tot wetenschappelijk 
gebruik te dienen. 

De munt is in N e d e r l a n d geregeld volgens de wet 
van den 26 November 1847 (Stbl. no. 49) en het Koninklijk 
besluit van 29 Junij 1248 (Stbl. no. 27) en is , wat zwaarte, 
afmeting en gehalte betreft in het nevensstaand tafeltje aan-
geduid. 

R O T T E R D A M , Oct. 1866. H . C. H A N E W I N C K E L . 
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KANTOREN DER X A G E R E KLASSEN. 

(logezouden.) 

Hoezeer het klagen over te gering loon weleeus overdre-
ven wordt, valt het niet te ontkennen, dat de bezotdisrin-
der Ontvangers van de laagste klassen te gerino- is ?jj g 
dat vooral indien men bedenkt, dat Ontvangers van die 
klassen om bevordering te vinden moeten verhuizen, dat zii 
als de vermeende „aanslags-regelaars" bij de stijgende gemeen-
te-belastingen steeds de hoogst aangeslagenen zijn in hun soort 
en eindehjk, dat zij bloot staan aan die kleine verliezeu die 
ook by de grootste accuratesse door alien ondervonden wor
den welke met geldbeheer belast zijn. Het is derhalve o- e e n 

wonder dat het crediet van menig Ontvanger zoo veel ge-
eclen heeft, voordat hij op bevordering mag hoopen, dat 

bij de benoodigde gelden voor de borgtocht niet meer kan 
bekomen waardoor hem de gelegenheid tot promotie ten 
eenenmale is afgesloten. Voornamelijk was dit het geval in 
de laatste jaren , door het vervullen van kantoren van la-ere 
klassen met uitgevallen ambtenaren van verschillende soort 

De Eegeering die in den laatsten tijd zooveel verbetering 
heeit tot stand gebragt, ook in dit gedeelte der administra
te , zoude wellicht reeds lang het oog daarop gevestigd heb
ben, indien zij door de opgaven der Ontvangers omtrent de 
kosten van beheer veelal niet op het dwaalspoor gebracht 
\verd, daar die kosten doorgaans te laag worden opgegeven 

file:///verd
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Het ware derhalve wenschelijk dat er zoodanige voorschrif
ten werden gegeven, als het best leiden kunnen om de v.er-
kelijke zuivere belooning van elk kantoor te kennen. Het 
redelijkst en meestafdcend zoude wezen eene specifieke op
gave van kosten, met vaststelling van een minimum voor 
sommigen. 

Die onkosten waarin de opgaven gewoonlijk het meest van 
de werkelijkheid afwijken, zijn ten plattenlande overal ta-
melijk gelijk, althans indien de zaken behandeld worden 
overeenkomstig den wil der administratie. Immers het zal 
in hare bedoeling niet liggen, dat de Ontvanger op zooda
nige tijden en plaatsen zitting houdt buiten zijne woonplaats, 
dat daardoor de belaslingschuldige in die mate tot verteering 
wordt gedrongen, dat de Ontvanger zelf niets behoeft te be
talen. Evenmin dat de aanslag-biljetten door kinderen wor
den uitgereikt, of dat hij zich van het kantoor verwijdert om 
dat zelf te doen, of op eenige andere nog minder geoorloofde 
wijze op de noodzakelijke onkosten bezuinigt. 

Het vast te stellen minimum voor onderstaande uitgaven, 
zoude mijns bedunkens kunnen worden gesteld als volgt: 

Aanslag-biljetten, daaronder begrepen voor het uit-
reiken, voor overcomplete duplicaten en verschre-
vene, de 100 stuks f 1.50 

Beschrijvings-biljetten, daaronder begrepen vertee
r ing , hulp voor het doen van aanwijzing, voor 
verschrevene en overcompleete, de 100 stuks . „ 2.25 

Aangiften voor het patentrecht, voor overcompleete, 
verschrevene en duplicaten, de 100 stuks. . . „ 1.40 

Kosten voor het houden van zitting tot het ontvan-
gen der directe belastingen buiten de standplaats, 
per reis „ —.50 

Uitgaven voor lokaal, vuur, licht, storten en schrijf-
behoeften 70. 
Oppervlakkig schijnt dat laatste cijfer wat te hoog. Als 

men evenwel de afzonderlijke onkosten nagaat, dan zal men 
zien dat zulks het geval niet is. Vooreerst moet de Ontvan
ger om een geschikt lokaal voor een kantoor te hebben , 
eene grootere woning huren, en moet juist om die vijfdc 
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kamer te vinden, eene doorgaans kostbaarder soort van huizen 
betrekken. 

Stel daarvoor . . . f 10. 
Voor vuur en licht „ 15.— 
Voor kosten van overstorting „ 10.— 
Voor drukwerk, schrijfbehoeften en andere kleine 

uitgaven. K 35 _ 

Wanneer de kosten op deze wijze worden opgegeven, zal 
menig kantoor daardoor tot eene lagere klasse overgaan en 
de werkelijkheid dus duidelijker in het oog springen. 



B U I T E N . 

Instijgen , mijne heeren! 
Moeten wij weder op reisP hoor ik vragen , en mijn be-

leefd verzoek is een oogenblik te luisteren naar 't geen men 
hoog noodig te weten heeft. 

Van verschillende zijden was mij verzekerd, dat de afwis-
seling door het opstel „ In den Vreemde" gebracht in de lec-
tunr van het Mengelwerk van dit Jaarboekje, de goedkeuring 
wegdroeg, al was men misschien volstrekt niet ingenomen 
met de wijze waarop Zwitserland in den jaargang van 186t> 
werd doorvlogen , juichte men het denkbeeld toe, om de amb-
tenaren-inteekenaars eens ergens elders rond te voeren, dan 
in het doolhof van wetten en explication, alwaar zij hun 
ambtsleven in doorbrengen; doch hoeveel aanmoediging ik 
ook ondervond, om althans bij wijze van heilzame afwisseling 
zulk een min of meer opwekkend schoteltje voor te dienen, 
zoo trof mij toch van andere zijden een verwijt dat gereedelijk 
beaamd moet worden. Men wierp mij immers niet ten on-
rechte al schertsend voor de voeten, dat de bezoldiging der 
meeste rijksambtenaren, ook bij onze administratie, niet ge-
doogt zulke verre reizen, zoo kostbare uitstapjes te onderne-
men, en dat het dus voor die meerderheid een hoogst na-
deeligen invloed kon uitoefenen, wanneer zij te veel gingen 
hunkeren naar dergelijke onbereikbare zaken. 

Die grief, dat verwijt is niet uit de lucht gegrepen; de 
gehuwden weten tegenwoordig te goed dat het eene kunst, 
zoo al geene wetenschappelijke studie is, om bij het sluiten 
van hun budget „faire rimer les deux bouts", en zelfs de 
on gehuwden, zij die zich, zooals men op den huidigen dag 
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dikwerf zegt, de luxe van het huwelijk niet durven per-
mitteeren, hebben menigmaal het snoeimes in de hand te 
nemen om hunne perzikboomen . . . . neen, hunne uitgaven 
te besnoeien, ten einde het prijzenswaardig doel te bereiken 
van rond te komen. Derhalve dient er een toonlje lao-er te 
worden gezongen, en derhalve moet ik , wil ik onder de le-
zers populair worden of blijven, mij meer toeleggen op alle-
mans gading. Wanneer men toch een jaarlang flink gewerkt 
heeft, zijne snipperuren niet verluierde maar die ook zoo nuttig 
mogelijk trachtte te besteden, dan moet er eene ontspanninc 
volgen of de boog springt en breekt, of wordt althans on° 
bruikbaar. W i l de administratie dus goed gediend worden, 
dan zou ik er voor wezen, dat zij ieder werkzaam dienaar door 
eene flinke gratificatie in staat stelde gedurende een da^ of 
acht een kijkje in de buitenwereld te nemen; het blijft echter 
te vreezen dat de zuinigheid van de leden der Kamers dien 
maatregel nimmer tot rijpheid zal doen geraken en dat men 
derhalve altijd veroordeeld zal wezen thuis te blijven als er 
niets viel te sparen. Dit belet evenwel niet dat ik het er voor 
houd, dat eene korte schets van hetgeen ik dit jaar ondervond 
toen ik mij voor enkele dagen buiten de stadsmuren waagde,' 
geen nadeeligen indruk zal achterlaten, wanneer ik ten min-
sten niet al te verveelend mededeel wat mij al wedervoer. 

Het ware reizen bestaat niet in het doorstoomen van landen 
en koninkrijken, in het slapen in groote steden en het maken 
van een rijtoertje door een of ander juist aan den spoorweg 
gelegen landschap, dat in een of ander reisboek wordt aan-
bevolen. Ik vermeide mij gewoonlijk veel meer, wanneer ik 
uit den wagen stappende, zelf mijn reiszak of tornister bij 
een naburig kastelein deponeerde en dadelijk aan het werk 
toog om vriendelijke environs, schaduwrijke dreven, welva-
rende landouwen, verrassende heuvellandschappen te doorkrui-
sen en te doorvorschen; doorkruisen noem ik het, wanneer 
de zon mijn voornaamste gids is en een goede kaart mij voor 
al te dwaze verdoolingen beveiligt, en met doorvorschen be-
doel ik niet veel anders dan het acht geven op al wat 
ik zie; of het de verscheidenheid der akkergewassen of van 
het opgaand hout is dat mijn oog treft, of verschil in bouw-
orde dan wel in levenswijze of gebruiken mijne aandacht boeit, 
of ik mij met de bewoners of met de bewoonsters bezig houd, 
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in al die gevallen traclit ik iets nieuws op te rnerken, weder 
iets te leercn en, hoe wel dikwerf geli eel alleen rondwandelend, 
amuseer ik mij op die wijze gemeenlijk als een koning, ja 
beter dan menig koning in het jaar 1866 deed. 

De e i ° en l i jke kunst is nu om anderen werkelijk deelgenooten 
te maken van het gesmaakt genoegen, om anderen de indruk-
ken weder te geven, die men zeli ontving! Die kunst vrees 
ik hard niet te verstaan, doch ik ben van gevoelen. dat men 
alles mag beproeven , wat binnen de grenzen der betamelijk-
heid blijft, en dat men veel kan uitrichten als men slechts 
ernstig wilj dus ga ik mij eens op mijn praatstoel zetten en 
trachten u cen uurtje bezig te houden. Bevalt mijn geschrijf 
of gebabbel u niet, welnu leg het boekje uit de hand en 
neem een of ander hoofdstuk der Algemeene Wet bij de kop, 
dat zal u dan weder in een beter humeur brengen. 

Oorlog, cholera en aankleven van dien hebben een gewel-
digen bres geschoten in het reizigersverkeer gedurende het 
laatste jaar, en zouden mij wellicht ook thuis hebben gehou
den, omdat de hoogwijze faculteit immers de leer predikte 
dat elke verplaatsing verderfelijk was, ware het niet dat het 
slechte weder mij aanspoorde toch eens een uitstapje te maken. 
Het slechte weder heeft namelijk op mijn gestel een geheel 
anderen invloed dan op dat van zooveel anderen: ik kan er 
zeer goed tegen het een paar weken te zien waaien en rege-
n e n , ° d e w i j l ik dan altijd denk dat het fraaie weder voor de 
deur staat; terwijl een ander met een uitstapje wacht tot het 
weder bestendig wordt, ga ik bij voorkeur aan 't pakken en 
gereedmaken terwijl het nog onstuimig is, omdat ik mij troost 
met het eeuwen-oud spreekwoord „na regen volgt zonneschijn." 

B r ! . . B r ! . . gaat ge nu uit de stad, hoorde ik iemand 
vragen, en ik moet avoueeren dat het een koude, barre, 
buiige Augustusdag was; den volgenden morgen zat ik op 
den spoorweg en ieder poefte van de warmte, en op de Moer-
dijker spoorboot verlustigde zich elkeen in het heerlijke kalme 
riviergezicht en zelfs het Hollandsch Diep was effen als een 
spiegel. Di t versterkte mij op nieuw in het gevoelen dat men 
nooit moet thuis blijven om het weder, wanneer men ten 
minsten voor een paar dagen en route gaat, terwijl de aan-
dachtige Lezer er uit zal hebben opgemerkt dat mijn reisweg 
naar 't zuiden voerde. 

1867. 2 



Ik wilde vooreerst eens kennismaken met onzen nieuwen 
Staats-spoonveg en kennis hernieuwen met eukelc der florissante 
oorden van ons bloeiend Noordbrabant. 

Wclk een vertier heerscht er toch op onze groote water-
wegen en hoe treedt in vergelijking daarmede het goederen-
verkeer langs de spoorbanen op den achtergrond. Ons land 
moet met de rest mededoen ten einde gelijken tred te houden 
wegens den spoed, dien de locomotief overal in 't leven riep, 
maar het zal nimmer aan onze spoorwegen knnnen verweten 
worden, dat ze minder voordeelen dan elders afwerpen, want 
nergens kan de concurreutie te water met zooveel succes »e-
dreven worden als bier, en juist in 't hart des lands. Wat 
zijn die buitenlandsehe goederentreinen, al zijn ze nog zoo 
lang, vergeleken met de vloot van schepen, die de vaart 
tusschen Maas- en Merwe-stad verlevendigt; let alleen op de 
stoombooten die u daar te gemoet ijlen op vleugelen van 
schuim: tien binnen het uur! en tegelijk houden verscheiden 
anderen bijna gelijken tred met ons bij het opvaren van den 
schoonen stroom. Toch droeg de J O H A N D E W I T T waarop ik 
mij bevond den eerepalm weg, en deze boot was den naam 
waardig welke zij voert, want ook zij deed de zaken niet ten 
halve, maar met full speed bracht zij mij naar den Moerdijk, 
ter nauwernood den tijd gunnende dat men een blik sloeg op 
het fraaie oorlogschip dat voor Japansche rekening te Dordrecht 
is gebouwd en zich thans spiegelde in den breeden waternlas, 
dien men Hollandsch Diep doopte. Hoe hartelijk zouden wij 
onze marine een dozijntje dergelijke vaartuigen toewenschen, 
doch sedert de boter en het vleesch zoo duur zijn geworden, 
zijn ook de fregatten erg opgeslagen, zoodat men thans mil
lioenen moet betalen voor een vaartuig dat voorheen slechts 
op ettelijke tonnen werd geschat. 

Ik stapte te Moerdijk aan land en wierp een blik terug op 
den breeden plas, een blik die waarschijnlijk mijn twijfel 
verried of men zulk een water-arm wel ooit met een spoor-
wegbrug zou durven beslaau, vooral wanneer men den wee-
ken bedem in aanmerking neemt. Maar wij zijn immers 
waterratten, wij Nederlanders! en waarom niet beproefd of 
wij niet door de oordeelkundige uitgaaf van enkele millioenen 
tijdgenoot en nageslacht, landzaat en vreemdeling van verba-
zing kunnen doen verstomd staan; wij hebben in het buitenland 
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wel een weinig aureool noodig, opdat men niet altijd in de 
politieke kringen over ons spreke alsof Nederland slechts een 
schelpvischje was, dat men zoo maar zonder kauwen of com-
plimenten maken kon doorslikken , wanneer men slechts zoo 
brutaal als een Pruis of zoo gulzig als een Franschman was. 
Het onaanzienlijk gehucht verheugt zich in eene haven, die 
haven prijkt aan beide zijden met spoorwegstations en is letter-
lijk binnen ijzeren banden besloten, en ik zeide dus bij mij 
zelven : „ wat moet dat Moerdijk floreeren ! " — Een inboorling 
scheen mijne gedachten te raden, want hij vertelde mij dat 
zijn plaats veeleer terugging. — « O c h , kom!"— „ J a , tegen-
woordig gaat alles onzen neus voorbij, goederen cn passagiers 
verdwijnen zoo spoedig als zij komen, onze voerli den en loge-
menthouders zijn geruineerd."— 

„Kaart je s asjeblieft", zei een interrompeerend conducteur, en 
wuut, wuut, wuut, poefte de locomotief; derhalve kon ik den 
man geen ongelijk geven, want voorheen pakte ik ten min-
sten gauw een kop koffie voordat ik den Moerdijk vcrliet, 
thans zou ik dat wel tot Tilburg kunnen uitstellen, en dat 
liet zich ook zeer goed bewerkstelligen, want op deze lijn zijn 
werkelijk sneltreinen, die u in een zucht te Breda, en zonder 
verder oponthoud in het Nederlandsche Leeds, de stad der 
laken- en wolfabrieken brengen. Alle lof komt toe aan de 
wijze waarop de staats-spoorwegen worden geexploiteerd; voor 
weg en gebouwen zorgde het Kijk op uitnemende wijs, maar het 
materieel en personeel sluit zich daar waardig aan, en ik durf 
zeggen nimmer beter te hebben gereden, nooit beleefder te 
zijn° behandeld, zelden accurater den tijd te hebben zien in 
acht nemen, dan op onze staatsbanen. Zelfs de Belgen hebben 
respect voor de wijze waarop de lijn tot Hasselt door onze 
Maatsehappij van exploitatie wordt bediend; het merkteeken, 
een Nederlandsch vlaggetje met de letters SS, maakt daar 
werkelijk fureur. 

Slechts enkele uren zou ik in Tilburg doorbrengen, om eens 
te zien hoe die bloeiende stad zich ontwikkelt. „ K r a c h t i g 
maar leelijk," zeide mij een marechaussee, dien ik aanklamte om 
den naasten weg te vragen; en waarlijk, ik verandas- er geen 

jota aan, want overal nieuwe fabrieken en flinke woonhuizen 
en vooral in de buurtschap de Veldhoven nieuwe kerken en ka-
pellen, maar regelmaat, orde, stelselmatigheid enz. zijn ver 
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te zoeken. Een nieuw kwartier is afgebakend voor het in eene 
hoogere-burgerschool herschapen paleis, het zal het Willems-
park van Tilburg worden, maar er scheen nog weinig bouw-
lust te zijn. De heeren professoren van die pasgenoemde mid-
delbare school hadden eene diep-ingrijpende innovatie in de 
stad gebracht: eene table d'hote ten ]• 5 ure! Naar ik kon be-
speuren, zou menig Tilburger wel geneigd wezen eens physiolo-
gisch te onderzoeken of die geleerde heeren van binnen anders 
gevormd zijn dan gewone menschen, die ten een ure reeds aan 
hun namiddagslaapje denken. Het kan intusschen niet anders 
of de spoorwegen zullen in alle opzichten veel tot ontwikke-
ling dezer fabriekstad bijdragen, zoo wij hopen mogen n ie t 
in de laatste plaats tot de opheffing der mindere standen, 
die tot heden, naar mij werd verteld, nog niet deelden in de 
welvaart door de fabrikanten en vele groot- en kleinhande-
laars bereikt: de toestand alhier leerde mij alweder , dat als 
er sprake is van eene bloeiende plaats, men nog eerst dient 
te weten of die bloei reeds tot alle maatschappelijke standen 
is doorgedrongen, dan of er alleen enkele bevoorrechten zijn. 
In de meeste fabriekoorden duurt het lang vddrdat de gou
den regen ook op den arbeider nederdruppelt; dat reeds ge-
noemd middelbaar onderwijs moet daar vooral een groote rol 
in spelen en zijn invloed doen gelden, al ware het alleen om 
smeden tot mecaniciens, deze tot ingenieurs te vormen; zon
der kenris klimt men zoo moeilijk een trap hooger op den 
maatschappelijken ladder. 

Voor deze geheele landstreek is Oisterwijk het uitspannings-
oord, en wie zou zich niet gaarne ontspannen in de heerlijke 
ornstreken, waar de van ouds bekende Hondsberg zooveel wan-
delaars tot zich lokt Ik gvmde mij nauwlijks den tijd mijn 
reiszakje aan het eind van het een kwartier-uur lange dorp 
neder te leggen ten einde nog ruimschoots te genieten van 
den heerlijken namiddag; juist aan het ander eind buigt de 
weg zuidwaarts naar mijn beslemmingsoord. — „ Moedertje, 
is dit de Kloosterdijk?"— Geen antwoord.— » W e l , zeg mij 
eens ben ik op weg naar den Hondsberg?"— Nog geen an-
woord; ik had eene half doove aangeklampt,, die mij eindelijk 
begreep en een eindje medeliep. Natuurlijk beklaagde ik haar 
over dat lastig gebrek, maar de tranen schoten mij bijna 
in de oogen , toen zij recht ongekunsteld zeide: » O c h , mijn-
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heer! ik dank God alle dag dat slechts mijne ooren mij begeyen 
en niet mijne armen cn beenen, want daar moet ik van leven." 
Zulk een antwoord moge men hoogst-natuurlijk vinden, ik 
meende er uit te mogea opmaken dat in dit eenvoudig om-
hulsel eene kinderlijke, tevreden ziel verscholen was, die me-
nig onzer tot voorbeeld kon strekkcn, hoe tevredenheid een 
goed is dat met geen goud te koopen is. Had zij geen 
grijze knevel gehad, ik geloof dat ik haar tot afscheid een 
zoen had gegeven, thans bepaalde ik mij tot het toereiken 
van eene kleinigheid, die haar althans voor een paar dagen het 
sprokkelen en torschen van doode takjes kon uitwinnen, iets 
dat het inoedertje b i e s t e r z w a a r viel, zooals zij zeide. 

De boomrijke Hondsberg is nog altijd even fraai, maar de 
luister van het oude gedeelte wordt reeds bijna overschaduwd 
door hetgeen de ontgiuningen der laatste twintig jaren te zien 
geven , omdat hier in overvloed is wat elders slechts schaars 
te vinden is — water. Een viertal vrij uitgestrekte hei-ven-
nen, bijna meertjes, zijn van hellende oevers voorzien en on
derling door slingerende kanalen vcreenigd, die met tal van 
bruggen zijn overspannen; eilandjes met boom- en grastooi 
rijzen uit bet heldere water, en alles is met eene verschei-
denheid van houtgewas omringd, welke aan een park vau groote 
uitgestrektheid zou doen denken, ware het niet dat men op 
navrage vernam, dat men hier in eene ontginning van 600 bun
ders bosch ronddoolt, waar kunde en goede stnaak hand aan 
hand gaan. Nog iets oostelijker strekt zich tot buiten de ge
meente Oisterwijk eene andere niet minder groote, en niet 
minder oordeelkundig gedrevene ontginning van woeste gron-
den uit, doch deze is minder schilderachtig omdat daar niet 
zulke verrassende waterpartijen zijn. Men kan zich een begrip 
maken van de inkrimping van het heide-gebied, als men 
zoovele honderde bunders neveu-5 elkander in cultuur ziet 
gebracht. Leve de wakkere geest van mannen, die hun geld 
op zoo doeltreffende wijze ten nutte van tijdgenoot en nazaat 
rentegevend en zegenverspreidend maken; vergelijk daar eens 
u zelve mede, o kapitalisten! die in beleeningen en prolon
gation uw hoogste heil zoekt, en voor de hesrlijke uitkomsten 
der beide laatste dure geldjaren waarschijnlijk niet eenmaal 
zooveel tevredenheid des gemoeds hebt gekocht als het oude 
moedertje waarniede wij zoo even kennis maakten. 
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Oisterwijk profiteert meer bij de spoorwegen dan de Moer
dijk , want 's zondags ziet men honderde vreemdelingen door 
de boomrijke dreven zwerven en vrolijkheid en vertier ver-
spreiden; een kern van beschaafde lieden maakt dit dorp tot 
een aangenaam verblijf; men blijft er mensch, want lectuur 
noch gezellig verkeer ontbreken. Op vele dorpen is dit niet 
het geval en zelfs ken ik steden waar het niveau lager is. 

Het aanstaand hoofd-centrum der Zuidelijke spoorweglijnen, 
Boxtel, spoorde ik voorbij, maar toch had ik nog gelegenheid 
het fraai kasteel te bewonderen dat de nieuwe kooper van de 
Baronnie van Liempde en Boxtel zoo zorgvuldig doet restau-
reeren. A l mogen de oude baronnen zich ergeren dat hun 
manolr in bezit is geraakt van een manufacturist, ik roep 
er hem met vele anderen een hartelijk welkom toe, en zal 
het gaarne zien dat eerlijke wandel en noeste vlijt een nieuwen 
adeldom i n ' t leven roepen; hij rust op solieder grondslag dan 
menig door het zwaard overmeesterd blazoen. 

In deze venvijderde provincie valt echter meer te zien in 
't vak van bouwwerken; naauw zijn wij den breeden toren 
van de Oirschotsche kerk in 't verschiet voorbij gespoord of 
wij naderen de slanke spitsen, die voortaan Eindhoven zullen 
kroonen en sieren; dit vriendelijk, in 't groen verborgen stadje 
schijnt behoefte tc hebben gehad aan eene nieuwe kerk en men 
is zoo verstandig geweest de plannen van den vermaarden 
Boermonder architect CUYTPERS te volgen, zoodat eerstdaags 
het pronkstuk, dat onze grootste steden tot sieraad zou wezen, 
zal gereed zijn; het dubbel getorende front is niet alleen 
eene vermenging van verschillende bouworden, waar de By-
zantijnsche de hoofdrol in vervult, maar bovendien is niette-
gcnstaande de schijnbarc harmonie geen enkel de'tail hetzclfde; 
alles is afgewisseld, kolommen en spitsen, bogen en figuren. 
Van binnen is de verrassing nog grooter en nog was het 
gebouw niet versierd door het prachtig altaar dat op de na
tionale tentoonstelling van 1866 ieders bewondering trok en 
voor dien tempel bestemd was. „ Voorbeelden wekken" zegt 
men en wij zagen het hier bewaarheid, want ook de synagoge 
was vernieuwd in den vorm van een Moorscli gebouwtje met 
waclittoren, op eene wijze die de smaak des ontwerpers alle 
eer aandoet. 
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Het nieuw stadhuis levert het bewijs dat men ook in die 
richting op verfraaiing is bedacht en deze arrondissements-
hoofdplaats toont dus duidelijk dat zij de eer waardig is de 
H . Justitia binnen hare singels te bezitten . . . wij kunnen 
niet van muren spreken, omdat die er vermoedelijk nooit ge
weest zijn. Eene wandeling in de onmiddelbare environs doet 
ons zien dat de industrie hier floreert en de vriendelijke sa-
mensmelting van de voorstad met het bloeiend dorp Stratum 
is bepaald een kijkje waard. 

Ditmaal wilde ik Noordbrabant niet langer lastig vallen 
met mijn regard scrutin, reeds was ik overtuigd dat 
ook dit gewest ruimschoots deelt in den bloei van het ge
heele vaderland en het doel van mijn reis lag buiten de 
grenzen. De door onze Maatsehappij van spoorweg-exploitatie 
bediende lijn van Eindhoven naar Luik , nam mij op in hare 
armen en in een hoekje gedoken snordc ik spoedig met een 
sneltrein voorbij het eemuaal zoo gerommeerd Valkenswaard, 
toen het de hoogeschool des Valkenjagers was, en al de pages 
der Europeesche hoven, welke die kunst moesten leeren, der-
waarts togen om die jacht te bestudeeren en het geleerde prac-
tisch tot volkomenheid te brengen. Waar is thans die glorie 
van vroeger dagen? — Meer en meer nemen de heidevelden 
en zandstuivingen hier in uilgestrektheid toe, want wij na-
deren de voorheen eindelooze Kempen van Limburg en Ant-
werpen ; tegenwoordig is ook daar paal en perk aan gesteld, 
immers doorsnijden wij in vliegende vaart welvarende land-
bouwkolonicn, die de eentoonigheid breken. A l het water , 
dat men voor deze scheppingen van den jongsten tijd noodig 
had, is eigenlijk ons eigendom, wordt aan onze Maas ontno-
men — haast had ik geschreven ontstolen —• en de stapels 
vertoogen, die tegen die Maas-aftappingen door onze politici 
zijn ingebracht, drukken ons wel wat zwaar op 't gemoed, 
maar de door Belgie verkregen uitkomsten zijn zoo lachend 
en schitterend, dat men het die misdaad vergeeft. 

Toch is er nog genoeg heide en't is of de spoorbaan hier met 
voordacht alle groote centrums van bevolking heeft vermeden; 
het spoorweg-grensbureau Achel ligt wel een half uur van die 
plaats; Peer blijft een utvrtje links, het kamp van Beverloo 
een paar uur rechts liggen, en de eerste teekenen van bescha-
ving zien wij weder als Hasselt — het Belgisch Schiedam— is 
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bereikt. Tongeren met zijn wijden mantel van muren en to-
rens ziet ons voorbij snorren en aan den voet der Luiksehe 
wijnbergen „braakt het vuur en vlammenspuwend monster 
ons uit", met andere woorden in de voorstad Vivignies mo-
gen wij den trein verlaten, want wij bereikten de stad die 
in 1866 zooveel dood en verderf verspreidde, de stad die zich 
gewetenloos verheugt in al de ellende welke de oorlog van 
dat jaar rondom zich verspreidde, het van wapenfabrieken we-
melend Luik. 

Geen wonder dat deze plaats in een tijd als de tegenwoor
dige floreert, en gelukkig dat er door het bestuur dadelijk 
van die welvaart partij wordt getrokken, om wallen te slech-
ten, grachten en poelen te dempen, pleinen te vormen en 
plantsoenen en promenaden in de stad zelve te scheppen. Ik 
herkende de stad bijna niet meer: G R E T R Y was verhuisd van de 
Universiteits- naar de Theaterplaats, en in zijne plaats verrees 
het standbeeld van D U M O N T , die zooveel deed om de geologie 
van zijn vaderland in een juist licht te stellen. Zal men er 
ooit toe komen, om den man die hetzelt'de voor ons land deed 
(zijn naam behoef ik wel niet te noemen, want wie kent den 
schrijver van den Bodem van Nederland niet?) met gelijke 
munt te beloonen? — Luik is tegenwoordig een stad van den 
tweeden rang en moest dus ook zijn zoolo^ischen turn bezitten. 
Van harte benijden wij zulk een hecrlijk emplacement en be-
wonderen wij de ingenieuse wijze waarop van stroompjes en 
heuvelklingen is partij getrokken; maar niettegenstaande er 
honderde bezoekers waren, ontbraken de beesten ongeveer 
totaal. In dit opzicht is die. inrichting onzer hoofdstad een 
parel van den eersten rang.^ 

Thans was ik mijne bestemming zeer nabij: op anderhalf 
uur afstand, in het schilderachtig dal van de kronkelde Ourthe 
ligt het onaanzienlijk dorp Tilft; maar wat geeft een minnaar 
der natuur om de eenvoudigheid van het verblijf, wanneer hij 
gelegenheid heeft bosch en beemd, berg en dal te doorkrui-
sen, de heerlijksle houtgeuren in te ademen, de vriendelijk-
ste vergezichten te bewonderen, de lommerrijkste dreven te 
doorwaudelen, de schoonste parken te mogen bezoeken, zon
der dat het iets anders kost dan de rijkbeloond wordende 
moeite om zijne voeten te verzetten. Dan ben ik in mijn 
element, als een visch in 't helder water dat hier langs het 



33 

eenvoudig logement stroomt: al prijkt bet met den naam van 
H o t e l de l ' A m i r a u t e , toch is men hier huisselijk en 
aano-enaam, en wij glimlachen als wij vernemen dat de eige-
naar, wethouder van de gemeente, bij toeval of door plagerij aan 
dien'weidschen naam is gekomen, omdat hij tevens eigenaar 
van een vijftal sompen is, die de scheepvaart op de Ourthe 
verte^euwoordigen. E r liggen ook kleine bootjes en met e'en 
spron^ /.it ik er i n , pak een hengel beet en de forel komt 
spotdTg op 't drooge; wip! een tweede, de derde laat zich 
niet Lang wachten, en zoo gaat het voort. Doch het geluk 
is nooit^volkomen; ze zijn mij te klein en op mijne vraag of 
ze hier niet grooter vallen, boor ik de schampere opmerking 
van eene daar logeercndc schooner „ m i j n h e e r , denkt zeker 
dat hier te lande de oude katten tot tijgers opgroeien." Bij 
toeval vernam ik die woorden, maar ik moet zeggen dat ik 
ze haar nooit vergeven heb, ofschoon wij elkander meermalen 
en stellig aan elken middag- en avonddisch ontmoeten; van 
aard een°geze l l i g wezen knoop ik anders gaarne kennis aan, 
en deed dit ook hier met een advocaat, die er en famille 
lo"-eerde, maar stellig een der vreemdste kostgangers was, 
dien ik ooit ontmoette. Hij antwoordde op alles in dichtmaat 
of met een citaat van een bekend schrijver, en dat is werke
lijk gesprekdoodend, tenzij men even beslagen i i in de Fran
sche lctterkunde Mij verheugendc over de schoone natuur 
der provincie Luik , zeide hij dadelijk met Boileau: 

„ l J a r t o u t sont de beaux pres. que couvrent de beaux cieux, 
Oil la nature est belle et l'art iudustrieux." 
E n andermaal praatte ik met „ madame" over een individu 

met leelijke grijze oogen; hij interrompeerde, roepende: 
„ L e s yeux gris 
Vont au paradis!" 

Een regenbui bedierf een uitstapje en maakte alien eeniger-
mate maussade , doch hij had troost gereed en ontboezemde: 

„ E n tout temps la vie, 
L a vie est si jolie, 
A des moments charmants etc." 

Dadelijk daarop nitroepende: „ l a a t ons een partijtje lotto 
spelen!" Ik bid u , waarde lezer, zoudt gij dat kunnen 
uithouden, zonder zenuwachtig te worden? Het kwam mij 
daarentegen recht goed te stade dat ik bij een magistraats-
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persoon was afgestapt, want daardoor deed ik menige bijzon-
derheid op, welke mij anders onvermijdelijk ware ontsnapt, eu 
toch kruiden dergelijke opmerkingen het reisleven; als wij bij-
voorbeeld vernemen dat de gemeente van 1600 zielen wel 86 
gelegenheden aanbiedt om sterke dranken te bekomen, krijgen 
wij een geheel ander denkbeeld van het verbruik van 't='li
queur du canaille dan wij ons anders van een dorp in dit 
bierland zouden vormen, vooral wanneer wij nagaan dat Luik 
bovendien nog landwijn oplevert; en als we ons dan ver-
wonderen dat er in verhouding zoo weinig sporen van mis-
bruik van sterkendrank zijn te zien, hooren we met eenige 
belangstelling, dat dit hoofdzakelijk aan de gehalte is toe te 
schrijven, die hier zelden boven 20 percent stijgt, Grappig 
zijn de weidsche opschriften der cafes, eigenlijk nauwlijks 
kroegen: C a f e d u c e n t r e bij de kerk, C a f e der 32 me
t i ers aan den straatweg, en zoo gaat het voort. 

Sedert de laatste weken was het dorpje met een spoorweg 
van Luik op Luxemburg begiftigd en aanvankelijk verfraaiden 
de afgebrokkelde rotswandeu het uitzicht niet; men troostte 
zich echter met een spoedig herwinnen van het verioren ter
rein door de nooit rustende, zich telkens in 't groen klee-
deude natuur; en werkelijk wanneer men rondom zich zag, 
hoe de steilste spitsen hier in een vroolijken dosch van veelkleu-
rig lover zijn getooid, zou men er geen oogenblik aan twij-
felen of die leigesteenten zullen wel niet zoo weeibarstig zijn 
om aan een of ander afspoelenden zaadkorrel wasdom te wei-
geren. Bijzondere gelegenheid had ik hier om mijne bewon-
dering voor de bediening der Belgische spoorwegen beneden 
nul te zien dalen, want altijd kwamen de treinen veel te laat 
en sprak men daarover, dan was de repliek steeds: Och! dat 
is altijd met nieuwe banen het geval, dat zal nog wel een 
half jaar zoo duren. — Wat zouden wij Nederlanders prutte-
len als men ons met zulk een kluitje in 't riet stuurde. 

Waarom kozen dat anderhalf dozijn Engelsehen en dat dozijn 
andere vreemdelingen toch hun verblijf in het onbeduidende 
Tilft; zoowel het H o t e l des E t r a n g e r s als het mijne 
wtergalmde minstens twee-maal daags van het gerinkel van 
berden en schalen, vorken en glazen, wat zoekt men hier 
toch? — Hetzelfde wat mij herwaarts voerde; eene liefelijke, 
stille uatuur. Er is bijna geen plekje te vinden waar men 
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zoo spoedig onder het lover van eenzarae bosschen eindeloos 
kan ronddoolen en weder even spoedig eene heilzame afleiding 
kan vinden door langs eene berghelling in het bebouwde dal 
af te dalen, dan hier; buitendien verrijzen aan alle zijden 
trotsche kasteelen uit de eerwaardige grijsheid of nagelnieuwe, 
steeds omringd door parken, die vrolijke grasperken, schit-
terende bloembedden, sombere lanen en verrassende vergezigten 
in bonte afwisseling te zien geven en voor den wandelaar op 
de eerste vraag ontsloten worden. U de namen dier bewoners 
of eigenaars te noemen, zou totaal overbodig wezen, want 
vermoedelijk zoudt gij ze even spoedig vergeten als ik deed, 
al was het omdat de Belgische adel zulk een vreemd men-
gelmoes van namen oplevert dat men er zich soms aan ergert. 
In een land toch waar men zich niet schaamt den naam te 
voeren van * den veertienden deugniet" (Vilain XIV) is het 
eene ware verademing als men eens van Merodes en Chokiers 
hoort praten; doch genoeg, ik onthield liever de namen der 
merkwaardige kasteelen zelven en wandelde met waar genot 
over den bcrgrug naar het prachtig gelegen Colonster, dat het 
Ourthe-dal beheerseht; niet veel minder fraai is de ligging van 
Brialmont, maar de bosschen zijn hier niet zoo uitgestrekt. 
Daalt men van het Huis in de bijna onbereikbare diepte, dan 
komt men voor de opening van een grot, die wijd en zijd 
bekend is als de Grotte de Tilft . Ik zag er anderen, zelfs 
ruimeren, maar raadt eenieder aan zich niet te laten afschrik-
ken door het moeilijk pad in dit hoi, omdat men hier zorg 
heeft gedragen voor de natuurlijke frischheid der druipsteen-
vormen; alleen met kaarslicht mag men hier in den afgrond 
dalen, toortsen of flambouwen zijn strikt verboden om de 
blankheid van de doorschijnende, fantastische versieringen niet 
te bederven. De environs van het heerlijke Colonster maken 
op mij echter aangenamer indruk.- als men een geheelen voor-
middag in en langs de omringende bosschen heeft rondge-
doold, als men na veel moeite eindelijk de vijvers gevonden 
heeft, die boven op het bergplateau een buitengemeen schoon 
landschap helpen vormen, dan is men nog niet zat en nog 
niet moede, want eindeloos is de verscheidenheid van het 
woud en onophoudelijke afwisseling bieden de talrijke vrije 
uitkijkjes aan. Kijk eens even met mij in het dal: daar zijn 
de spoorwegwerkers rusteloos bezig als arbeidzame mieren, 



3C 

de veldarbeid staat ook niet stil en met moeite trekken de 
zware Maaspaarden dien oogstwagen naar de landlioeve, een 
paar vaartuigen glijden zachtkens over den spiegelenden stroom 
door kunstwerken bevaarbaar gemaakt, hoe houden zij de 
mededinging nog vol met dien schijnbaar in ontembare vaart 
voortrendenden spoortrein; bouwland en frissche weiden, ooft-
boomeii daar omlaag en woudboomen hier omhoog, een enkel 
torentje, kerkje en blinkend wit fabriekgebouwtje! Wat ver-
langt gij nog meer, om een uur op de aangenaamste wijze 
te verdroomen. De vrijgevigheid der kasteelbewoners wordt 
met gedeeld door de directie van de groote zinkpletterij, die 
de Vieille Montagne te Tilft bezit: on n'tntre pas, lees 
ik. Waarom niet, is het geheim zoo groot, kwam er eene 
scheikundige ontdekking bij te pas, dat ik zoo wreed geweerd 
wordt? — Niets van dat alles, want de bewerking is geheel 
technisch, en dat men hier de zinkblokken in bladen van 
papierdunte hervormt, is eenvoudig een uitkomst te danken 
aan verbeterde wals-cylinders, een handig werkvolk, dat hier 
dan ook ruim geld verdient. Het is dus een geheim dat 
zich niet laat afkijken en dat eigenlijk al de werklieden kennen, 
dus van volstrekt geene waarde, met het oog op dat onver-
biddelijk verbod. A l wat die maatsehappij de Vieille Mon
tagne laat en doet, is hier trouwens zoo goed of de directie 
alleen de wijsheid in pacht had, en wij kunnen ons dat ook 
recht goed begrijpen, want in de naburige gemeenten Anglour 
en Chenee, in huis en elders houdt zij d u i z e n d e werklieden 
bezig en vertegenwoordtgt zij den levenwekkenden adem. Zulk 
een directie is wel verplicht hare grootheid te doen schitteren 
door het verbod van eene of andere onbeduidende zaak. 

Te midden dier fabriek-arbeiders in die naburige gemeenten 
heerschte de Choltra met hevige woede en algemeen werd eene 
Vicomtesse geroemd, die overal persooulijk lafenis en troost 
bracht. De raad van dat plaatsje nam een hoogwijs besluit 
door de kermis te schorschen , maar de debatten waren minder 
geleerd: er was namelijk nogal oppositie, de Burgemeester 
moest dus eene afdoende rede houden en zeide ongeveer: dat 
de gevreesde ziekte de Cholera Asiatica was, dat men op ker-
missen spelen en tenten zag, in die tenten vreemde beesten, 
en dat er onder die menngerie-bewoners een aantal dieren uit 
Azie afkomstig waren; derhalve was't gevaarlijk op die wijze 
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streken, bijna geheel Belgie was in opschudding over de 
quaestie wat verkieslijker was: de Cholera door saniteits-maat-
regelen te bekampen of uitsluitend door godsdienstige proces-
sien. Menigeen vond het laatste het raadzaamst, omdat men 
door nezondheids-voorschriften eigenlijk het raadbesluit van 
de too°nende Almacht te zeer tegenwerkte. Als men op dat 
"ebied komt en de dagbladen eenigeu tijd doorsnuffelt, stuit 
men in het liberale Belgie op zulke akeligheden, dat ik mij 
althans van harte verheug wij sedert 1830 gescheiden zijn. 

Le Ourthe levert ook zaltn op, dat zou men aan mij als 
Hollander bcwijzen! wat al schuitjes en netten en stokkeu en 
menschen kwamen in beweging om dat bewijs te leveren; een 
vischliefhebber zou er u bladzijden vol van kunnen verbalen, 
maar ik bepaal mij tot de mededeeling dat wij het niet ver-
der brachten dan tot een paar zeelten; en toch werd geene 
moeite gespaard, want de goede lui sprongen uit de boot i n ' t 
water of het niet vrij koud was; tot mijne geruststelling ver-
nam ik dat men hier ten afdoend recept tegen rheumatiek had; 
dat bestond uit: een pond vet van een oud-eft'ectenman die 
niet gierig is; een pond idem van eene oude vrouw die nooit 
rceer zeide dan ze moest en altijd haar man gehoorzaamde; 
en een pond idem van een ouden ezel, die nooit slaag kreeg. 
Als gc dat kookt en daarmee sraeert, raakt ge alle jicht en 
rheumatiek voor altijd kwijt. — Het kasteel en park van den 
burgemeester brcidt zich langs de rivier uit en is heerlijk 
schoon gelegen; ik misgun het den man niet, maar wilde gaarne 
dat hij "den weg langs het park even goed onderhield als die 
binnen zijne omheiningen; thans is het eerste gedeelte van de 
allerliefste wandeling naar Chaudfontaine mij met net genoeg, 
en bij vochtigen grond aarzelt men nu om die te doen; toch 
is zij der vermelding waardig en wanneer de «traatweg ons 
in breede slingeringen op den bergrug, die beide plaatsjes 
scheidt, heeft gevoerd dan wordt het oog niet moede zich 
te verlustigen in den prachtigen terugblik in het Ourthe-dal. 
Bedelen was in het gehucht, dat boven op den berg ligt, 
aan de orde van den dag, ik gaf een paar centen en begon 
later te weigeren, maar moest toen hooren dat een achtjarig 
kind het geheele „ Onze Vader" op eene onhebbelijke wijze 
naast mij al bedclend opdreunde; hoe komen ze op zulk een 
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denkbeeld? Juist had ik mij weder laten vermurwen om iets 
te geven, daar vlood ijlings de geheele lijfwacht van mijne 
zijde weg onder het geschreeuw van „een rijtuig! een rijtuig!". 
Dat beloofde stellig rijker buit in hun oog. — Diep in de 
vallei ligt Chaudfontaine dat tegenwoordig met de groote we-
reld tracht mee te doen. want er is een Koerzaal in een soort 
van parkje opgericht; maar wat helpt een Koerzaal, al was 
zij grooter en sierlijker, wanneer er geen gasten zijn, en daar 
laboreerde dit overigens zoo lief gelegen plaatsjo erg aan 
alleen de zondagen brengen hier leven; in de week zijn wan-
delingen in het sombere bosch de eenige afwisselingen. Waar-
om spreek ik hier van sombere en elders van heerlijke bosschen; 
is dat geen partijdigheid?— Ik geloof niet: overal moet af-
wisseling in heerschen en Chaudfontaine bezit geen duimbreed 
bouw- of weiland, de zichtbare natuur is uitsluitend aan 
houtgewas gewijd, dat verschaft over-verzadiging. 

Heeds meermalen had ik mij verwonderd over de menigte 
geestelijken, die men in Belgie ziet reizen en thans trof mij 
dit weder toen de spoorwagen aankwam, maar ditmaal paardc 
er zich eene andere opmerking aan en deze betrof den mili-
tairen stand; om niet erger te zeggen waren de reizende offi
cieren al bijzonder nonchalant gekleed, en hoe is dat te rij-
men met hetgeen men in alle omringende Staten ziet, welke 
bij dien stand zorgvuldigheid in kleeding voorop zetten; mis-
schien stond het eenigermate met het kampeeren te Beverloo 
in verband, maar dan blijft het mij toch nog vreemd. 

Nog een paar dagen vertoefde ik in de woning van mijn 
wethouder, maar trof het zoo gelukkig met het weder dat alleen 
de etensklok en het klokje van gehoorzaamheid, alias slapenstijd, 
mij binnen de vier wanden riepen ; voor't overige zwierf ik 
telkeLs in wijder kring rond en verheugde mij nu eens in het 
heerlijke ooft dat mij hier als't ware in den mond groeide, 
dan weder deed ik op mijne wijze botanische nasporingen of 
trachtte plaatselijke bijzonderheden op te doen. Te vergeefsch 
wachtte ik op een hanengevecht, ofschoon dat nogal barbaar-
sche vermaak hier inheemsch is, maar die kampstrijden behoo
ren tot de wintervermakelijkheden en ik moest mij vergenoegen 
met de fiere vechtersbazen vreedzaam op hunne magere stelten 
te zien rondwandelen; het was danook het bijzonder fatsoen der 
gebieders van het hoenderhok dat mij op den weg bracht om 
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te vragen of zij ook ergens anders voor werden gebezigd, dan 
voor hunne natuurlijke bestemming, en zoo doende was men 
wel genoodzaakt mij te bekennen dat Tilft aan't euvel der ha-
nengevechten leed. Rondziende zag ik nog menig vreemde 
gewoonte en zoo trof mij onderanderen de wijze van afmaking 
der varkens, die met een hamer werden gekuist evenals men 
dit de runderen bij ons te lande pleegt te doen, en elke slacht-
partij is bovendien een feestje voor de dorpsjeugd, want mid
den op de marktplaats wordt het gekeelde beest onder stroo 
geblakerd en ontborsteld, hetgeen mij de opmerking deed ma
ken dat de oeconomie hier nog in windselen lag, voorzooveel 
althans het bloed en de borstels betrof. Aangenamer was de 
ontdekking eener zeer goed georganiseerde dorpsbibliotheek 
van ruim 300 werken, meestal bellettrie en geschiedenis, 
waarmede de bevolking de lange avonden klein krijgt; in dit 
opzicht staat menig dorp bij ons ten achteren al trachten de 
Departementen van het Nut hier en daar in die behoefte te 
voorzien. l ien zegt weleens dat lectuur noodzakelijk is om den 
mensch te vonnen, ik durf verder gaan en boeken voor ons on-
ontbeerlijk achten om menschen te blijven, want alle wezens op 
twee beenen met laarzen of klompeu aan de voeten zijn in 
mijn oog nog geen menschen; sommige worden veeleer ma
chines, die denken dat zij het al zeer ver hebben gebracht 
wanneer ze zoo geregeld ailoopen als uurwerken. Dat is toch 
eigenlijk onze bestemming niet, wij dienen een stapje vooruit 
te gaan, willen we niet verroesten of nog erger. 

Tilft heeft ook historische herinneringen: zoo vertelde men 
mij dat in 1770 een nieuwmodisch schoolmeester de kalme 
rust kwam verstoren door de Y, in het alphabet op haar ge-
wone plaat3 te zetten, terwijl men hier sedert onlnuchelijke 
jaren geleerd had dat de Y cnmiddellijk achter de £ moest 
volgen. De kinderen wilden niets weten van deze nieuwig-
heid, hunne klachten brachten de vaders in opschudding, men 
kwam tot bedreiging en ging zelfs tot baldadigheid over; 
toch wilde de schoolmeester niet toegeven, hij wist immers 
dat hij in zijn recht was, en het einde was dat 600 dragonders 
werden afgezonden en ingelegerd om den schoolmeester en 
de Y te handhaven op de plaatsen alwaar zij behoorden te 
staan. — Als een bewijs dat het geld hier voorheen niet over-
vloeide en dat men nogal gehecht was aan oude gewoonten, 
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kan ik aanvoeren dat in vorige eeuwen de jonggehuwde vrou
wen een kus moesten komen geven aan den geestelijke j de 
kerkelijke overheid vond goed dat gebruik af te schaffen en 
die soort van schatting te veranderen in eene offerande van 
vijf stuivers of een paar pond was. Menig bruidegom zou 
in onze dagen recht blijde zijn dat hij de kussen zijner vrouw 
tot dien prijs voor zich kon behouden; niet aldus de bewoners 
dezer streken, die veertig jaar lang tegen de verandering pro-
testeerden en er eindelijk door een vonnis in het hoogste 
ressort toe moesten worden genoodzaakt. 

Onwillekeurig komt mij daarbij in de gedachten, dat men 
dikwerf den arm van S K A N D E K B E B G zou wenschen te bezitten 
om uit te roeien wat verkeerd is, te verbeteren wat in de maat
sehappij vermolrad schijnt te zijn, daar te stellen wat noode 
kan worden ontbeerd! Gij kent de anecdote van dien arm 
wellicht niet, en dus geef ik u dat verhaal tot uwe stichting 
ten beste. Toen deze Vorst van Albanie den 17 Januari 1467 
stierf, had hij 22 veldslagen gewonnen; hij was zoo sterk dat 
men aan zijn sabel eene bovennatuurlijke kracht toekende. 
Gedurende zijn leven vroeg M A I I O M E T D E II , zijn leenheer, 
hem dat zwaard te zenden en deze liet het teruggeven met 
de opmerking, dat hij niet begreep hoe hij er zooveel mede 
had kunnen uitrichteu, want het was niet eens een van de 
beste sabels. S K A N D E R B E R G zei daarop: ik kan het zeer goed 
begrijpen, ik zond hem wel mijn sabel, maar bield mijn a r m 
thuis. lloe eel zaken blijven nu zooals ze zijn en niet zooals 
ze behooren te wezen, omdat niet ieder dien arm ter beschik-
king heeft, al bezit hij de wapens om te strijden. 

Met leedwezen nam ik afscheid van het mij middelerwijl 
lief geworden Ti l f t ; de heuvelklingen lachten mij zoo vrien-
delijk tegen, de rivier met haar kristalhelder water spiegelde 

. zich zoo vroolijk in de ochtenzon, de bosschen schenen mij 
toe te wenken hun nog eens een bezoek te gunnen, in een 
woord het landschap was mij zoo gemeenzaam geworden dat ik 
er mij volkomen thuis gevoelde, zelfs de scheeve dorpstoren 
begon in mijn oog belangwekkend te worden; doch mijn reis-
zakje was gepakt en een kloek boerinnetje stond bereids te 
wachten „ si ce monsieur serait pret enfin!" Wie laat een 
vrouw op de vloermat wachten? Ik kan dat niet, en riep de 
aanwezigen een hartelijk vaarwel toe om weldra aan de an-
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dere zijde van de heuvelreeks den spoortrein naar Spa te snap-
pen. Nauwelijks onderweg begon het te druppelen en later 
werd dit regen , regen zonder ophouden — en derhalve zou 
de lieve ligging van de druk bezochte badplaats weinig 
charmes voor mij aanbieden; doch ik was onderweg en dus 
moed gehouden! 

Wie zag het in 1866 niet regenen? dat regenjaar zal niet 
licht vergeten worden. Als men thuis zit en famille, troost 
men zich allicht met de gedachte aan hetgeen volgen zal, 
maar wanneer men eene lieve plaats, een heerlijk landschap 
voor een enkelen dag bezoekt, is regen, aanhoudende regen 
eene wederwaardigheid. Verbeeld u te hunkeren naar eene 
wandeling en niets te hooren dan plassen en kletsen , dan rui-
schen en suizen; de vogels gaven de hoop op beterschap al 
lang op, maar zie de boomen aan; ook de bladeren hangen 
wanhopig neder en laten uit overzadiging vallen wat de lucht 
haar zoo mild mededeelt; niet alleen druipt ieder blaadje en 
takje, maar clke boomstam is eene verzameling van waterloopjes 
cn watervallen geworden, die het aanzijn aan beekjes geven, 
welke van den voet in allerlei kronkelingen door den drassen, 
weeken grond hun weg naar een of ander bruisend afvoer-
kanaal zoeken ; de bodem is raodder, de modder is pap, de 
pap is vloeibaar geworden; waar is de grens tusschen vasten 
en drupvormigen toestand; gij ziet de kanten en randen ver-
weeken en wegspoelen, waagt iemand zich buiten dan vormt elke 
voetstap een kuil, een meertje; sopperig is alles, zelfs het hard-
ste voorwerp schijnt weg te smelten. E n zie de menschen en 
dieren eens aan: lange gezichten met handen krampachtig om 
den paraplui-knop geslagen, zwijgende gedaanten die geen an
deren wensch uitdrukken dan weder vasten grond te voclen , 
verveling en ergenis op elks gelaat; zelfs de paarden, ezels en 
honden zien er pitoyabel uit. Reeds sedert uren waagde geen 
kat zich buiten, maar die andere pasgenoemde arme drommels van 
het vierpootig geslacht zijn wegens beroepsplichten op de straat, 
en trillen, en rillen, en schudden zich dat men er koud van 
wordt; zij zijn even nat als hun baas, deze even doorweekt 
als zijne groenten of vruchten, alles zwemt, drijft of soppert. 
Eindelijk is er eene verpoozing: vijf minuten droogte, dat wil 
zeggen ophouden van den regen , gij waagt a buiten, maar 
wordt spoedig naar huis gejaagd door nieuwe stortbuien, ter-
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wijl de plassen, en poelen, en kuilen, de waterl oopeu en o-0. 
ten, in e'en woord de universeele nattigheid a de sclioone 
nataur al zeer onaangenaam doet voorkomen. Zoo trof ik het 
te Spa, van 'svoormiddags tot 'snachts. Geen wonder dat 
ik mijn troost zocht in de delicieuse Bourgogne aan de veel 
goeds aanbiedende table d'hote, later de verliezers aan de 
speelbank ging uitlachen en ten slotte de schouwbur» een 
bezoek bracht. 

Ik had dien dag gelegenheid genoeg om opmerkingen te 
maken: die verzameling van honderde vreemdelingen, alle min 
of meer uit hun humeur, verschafte voldoende stof om mij 
bezig te houden; doeh ik bezit de gaaf niet weder te geven, 
wat daar al mijn brein doorvloog j hoe menige vrouw die haar 
best had gedaan om eens recht te schitteren er in mijn oo°-
al bijzonder wansmakelijk uitzag, met hare jupe a la jockey" 
hoed & la jockey, laarzen a la jockey, en tartend uiterlijk 
ii la jockey; hoe de knevels hier in allerlei gedaanten opgeld 
deden en de lions met hunne wichtige baarden wedijverden 
in onbehagelijkheid met de dames welke enorme valsche si-
gnons of haardoefen met zich omdroegen; hoe fatsoenlijke vrou
wen begeerig nablikten, welke laatste modes de nieuw-aan-
gekomen femmes fociles uit Parijs medebrachten, vermoede-
lijk om ze morgen na te volgen; hoe men de kunst verstond 
om den tijd te dooden ten einde zich toch niet al te gruwelijk 
te vervelen; hoe een kinderbal vrij gepast vdo'r den eten 
werd gehouden, maar de anders zoo aanvallige zes-, acht- en 
tienjarige meisjes er bespottelijk uitzagen met hunne uitge-
kamde, recht nederhangende, gelijk-afgeknipte haren als e'emg 
kapsel; hoe ik tusschen eene Parisienne en eene Francforterin 
hoorde afspreken, dat aangezien nergens elders de dienstboden 
iets deugden, zij nu waren te rade gegaan om Hollandsche 
meiden en knechts te engageeren, want die waren bekend 
als gebourreerd van uitmuntende hoedanigheden j hoe ik glim-
lachend aan mijne vrouwelijke landgenooten dacht, die" zoo 
menigmaal durven klagen over den achteruitgang van dien 
stand. 

Soortgelijke indrukken ontving ik, terwijl ik den blik rondom 
mij liet weiden en opving wat men nevens mij vertelde; en 
nog had ik de speelzaal niet belreden, waar mij weder andere 
indrukken wachtten. Het geroep van den c r o u p i e r , het 
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gefiuister rondoin mij, hadden zoo weinig aanlokkelijks, dat 
ik reeds spoedig die prachtig verlichte zalen verliet, om ze 
misschien nooit weder te zien, want nu nabij de P r o m e n a d e 
de S e p t h e u r e s een vonkelnieuw badhuis verrijst, voor
zien van al de luxe welke zulk eene elegante badplaats als 
Spa tegenwoordig vordert, zou het mij sterk bevreemden 
wanneer niet eerstdaags ook aan ruimere redoute-zalen en speel-
salons werd gedacht. 

Wat wordt er eene moeite in het werk gesteld om de 
gasten het leven smakelijk te maken en wat ziet men daar 
een aantal menschen een aanzienlijk gedeelte van hun leven 
verbeuzelen; trouwens dat kan men overal zien, maar toch 
is eene badplaats daarvoor het best geschikt; de stedelingen 
komen er uitrusten van een jaar van inspanning, de zieken 
of zwakken ontvangen den raad zich toch vooral van zorg, 
of vermoeienis, of werk, of gezette lectuur te onthoudeu, 
en zoo luiert hier ieder recht op zijn gemak. Als de zon 
de bosschen met hare warme stralen doortintelt, en veld en 
beemd in bonte kleurschakeeringen tooit, is het danook wer
kelijk een delicieus leventje voor hem, die niet tegen de kos
ten van een rijtoertje opziet, maar . . . wanneer het regent 
is het best zulk een oord te ontvlieden, gelijk ik den volgen-
den morgen deed, toen de spoortrein mij pijlsnel naar het 
Vaderland voerde. 

Nauw was ik de grenzen overgetrokken of de wolken maak-
ten plaats voor de zoo welkorae zon; het was of het er op 
toegelegd werd mij mijn geliefd Nederland nog dierbaarder 
te maken; hoe hartelijk begroette ik den breeden en gelukkig 
kalmen waterspiegel, waarop de stooraboot zich wangde, die 
mij weder in eene geheel andere wereld verplaatste, zoodat 
ik , al droomend en nadenkend over hetgeen ik in de laatste 
dagen had ondervonden en mogen genieten, met welgevallen 
in mijn leuningstoel nederviel en dien naar de schrijftafel 
sleepte om u zoo spoedig mogelijk met mijn wedervaren in 
kennis te stellen. 



lets over de inhoudsvinding van piramides, afge
knotte piramides, kegeh, afgeknotte kegels, driehoekige 
prisma's, afgeknotte driehoekige prisma's, schijven en 
segmenten; door 0 . H . V A N B A T E N B U R G , Commies-
Roeier te Vollenhove. 

Voor den practicus is het soms moeilijk de verschillende 
formules van meetkunstige vraagstukken in het geheugen te 
bewaren, ten einde die bij voorkomende gelegenheid te kun
nen toepassen. 

De merkwaardige formule over de inhoudsvinding eener 
uitgestrekte klasse van lichamen, door Professor Lobatto be-
wezen, en door Dr. Stamkart in den gewonen betoogtrant 
der lagere Meetkunst overgebracht, geeft een middel aan de 
hand om het geheugen te gemoet te komen bij het berekenen 
van den inhoud van eenige lichamen. 

Mijn oogmerk is, hier eenige derzelve te behandelen en 
tot meer algemeene bekendheid te brengen, ten einde den 
lust tot onderzoek voor deze wetenschap bij mijne jeugdige 
ambtgenooten, beminnaars der Wiskunst, aan te wakkeren. 

1) In de Meetkunst wordt bewezen, dat de inhoud eener 
p i r a m i d e gelijk is aan het grondvlak, vermenigvuldigd 
met een derde der hoogte; doch naar de zooeven aangehaalde 
formule, is de inhoud eener piramide gelijk aan een zesde 
der hoogte, vermenigvuldigd met de som van het grondvlak 
en van visrmalen het vlak, dat op de helft der hoogte even-
wijdig aan het grondvlak getrokken wordt. 

Beicijs. Door het grondvlak der piramide, fig. 1, == G , 
de hoogte = h , het vlak ter halver hoogte, evenwijdig aan 
het grondvlak getrokken = M en den inhoud = I te stellen, 
heeft men: 

I = }h X G , Meetkunst, 
of wat hetzelfde is: I = i h (G + G) . . . . (1) 
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Wanneer men eene piramide snrjdt door een vlak, evenwij
dig aan haar grondvlak, dan is het grondvlak en het vlak 
der doorsnede evenredig met de vierkanten hunner hoogten 
tot den top. 

Alzoo: G : M = h 2 : jh" = 4 : 1 
of G = 4 M ; bijgevolg door substitute dezer waarde 

in (1) wordt: I = \h (G _+ 4 M) . 
Hieruit volgt, dat eene piramide, welke uit een oneindig 

groot aantal zijvlakken bestaat, overgaat tot eenen kegel en 
welks inhoud alzoo mede door dezelfde formule gevonden 
wordt. Dus is ook : 

Inhoud kegel =<h ( G + 4 M ) . 
2. De inhoud van een driehoekig liggend p r i s m a , fig. 2 , 

waarvan een der zijvlakken tot grondvl. k genomen wordt, is 
gelijk aan een zesde der hoogte, genomen van het onderlig-
gend zijvlak tot de overstaande ribbe, vermenigvuldigd met 
de som van het grondvlak en van viermalen een vlak, dat 
ter halverhoogte het prisma evenwijdig aan het grondvlak 
snijdt. 

Bewija. Laat A B C D E F een liggend driehoekig prisma zijn, 
waarvan wij het grondvlak A B C D = G , het vlak G H I K , ter 
halver hoogte=M en den afstand der ribbe E F tot het 
grondvlak A B C D = h zullen stellen. 

In de Meetkunst wordt bewezen, dat de inhoud (I) van 
een driehoekig prisma de helft is van een parallelopipedum, 
dat hetzelfde grondvlak en dezelfde hoogte heeft en waarvoor 
wij deze uitdrukking voor den inhoud van het prisma kun
nen schrijven: I = J , h x G 
of wat hetzelfde is: I = ^ h ( G + 2 G ) . . . . (1) 

Verder wordt bewezen, dat de zijde G H = I K , van het 
snijdende vlak, juist de helft is der zijde A B = C D van het 
grondvlak, terwijl de andere zijden H I en G K even lang zijn 
als de zijden B C en A D van het grondvlak en alzoo : 

Vlak G H I K == i vlak A B C D , of G = 2 M en 2G = 4 M . 
Door substitute dezer waarde in (1), wordt alzoo: 

I = {h. (G -j- 4 M ) . 
3) De inhoud van een geknot driehoekig l i g g e n d p r i s m a , 

fig. 3, is ook gelijk aan een-zesde der hoogte, vermenigvul
digd met de som van het onderliggende zijvlak en van vier
malen een vlak, dat, op de helft der hoogte, het prisma 
evenwijdig aan het grondvlak snijdt. 
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Bewijs. Zij A B C D E F het geknotte liggende prisma. Het-
zelve kan door bijvoeging eener vierhoekige piramide tot een 
prisma gemaakt worden. Drie gevallen moeten hierbij in aan
merking genomen worden : 1. de bovenste ribbe kan de lano--
ste der drie ribben zijn; 2. zij kan de kortste en 3. zij kan 
noch de langste noch de kortste zijn. 

Nemen wij vooreerst in beschouwing, dat zij de langste 
en dat alzoo E F > B C en A D zij. 

Brengen wij n u , zie fig. 3 , uit het punt F een vlak N O F 
evenwijdig aan het vlak A B E en verlengen wij de ribben B C 
en A D tot de punten N en 0 van het vlak N O F , dan is, 
door toevoeging der vierhoekige piramide D C N O F , het ge
knotte in een driehoekig liggend prisma veranderd. 

Laat hiervan grondvlak afgeknot prisma A B C D E F = G 
middenvlak = M en inhoud = I ; van het driehoekig W e n d 
prisma A B N O E F = G ' middenvlak = M ' en inhoud = 1' 
van de piramide C D N O het grondvlak = g middenvlak = 
m en inhoud = i en hunne hoogte = h zijn, dan is blijkbaar: 
G = G ' — g , M = M ' — m , 4 M = 4 M ' — 4 m en 1=1'—i. (1) 

N u is I ' = 4 i (G'-f-4M') 
en i = J.h (g - f 4m) af 

blijft I ' — i = J j h ( G ' + 4 M ' — g — 4 m ) . 
Door substitutie der waarde in (1) opgegeven , wordt 

I = | h (G 4- 4M). 
De bovenste ribbe als kortste aangenomen. (Zie fig. 4). 
Brengen wij weder uit het punt F een vlak N O F even

wijdig aan het vlak A B E , dan wordt het afgeknotte prisma 
in eene vierhoekige piramide en in een driehoekig liggend 
prisma verdeeld en wij verkrijgen alzoo door het geheele 
grondvlak des afgeknotten prisma's = G , middelvlak = M , 
den inhoud = I , hoogte = h; het grondvlak van het drie
hoekige liggende prisma A B N O E F = g, middelvlak = m, den 
inhoud i ; het grondvlak piramide C D N O F = g', middelvlak 
= m', den inhoud = i' te stellen en in aanmerking te ne
men, dat g + g' = G , m+m' = M , 4m+4m' , = 4 M en i + 
i' = I is (1). 

N u is i drieh: liggend prisma A B N O E F = \ \ \ (g + 4m), 
en i' piramide C D N O F = f h (g' + 3m'), 

geeft opgesteld i -j- i- = jh (g - f 4m + g' + 4m') en 
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iloor substitute der waarde in (1) opgegeven verkrijgen wij; 
I = ,'h (G + 4 M). 

Wanneer de bovenste ribbe nocli de langste noch de kortste 
is, zie Jig. 5 . Brengen wij nogmaals door het punt F een 
vlak F O N evenwijdig aan het vlak A B E en verlengen wij de 
ribbe B C tot aan het vlak in N , dan ontstaan hierdoor twee 
driehoekige piramides C N P F en O P D F ; voegen wij nu de 
eerste piramide C N P F bij het afgeknotte prisma en trekken 
wij de tweede piramide er af, dan verkrijgen wij prisma 
A B N O E F . 

Stellen wij den inhoud van: 
prisma A B C D E F = I , g r o n d v l . = G , iniddenvl .=M, hoogte^h, 

„ A B N O E F = F , „ = G ' , „ =11', 
„ A B C P O E F = l " , „ = G", „ = M " , 

piramide C P N F = i , „ = g , # = 1 1 1 , 
en „ O P D F = i ' , ; , —g', a =m'voor , dan is 
blijkbaar 1" = P — i , G ' ' = G ' — g , M " = M ' — m , 

4 M " = 4 M ' — 4 m (1). 
en I" + i ' = I, G " + g ' = G , M ' ' + m ' = M , 

4 M " + 4 m' = 4 M (2)' 
N u is P = -I, h (G' + 4 M') 

en i = I h (g - f 4 m) af 

blijft P — i = ; ; h ( G ' — g + 4 M ' — 4 m); door substitute 
der waarde in (1) opgegeven wordt 

I" = -; .-h(G"4-4M") ; 

hierbij i ' = | h ( V + 4 m') opgeteld, 
wordt 1" + i' = i h (G"+g' - f 4 M " -j- 4 m'), welke door 

substitute der waarde in (2) opgegeven, overgaat i n : 
1 = i h (G -)- 4 M). 

4) De inhoud van elk lichaam, tusschen twee evenwijdige 
vlakken, als grond- en bovenvlak begrepen en eenige zijvlakken, 
die het grond- en bovenvlak verbinden en het lichaam om-
sluiten, is gelijk aan ee'n-zesde der hoogte, vermenigvuldigd 
met de som van het grondvlak, het bovenvlak en van vier-
malen een vlak van het lichaam, genomen ter halver hoogte, 
evenwijdig aan het grond- en bovenvlak. 

Bewijs. Zij nevenstaande Jig. 6 zulk een lichaam, voor-
stellende eene afgeknotte vierhoekige piramide. 

Daar grond- en bovenvlak van de piramide evenwijdig zijn, 
zoo moeten ook de zijvlakken noodwendig elk twee evenwij-
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dige zijden hebben en alzoo trapeziums zijn en het grond-
en bovenvlak gelijkvormig wezen. 

Brengen wij door de punten E , F , G en H van het bo
venvlak de vlakken E F a b , F G b c , GHcd en EHad loodrecht 
op het grondvlak, dan ontstaat daardoor eene figuur abed, 
welke gelijk en gelijkvormig aan het grondvlak is. Brengen 
wij verder door de punten A , a en E , B , b en F , enz. de 
vlakken A a E , BbF enz., dan is de afgeknotte piramide ver
deeld in een parallelopipedum en vier afgeknotte driehoekige 
liggende prisma's A B a b E F , B C b c F G , enz., welke om het 
paralleloj ipedum EFGHubcd staan. 

Laat het geheele grondvlak A B C D = G , de doorsnede ter 
halver hoogte = M , het bovenvlak E F G H of abed = B en 
de hoogte = h gesteld worden. 

Laat verder g , g', g'' en g'" de grondvlakken der prisma's 
m , m', m" en m'" de doorsneden ter halver hoogte 

evenwijdig aan het grond- en bovenvlak zijn, dan is: 
1<=. G = g + ff + g" + g'" + B 

en 2e. M = m + m' + m" + m"' - f B 
en 4 M = 4m + 4m' + 4m'' + 4m"' + 4 B . . . . (1). 

De inhoud van een parallelopipedum is = h X B (Meetkunst), 
of wat hetzelfde b t.: Inh. [ arallelopipedum = ^h (B-J-4B-f-B). 

Van het l e afgekn. drieh. prisma is inhoud = | h (g -{- 4m), 
// // 2 « „ „ „ „ „ = | ,h(g ' - f 4m'), 
II » 3= „ „ „ „ „ = i h ( g " + 4m"). 
» • 4e „ „ „ „ „ = T'h(g"'+4m"'). 

Optellende en door substitutie der waarde 
in (1) opgegeven, komt inh. afgekn. piramide = ,\h(G -j-4M-f-B). 

Hieruit volgt, dat eene afgeknotte jiramide, welke uit een 
oneindig aantal zijvlakken bestaat, overgaat tot den afgeknot-
ten kegel en deszelfs inhoud mede door dezelfde formule ge-
vonden wordt. Dus is ook : 

Inhoud afgeknotte kegel = -;;h(G - f 4 M - f B). 
5) De inhoud eener b o l v o r m i g e s c h i j f is gelijk aan 

een-zesde der hoogte, vermenigvuldigd met de som van het 
grondvlak, het bovenvlak en van viermalen het vlak der door
snede van de schijf, genomen op den halven afstand van 
het grond- en bovenvlak. 

Laat de bolvormige schi j f , /^ . 7, begrepen zijn tusschen 
de cirkelvlakken A B en C D . 
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Men trekke uit het middelpnnt 0 des bols een straal, die 
A B en C D in de punten E en F loodrecht doorsnijdt, dan 
is E F de hoo<rte der schijf. 

Men stelle nu A E = i A B = a , C F = 4CD = b, E F = h , 
den inhoud = I , het grondvlak = G , het middenvlak = M en 
het bovenvlak = B , dan is blijkbaar a2"" = G , b 2 ? r = B en 
m i ?r=rM ; dus ook 4m - v = 4 M ft)-

Men brensre vervolgens een vlak H I ter halver hoogte even
wijdig aan het grond- en bovenvlak en stelle den straal H G 
van dit v l a k = m , den straal des cirkels = r en O E = s , dan 
heeft men : 

a ^ r ^ - s 2 , b 2 = r 2 - ( s - | - h ) 2 , 
en 2a-' = 2r 2 — 2s', . . . (1) of b 2 = r 2 — s 2 —2 h s - h 2 

en 2b = 2 r « — 2 s —4hs—2h 2 . . (2) 
cn m 2 = r 2 — ( s + Jh) ' 
0 f m 2 = r — s 2 — h s — J h T 

en 4m- = 4r-—4s-—4hs—h 2 

of 4 m 2 - | - h 2 = 4 r ! — 4s 2 — 4hs (3) . 
Door optelling van (1) en (2), verkrijgt men: 

g a2 4-2b J = 4 r i — 4 s 2 — 4 h s — 2 h -
of 2a 2 4-2b- -r -2h 2 =4r' ! —4s 2 —4hs (4) 

De beide eerste leden van (3) en (4) in vergelijking ge

bracht, zoo is: , t 

2 a 2 - f 2 b 2 - r - 2 h 2 = 4 m . > - f - h 2 , 
of 2 a 2 - f 2 b 2 4 - h 2 = 4m -'. 

Door bijtelling van a - + b 2 = a - j - b - , 
verkrijsrt men: 3a 2 + 3b 2 + h 2 = a 2 - f-b 2 4-4m* . . . (5) 

N u is I = L h v (3a 2 + 3b 2 -fli'-'). Meetkunst. 
Door substitute der waarde in (5) verkregen, wordt 

I bolvormige schijf ==J.hir (a^-j- b 2 + 4 m 2 ) , 
en door substitute der waarde in (f) opgegeven i 

1 = ; h ( G + 4 M + B ) . 
Voor een bolvormig segment, wordt het bovenvlak = 0 en 

de inhoud wordt alzoo nitgedrukt door I — ,'h(G -f- 4M). 
De inhoud van een bolvormig segment is dus gelijk aan 

een zesde van de hoogte , vermenigvuldigd met de som van 
het grondvlak , opseteld bij viermalen het vlak, dat even
wijdig aan bet grondvlak de hoogte van liet segment midden 
door deelt. 



WAEENKENMS. 
g «C *M *— 

Sedert de laatste editie van het beredeneerd tarief van 
den Heer d e E o o y heeft de wetgeving zooveel wijzigin-
gen ondergaan, dat dit doelmatig werk bijna niet meer 
bruikbaar i s , misschien is het zelfs niet eens meer in den 
handel verkrijgbanr. Wij willen zijn voetspoor niet geheel 
volgen; de rubrieken van ons vigeerend tarief zijn zoo ruim 
genomen, dat men den toenmaligen weg niet meer kan be-
wandelen, en toch is zulk eene soort van handleiding belang-
rijk. Na eenig beraad hebben wij ons derhalve aan 't werk 
gezet en ons vooreerst bepaald tot de k o l o n i a l e w a r e n 
en de daaraan dikwerf zoo naauw verwante s p e c e r i j e n , 
d r o g e r i j e n en k r u i d en i e r ij e n ; al wat van deze 
artikelen tot het plantenrijk behoort, trok in de eerste plaats 
onze aandacht en wij vertrouwen dat de onbevooroordeelde 
lezer zal bespeuren , dat wij een goeden gids op ons pad ko-
zen, toen ons oog op het voor ons doel overigens veel te 
nitvoerig werk van Dr. S c h w a r z k o p f te Basel viel; onze 
grootste vrees is, dat wij nog te breed in onze behandeling 
zullen wezen, maar men zal dit allicht vergeven, wanneer 
men bedenkt dat warenkennis eene nuttige zaak is , doch die 
men zich niet eensklaps kan eigen maken, want eigenlijk 
dient men bij het beoordeelen van eene handelswaar te let-
ten op den uiterlijken vorm, de kleur, de oppervlakte, de 
glans, de meer- of mindere doorschijnendheid, den draad, de 
breuk, de hardheid, het soortelijk gewicht, de scheikundige 
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verhoudingen, den reuk en den smaak, en des noods nog 
eene menigte andere zaken, waaronder de landen van herkomst 
en de verpakking eene eerste plaats bekleden; zoodat gemak-
lijk kan bevroed worden, dat men bij eenige groudige behan-
deling niet spoedig gereed zou zijn. Het bewandelen van 
een gulden middenweg, zal derhalve gepast voorkomen. Wij 
noemden de vreemde namen alleen wanneer er groote afwij-
king van onze taal bestaat. 

H 0 U T. 

Voor ons doel hebben wij ditmaal alleen het oog te slaan 
op v e r f h o u t , dat gewoonlijk uit vreemde werelddeelen 
wordt aangevoerd, in groote onregolmatige stukken of knup-
pels, soms ook in geraspten of geraalen toestand. Het wei-
nige verfhout dat uit Zuid-Europa herwaarts komt, is meestal 
tot geelverwen bestemd. Het verfhout is tot drie hoofdru-
brieken te brengen: 

a. Camp3che-hout, bestemd tot blauwverwen j Duitsch 
Campecheholz, Engelsch Logwood, Fransch Bois de Campeche, 
Spaansch Palo de Campeche, Italiaansch Campeggio of Legno 
tauro; het is het hout van den stam van den West-Indischen 
bloedhoutboom. De vochtige kleistreken van geheel Middel-
Amerika, kunnen als het vaderland van dit product beschouwd 
worden; alleen het hoogroode hout wordt herwaarts gevoerd, 
het is hard, dicht en vast, wordt derhalve niet licht door 
insekten aangevallen, riekt niet onaangenaam naar viooltjes, 
smaakt zoetachtig samentrekkend en weegt gemeenlijk iets 
meer, soms wat minder dan water; in de lucht blijft het 
lang goed, maar is het eens gemalen of geschaafd, dan wordt 
de kleurstof door den dampkring ontleedt. Verschillende 
soorten zijn : G'ampeche-hout uit de baai van dien naam, het 
best van alien; Londuras-blauwhout mt Britsch Honduras, 
minder rijk aan verfstof, matter van kleur; Jaroaica-bliiuwhout, 
nog minder goed en het Domingo-blauvihout het armst van 
alien. Dit hout dient vooral tot blauw, zwart en groenver-
wen van gewone stoffen en wordt ook als mcubelhout be-
werkt. Dit ons land wordt vrij veel gemalen Campfiehehout 
uitgevoerd, maar dit moet wel verminderen, omdat het voor 
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de kleuistof veel voordeeliger is om het op de plaats van 
verbrnik te malen. 

I. Geelhout, Duitsch Gelbliolz, Eng. Fusiiewood, Fransch 
Bois jaune du Bresil, Ital. Legno gealo di Brasilia, Fnstago, 
Spaansch Palo del Bresil amarillo; het is eene soort van moer-
bezicnboom welke dit hout levert; vooral in West-Indie en in 
bijna geheel Zuid-, benevens enkele dcelen van Noord-Amcrika: 
de kleur is bleekcitroen-achtig met roode aderen. 

Naar de oorden w.'.ar het groeit, onderscheidt men het in 
hout van Cuba, Tampico, Brazilie, Portorico en Jamaica, 
waarvan het eerste verreweg het best is, bijna tweemaal zoo 
duur als dat uit Brazilie, 't geen veel lichter en matter van 
tint is. Siam begin t ook eene uitmuntende soort van geel
hout aan de markt te brengen, maar de uit zuidelijk Europa 
aangevoerde soorten zijn alle van weinig waarde. Men be-
zigt het, met name ook in de zijdefabrieken, tot het kleuren 
van geel, groen, olijfgroen en bruin, of in verbinding met 
andere verfstoffen ook voor andere tinten. 

c. Het Rood verfhout, in alle landen en havens als 
Brazilie- of Fernambuc-hout bekend, afkomstig van den daar 
te huis behoorenden stekeligen brazilienboom; in de omstre-
ken van Bahia en Sante-Martha groeit mede een boom, die 
zulk rood hout bevat — bij ons als bloedhout bekend — , 
doch het hout uit Pernambuc aangevoerd is verreweg het 
best, maar ongelukkig aan 't verminderen, zoo ruw werd 
er weggehakt; dit zware hout is van buiten rood en inwen-
dig zijn de stnkken geelachtig rood en dikwerf h r s t i g ; als 
men het gemalen hout kookt, krijgt men zonder verdere be-
reiding eene prachtige donkerroode verfstof. Het Brasilet- en 
Costarica hout zijn onwaardige mededingsters, beide uit Arae-
rika afkomstig. — Gunstiger bekend is het Sapanhout, 
eene soort van Pernambuc, in onze Oost-Indische bezitiingen 
cn tot in Britsch-Indie, China en Japan groeiend ; het wordt 
in armdikke stukken , zwaar en hard hout, van bruinroode 
kleur met enkele geele aderen aangevoerd ; het is niet har-
stig, van binnen overigens ook levendig geel en glansend. Hoe 
dikker stukken des te meer verfstof opleverend ; de minst goede 
soorten komen uit Padang en enkele malen worden ook de wor-
tels in den handel gebracht, doch deze zijn uiterst moei-
lijk te vermalen wegens steengruis en onreinheden. — Het 
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AtriKaanscne roodhout of Kamhout is ook zeer deugdzaam, 
kwam vroeger veel uit Middel-Amerika en Zuul-Amerika, 
maar in de "laatste tijden wordt Let hoofdzakelijk uit Amerika 
(over Engeland) aangevoerd, en is herkenbaar aan de zwarte 
aderen door de donkerroode grondkleur terwijl het daarente-
<ren veel helderder rood verft dan het overige roodhout. — 
Het Sandelhout in Oost-Indie en vooral ook op ons eiland 
Timor te huis behoorend; de boom heeft veel van een mir-
tenboom en het hout is zeer welriekeud en geraeenlijk don-
ker^eel van kleur, ofschoon men het in wit eu geel onder-
scheidt; het rooue Sandelhout wordt eigenlijk bijna uitsluitend 
aangevoerd, is zeer zwaar en vast, en geeft geen reuk af , 
maar houdt wel 16 j percent verfstof i n ; de zwartbruine stuk
ken w e « e n vijft'g Ned. pond en meer, zij trekken in het 
water geel af; tegenwoordig wordt het ook uitgevoerd in de 
Amerikaansche havens, doch dan in kleiner, ronde stukken. 
Behalve tot verfstof bezigt men het Sandelhout ook tot tand-
poeder en parfumerien, het kamhout ter vervaardiging vau 
mesheften en dergelijke artikeleu. 

De beste bewaarplaatsen zijn koele en met al te vochtige 
lokalen omdat het verfhout anders lichtelijk schimmelt; een-
maal o-einalen dient men het in goedgesloten kisten of vaten te 
verzenden en te bewareu. Bij het gebruik bindt men het 
in een zak en haugt dit in den ketel met de te kleuren liju-
wadeu of andere stolfen. Beads in 1520 werd het in E u -
ropa gebezigd eu het schijnt dit Brazilie-hout nog veel vroe-
u-er beketKf was; tegenwoordig zijn Nederland, Engelaud, 
en Hamburg de belaugrijkste oorden van aanvoer en een aan
tal molens worden er door in werking gehouden. 

W O R T E L S . 

Deze groep bevat niet alleen verfstoffeu, maar voorziet in 
allerlei behoefteu, gelijk wij zullen zien. 

M e e k r a p , eng. Madder, Fransch Garance, Alizari, Ital. 
Robbia, Spaansch Granza, Duitsch Krapp, is de toebereide, 
eene roode verfstof bevattende wortel van eenen plant, die 
in de Levant, Indie en Zuid-Europa te huis behoort, maar 
met zeer gunstig gevolg wordt verbouwd in Nederland, Zwit-
serland, Duitschland eu Frankrijk. De plant gedijt uitnemend 
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in Zeeland, op de Zuid-Hollandsche eilanden, in de Noord-
brabantsche en enkele Noord-Hollandsche polders en v e r W t 
sterke bemesting uit de koestallen. 

Zelden komt de wortel in eenvoudig gedroogden toestand 
in den handel, meestal van de bast beroofd, gemalen, ge-
zeefd en gesorteerd. Dan wordt het product in vaten gepakt, 
voor licht en lucht beschut, om zeer lang in gisting te gera-
ken, waardoor de volume wel 5 tot 6%, de kleursterkte" wel 
met | % toeneemt, doch met het vijfde jaar vermindert de 
hoedanigheid weder. Goede meekrap is een droog, fijn ge
malen, gelijkmatig donker, roodbruin poeder, niet kwaad 
riekend en samentrekking zoet van smaak, bij bevochtiging 
rood afgevend; slechte soorten zijn ongelijkmatig van poeder 
en veel donkerder van tint; met steengruis, oker, dennenbast 
en velerlei andere vermengingen tracht men dit kostbaar 
product te vervalschen. Na de Turksche en Egyptische mee
krap is dc Zeeuwsche de beste der wereld, en deze wordt in 
verschillende soorten ondcrscheiden, waarvan de fijne of beroofde 
meekrap, het raeel van het inwendige van den wortel, het rijkst 
aan kleurstof, het best en het duurst is. Vooral deze 
soort groeit in het vat door een zekere gisting en wordt 
derhalve na de bereiding opgeslagen en eerst later vcrkocht. 
De Elzasser, Avignonsche, Silesische, Oostenrijksche, Hon-
gaarsche volgen hierop in dalende kwalitriten, terwijl uit 
Britsche-Indiii thans ook een* soort van meekrapwort 1 wordt 
aangevoerd, die echter de concurrentie niet kan doorstaan. 
Uit ons land wordt wel voor eene waarde van 6 millioen aan 
bereide meekrap en garancine, hoofdzakelijk naar de manu-
fac uuriabiieken van Groot-Bntanje uitgevoerd. Eene schei-
kundige bereiding levert de kostbare garancine op. 

Kurkuma; Duitsch Curcuma, Qelbwurzel, Ens?-. Furmerie, 
Fransch Curcuma, of Terre-me?He, dient tot geele verfstof 
en in Oost-Indie' ook als specerij. Het vaderland is zoowel 
daar als in China en West-Indie te zoeken: deze wortel is 
knolrond, maar knobbelig, rimpelig, mei wratten bezet en 
geelgrauw van buiten; van binnen f'raai saffraangeel, dicht 
en harstig, bitter en heet van smaak, naar gember riekend. 
Worden deze wortels wormstekig, dan gaat men er gewoon-
lijk toe over ze te malen; dit poeder is donkergeel. Ofschoon 
even goed als de Chineesche, zoo is de Javaansche kurkuma 
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minder duur, de overige soorten bevatten minder kleurstof; 
behalve hout, Ieder en lijnwaden kleurt de geelgieter er zelfs 
ziin koper mede, zoo krachtig is deze verfstof. 

Gember; Duitsch Ingwer, E n g . Omger, Eransch Gmge-
mare, Ital. Senzero, Spaansch Jenjibre, de gedroogde wortel 
van een rietachtig gewas in Oost-Indie, China en b i jnaal e 
heete landen voortkomend. Zoowel de brume of zwarte als de 
veel betere witte gember komt in dikke, gedroogde hout-
a c h t i ° - e , licht- of donker-grauwe knollen in deze handel nekt 
specerijachtig en wordt dikwerf met chloor kunstmatig blanker 
eemaakt; die van Jamaica heeft den besten roep. Uit Oost-
Indie en China komt vooral de geconfijte gember in porce-
leinen potten; deze moet fraai helderbruin van kleur zijii, 
scherp en heet van smaak, doordringend rieken en gemak-
keliik te doorsniiden, overdekt met eene heldere stroop; de 
in Europa ingelegde deugt volstrekt met. Zoowel in het 
huishouden als in de geneeskundige wereld gebruikt men den 
o-ember als een maagversterking middel. Enkele malen wordt 
"emalen gember in kruiken of in vaatjes aangevoerd 
° Cichorei of Suikerij, Duitsch Cichorie, Eng. Succory , 
Eransch Chicore'e, Ital. Cicoria, Spaansch Achieoria, de als 
kome-surro^aat toebereide wortels der cic'ione of wilde andijvie. 
De wortel zelf is langwerpig, vingerdik, knoestig en drade-
ri"- van buiten bruingeel, van binnen witachtig, vleezig en 
een' bitter melksap bevattend; het gebrande en gemalen fabri-
caat heeft zeer veel van gemalen koine, minder geung van 
reuk en iets lichter van kleur. In Nederland (vooral Friesland 
Groningen en Limburg), Belgie, Honganje en Noord-West 
Duitschland wordt dit aan den rand der akkers wild groejend 
gewas met veel zorg aangekweekt en bereid; buitenslands ver-
valscht men deze waar met gemalen beetwortelen en vervaar-
dio-t er wel eens boonen van in den vorm van koffieboonen. 
Goede cichorie is op het gevool zacht en met droog, zuiver 
van reuk cn mag niet oud zijn , gemeenlijk wordt zij in va-

ten crepakt. _ , 
K a l m u s Duitsch Calmus, E n g . Acorns, Sweet flag, Fransch 

Acore odor ant, Ital. Calomo odorato, Spaansch Calamo; een 
meer dan vingerdikke wortel van een rietgewas, vleezig en in 
rino-en afgedeeld, van buiten bruingrauw of witachtigrood 
en glanzend, van binnen wit, sponzig en week; vooral ge-
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droogd sterk bakemachtig riekend, specerijachtig van smaak 
< och scherp , bijtend eu bitter. Behalve uit Duitschland word 
de kalinuswortel ook uit de Middellandsche zee aangevoerd 
en deze laatste soort is bijna zoo goed als de tegenwoordi-
van de markt verdwenen Oost-Indische. ° 

Zoethout; Duitsch Siiszholz, Eng. Licorice, Fransch Re'aUsse 
eu oms, Ital Liquinza. De griffig gekromde, dunne en dikke 
wor els van het in Zuid-Europa, Frankrijk, Duitschland en 
Uostennjk wildwassend en aangekweekt zoethout; houtachtio 
taai buigzaam en grauwbruin, vau binnen helder-eel eu 
reukeloos maar zoet, slijmachtig van smaak, met een^ bittere 
nasmaak; in den regel houden de grove stukken de minste 
suikergehalte, de beste soort komt uit Spanje. Dc aanvoer 
van zoethout 1 S van veel minder belang dan dien van het 
daaruit gekookte en verdikte sap, dat bij ons genaamd wordt: 

D r o p ; Duitsch Spanischer soft, Eng. Licorice juice of 
paste, Fransch Jus de re'glisse, Ital. Su9o of pasta di Liaui-
rezia, waarvan Italic de beste soorten levert, en meestal in 
bruinzwarte staven tot ons zendt; hard, droog en o -n m m e n t i 
op de breuk zijn goede kenteekens , de smaak moet voorts 
zoet zijn en de oplossing in den mond of in water spoedi" en 
volkoinen. Het gewone gebruik is bekend, minder dat men 
er in Engeland sommige biersoorten mede aanmen<'t. De 
verzending vindt meestal plaats in met laurierbladen °beleo-en 
kistjes; vandaar den naam van laurierdrop. In de landen 
alwaar geen launer groeit is de kwalitcit gemeenlijk minder 
goed en bezigt men eikeubluderen tot inwikkeling. 

B A S T , S C H O l t S . 

Kaneel; Duitsch Zimmtrinde, Eng. linnamom, Fransch 
Canelle, Spaansch Canela, Ital. Caaella; de gedroogde bast 
van eenige tot het geslacht der laurieren behoorende "boomen, 
zooals de echte kaneellaurier- en de kassia-kaneelboom. Ceyl 
Ion is het vaderland van den echten, maar tegenwoordig wordt 
die ook met goeden uitslag aangekweekt iu d izen Oost-Indi-
schen Archipel, China, Acliter-Indie , Bourbon, Isle de 
France en zelfs in West-Ii.die, de driejarige uitspruitsels 
schijnen beter product te leveren dan de boom wanneer hij 
in vollen wasdom is. De in elkaar gestoken en gedroogde 
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basten worden bij bundels (sardeelen) van 10 tot 15 Ned. 
ponden in den handel gebracht; drie zulke bundels vormen 
een baal, de gewone manier van verpakking, ofschoon uit 
onze bezittingen veel kisten wordt aangevoerd. Fijne Ceylon-
kaueel is dun, buigzaam, ongeveer een half el lang, wordt 
week bij het kauwen en mag geen samentrekkenden smaak 
hebben; de bast zelf is helder bruingeel van kleur, effen, 
glad en dicht, de specerijachtige kleur en smaak is aan ieder 
bekend. De echte of beste van Ceylon en Java is evenwel 
niet altijd van dezelfde deugdzaamheid en wordt in fijne, 
middelsoort en ordinaire onderscheiden. —• De k a s s i a -
k a n e e l , bij de Engelschen Cassia lignea, komt uit China 
en andere Oost-Indische havens en is veel minder waard; de 
kleur is donkerder, iedere bast vormt een afzonderlijk pijpje 
dat grover is dan die van de echte kaneel, de reuk is min
der sterk en minder welriekend, de smaak is niet zoo geurig 
maar scherper; daar deze soort meer oliedeelen bevat, kan zij 
niet zoo fijn vermalen worden. — De overige soorten zijn 
veel geinakkelijker te onderscheiden van den echten kaneel en 
bezitten alle veel geringer waarde. 

Quercitronbasi; afkomstig van eene soort van eik en 
als venvstof dienend, vooral in tie Vereenigde Staten van N . A . 
voorkomend, doch tegenwoordig mede in Frankrijk en Duitsch
land aangekweekt. In den handel komt deze bast als een fijn 
gemalen, zaeht-ge;l, samentrekkend-bitter poeder voor, de min-
dere soorten zijn vezelachtig of grover; de beste kwaliteit bezit 
vrij wat waarde, want met eeu pond quercitron kleurt men 
even veel als met 3 pond geelhout of 10 pond wouw. Eene 
super fijne schcikundige bereiding levert quercitron op. 

Kurk; Duitsch Korkholz, Eng. Cork, Fransch Liege, 
Italiaansch Sughero, Spaansch Corcho; de dikke, sponzige 
bast van den kurk-eik, in Zuid-Europa en Noord-Afrika groeiend 
en zich vooral flink ontwikkelend, wanneer hij regelmatig wordt 
afo-eschild. De bladen kurk zijn roodachtigbruin, iudien ze 
niet zwart gebrand worden om de insekten te verdrijven, voorts 
zeer licht van gewicht, zwammig, veerkrachtig en poreus; 
hoe minder spleten, gaatjes en knoesten de kurk heeft, des te 
beter acht men haar; de Fransche is het best, maar uit Spanje 
wordt het meest aangevoerd. Het veelvuldigst gebruik is als 
stoppen op flesschen en kruikeu en dikwerf wordt de kurk 
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in die gedaante in den zeehandel gebracht; voorheen was het 
kurksnijden in Nederland eene veel belangrijker industrie dan 
thans, nu Frankrijk hierin de baas is. 

B L A D E N , B L O E S E M S , T A K K E N E N 
A N D E R E D E E L E N V A N P L A N T E N . 

T a b a k , de gedroogde bladeren der uit Amerika afkomstige, 
thans bijna overal inheemsche tabaksplant; bij ons is zij een-
jarig, in de heete landen blijft zij over, de grootte overtreft 
zelden de vier voeten, maar de bladen wisselen meer af; men 
heeft onder de 40 soorten zoowel rond- als spitsbladerige, de 
buitenste en onderste bladen zijn voorts grooter dan de betere 
en fijnere midden aan den plant; de eersten zijn bekend als 
zand- en aardgoed, de laatsten worden bestgoed genoemd. 
De aanvoer geschiedt gewoonlijk in vaten en balen of pakken, 
en wel uit onze Oost-Indische bezittingen doorgaans iu bladen, 
maar uit Amerika vooral de beste soorten dikwerf in rollen 
te zamengedraaid. De kleur wisselt af van donkerbruin tot 
bijna goudgeel en beslist nog volstrekt niets omtrent de waarde 
of deugdzaamheid; onder alien is de Marylandsche tabak het 
lichtst van kleur, doch al sorteert, saust en droogt men dien 
nog zoo zorgvuldig zal hij nooit, zelfs niet van verre den 
Cubaschen evenaren; deze wordt in de fijne soorten meestal 
gekweekt op de drie-, viermaal 'sjaars aan overstrooming 
blootgestelde oevers der kleine rivieren. 

Tegenwoordig dreigt de aanvoer van s i g a r e n dien van 
tabak te verdringen en wij dienen daar dus ook het oog op 
te vestigen, doch gelukkig is de industrie der sigarenver-
vaardiging in Nederland zoo belangrijk en zoo goed gevestigd 
dat er altijd tabak van allerlei soort noodig is om de duizende 
werklieden bezigheid te verschaffen. Ons eigen product toch, 
grootendeels afkomstig uit Betuwe, Veluwe en Sticht, is alles 
behalve geurig genoeg om met den tabak uit warmer klimaten 
te kunnen wedijveren, al bezit het eene elders te vergeefs 
gezochte eigenschap, dat is een fraai blad; daarom wordt onze 
tabak zeer getrokken als dekblad voor sigaren, terwijl wij met 
uitnemend goed gevolg Havana, Portorico, Marylandschen 
en vooral Java-tabak in dien vorm verwerken. Opmerkelijk 
is het dat de tabak uit heete landen alkomstig wel veel geu-
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riger, doch over het algemeen minder zwaar te rooken is, 
dan dien van gematigde luchtstreken; deze laatste soorten be-
vatten werkelijk ook veel meer nicotine en zijn nadeeliger in 
het gebruik; hoe beter kwaliteit, des te minder schadelijk is 
de tabak voor de gezondheid. De verwerking t o t s n u i f t a b a k 
vermindert duurzaam, daartoe worden gewoonlijk dikke, vet-
tin-e, zwartbruine Amerikaansche, Nederlandsche en Pfaltzsche 
bladeren gebezigd, die na kunstmatige sauzing, met keuken-
zout, sal-ammoniak, potasch, salpeter, wijnsteen, azijn, wijn, 
honin"-, citrocnsap, tamarinde, rozijnen, kaneel, laurierblade-
ren, kalmuswortel, toncaboonen of dergelijke artikelen, worden 
o-emalen; zeer schadelijk is de gewone verpakking in bladlood. 
° Het artikcl tabak is te gewichtig om niet de bekendste 
soorten afzonderlijk te vermelden. Uit A M E R I K A : Varinas-tabak, 
als kanaster bekend, de deugdzaaraste van alien, uit de om. 
streken van Varinas in Venezuela, gemeenlijk in zware, dikke 
rollen gesponnen. Oronoco-kanaster in rollen en bladen voor-
komend, van binnen minder zuiver, helderder van kleur dan 
den vorigen. Cumana-kanaster, mede licht van kleur, zeer 
o-ering, meerendeels in ceroenen gepakt. Guyana-tabak minder 
goed dan de pas genoemde soorten. Columbische-tabak. Brazi-
liaansci:e-tabak, uitnemend van kwaliteit doch niet zorgvuldig 
geoogst en vcrpakt in rollen, met emballage van huiden. 
Cuba- of Havana-tabak, in bladen en ceroenen, welriekend, 
helderbruin en •vooral geschikt voor sigaren, in welken vorm 
de meeste aanvoer plaats grijpt. Domingo-tabak, lichter van 
kleur, niet geschikt voor pijpen; wordt in bladen tot ceroenen 
verpakt. Portorico-tabak, zacht op 't gevoel, zeer afwisselend 
van kleurtint, nauw verwant aan de Varinas, in rollen en 
in bladen verzonden wordend. Martinique-tabak, minder goed 
maar fraai van blad en zorgvuldig in linnen verpakt. Mary-
land-tabak, lange, fijne, bijna goudgele bladeren; de mindere 
soorten donkerder, grover en minder geurig riekend; van 
dezen tabak heeft bij ons veel aanvoer plaats in zeer groote 
vaten. Virginia-tabak, als karotten aangevoerd is hij bestemd 
tot snuif, anders tot rooktabak, de reuk is zeer sterk, dus 
wordt hij ook tot pruimtabak verwerkt; de bundels bladen 
worden in groote vaten aaugevoerd. Kentucky-tabak, fraai 
van blad en dikwerf beter van kwaliteit dan dien uit Virginia. 
Ohio-tabak, veel overeenkomst men Jen Marylandschen. Geor-
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gia-, Carolina- en Louisiana-tabak minder gezocht en weinio-
aangevoerd. Mexicaansche-tabak, uitnemende kwaliteit, bijna 
den Hanava-tabak gelijkkomend, maar slordig verzorgd! 

Uit A Z I E : Hindostansehe-tabak, in bladen aangevoerd 
wordend, doch vermengd met rozenbladeren, muskus en opium, 
cn aldan kocka genaamd. Java-tabak, van middelmatige kwa
liteit, in nakken overgevoerd, door zorgvuldige behandelino-
voortdurend verbeterd. Chineesche-tabak zeldzaam herwaarts 
komend, donker van kleur, fijn van blad, zoet van smaak. 
Ceylon-tabak, hoofdzakelijk tot pruiratabak gebezigd. Manila-
tabak, bijna uitsluitend als sigaren aangevoerd. Perzische-, 
Turksche- en Egyptische-tabak, geurig doch licht, uitsluitend 
in kleine hoeveelheden naar Europa verscheept wordend. 

Uit E U R O P A : Iulandsche-tabak, waarvan wij boven reeds 
melding maakten. Fransche-tabak , gewoonlijk voor het ge-
bruik met andere soorten te vermengen, wordt niet uitgevoerd. 
Puitsche-tahak, waarvan de Pfaltzsche den besten roep"genietj 
helderbruin van kleur, bijzonder geschikt vcor sigaren, die 
na eenigen tijd te hebben gelegen, zeer aangenaam van geur 
en smaak zijn; de overige Duitsche soorten zijn minder aan-
bevelenswaard. Hongaarsche-tabak, waarvan vele soorten beter 
geschikt zijn voor snuif- dan voor rooktabak; hij nadert deu 
Turksehen. QaKcische-tabak, uitsluiknd voor de snuifver-
vaardiging bestemd. De Turksche-tabak die op het gebied 
van Europa groeit, is geheel verschillend "van het Aziatisch 
product, zeer zwaar en geurig, doch ook zeer ongezond en 
duizeliugen veroorzakend, misschien wel door de bijmengselen. 
llussische-tabak, van licht- tot donkerbruin afwisselend, met 
eenige overeenkomst met den Nederlandschen-tabak, wordt in 
bladen en pakken verzonden. 

Niet onaanzienlijk is dc aauvoer van tabaksstelen , de onderste, 
stokkige ribben van het blad, bruin van kleur, soms sterk 
geplet, altijd bestemd voor de snuifmolens of fabrieken van 
goedkoope sigaren. 

T h e e : Duitsch Thee, Eng. Tea, Fransch The, Ital. Te, 
Spaansch Te; de op eigenaardige wijze gedroogde bladeren 
van den theestruik hoofdzakelijk in China en Japan te huis, 
than? in Achter-lndic en Hindostan, op Java enz. een hoogst-
belangri jk artikel van verbouw uitmakend; Java alleen levert 
aarlijks wel een millioen Ned. pond op. Ofschoon de afge-' 
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platle blaadjes op verschillende manieren worden gedroogd 
en in elkander gerold, doen zij zich ongeveer op dezelfde wijze 
voor, in min of meer fijne ineengekronkelde, grillig gevorinde 
korrcls, vaalzwart of groenachtig van kleur. Volgens oog-
getuigen is het onderscheid tusschen deze beide hoofdsoorten 
daarin gelegen dat de zwarte thee wordt gedroogd en geroos-
terd, de groene daarentegen in vochtigen damp gesinoord en 
dan eenvoudig gedroogd, zoodat de laatste veel narcotisch 
dus veel geuriger maar ook ongezonder blijft dan de eerste. 

Van de g r o e n e thee zijn de volgende merken het bc-
kendst : de Singlo, de slechtste soort en niet zorgvuldig be-
handeld wordend, groen en geel van kleur; de Tonkay en 
Haysan-skin beter en bruingroen van tint; de Young-haysan 
grooter van blad en waarvan de beste soort als fijne Uxum 
in den handel komt; de echte Haysan wordt het meest iu 
Middel-Europa gebruikt en is de ook bij ons bekende blauw-
groene, zorgvuldig gedroogd en gerolde thee; de Imperial- of 
Paarl-thee, in kleine vaste klorapjes als eene linze gerold, 
bruingroen van kleur, aromatisch riekend, de beste soort met 
een zilverkleurig waas overdekt; de Gunpowder (buskruidj-thee, 
de jonge blaadjes van den tweeden pluk in zeer fijne korrel-
tjes opgerold en grauwgroen van kleur; de Soeloug, groen, 
los gerold en als karavanen-thee bekend, daar zij over Rus-
land word* aangevoerd; de zelden of nooit tot ons komende 
Keizers- of Bloemthee, het puik der puikjes, de eerste lente-
blaadj.ee van den struik. 

Onder de bij ons meest gebruikelijke z w a r t e theesoorten 
onderscheidt mem de Theeboei, donkerbruin, weinig gerold, 
»roote korrels, in de miudere kwaliteiten nogal vermengd 
met stceltjes; de Congo, fijner en geuriger aflreksel leverend; 
de Campoe, zvvartbruin, glanzig en geurig; de Soetsjong, 
eene voortreffelijke soort uit jonge blaadjes vervaardigd, soms 
vermengd met een aromatisch kruid; de Padre-soetsjong hel-
derbruin, niet sterk maar aangenaam van smaak, wordt zeld-
zaain aangevoerd; de Pecco, de fijnste der zwarte soorten, 
kleine met witte haartjes voorziene blaadjes met jonge takjes 
en kuopjes dooreengemengd, zeer zacht en geurig, wordt op 
dezelfde wijze als de Karavanenthee aangevoerd. 

Zeldzaam zien wij hier de Steen- of Tegelthee, in koeken 
saamgekneed en vooral in Rusland en zuidwestelijk Azie in 

http://blaadj.ee
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gebruik; deze soort wordt met kleverige bestanddeelen vermengd 
en. moet voor het gebruik geraspt worden. A l de vooraf genoemde 
soorten worden in kisten met theelood bekleed in den handel 
gebracht en ter bestemmingsplaats op nieuw gesorteerd, omdat 
het binnenste der kisten het geurigst product oplevert. 

Zoowel op J a v a als elders tracht men de wijze van behan-
deling der Chineesche kooplieden te volgen, zoodat het bo-
vengemelde ook op deze theesoorten toepasselijk is, doch ner-
gens evenaart het product de oorspronkelijke. Behalve met 
deze concurrenten heeft de Chineesche thee echter no°- te 
kampen met andere surrogates de zoogenaamde W e s t ° - i n -
d i s c h e t h e e de gedroogde bladen der Capraria biflora L 
de M e x i c a a n s c h e of A m b r o s i u s - t h e e , en vooral de in 
geheel Zuid-Amerika den scepter voerende P a r a g u a y - t h e e 
of M a t e , de zeer jonge bladen van de daar welig groeiende 
Ilex paraguaiensis L , welke de echte thee al zeer nabij komt 
en veel met citroensap aangezet wordt gebruikt. Nog spraken 
wij niet van de vervalschingen, die eigenlijk alleen in uiterlijk 
voorkomen overeenkomst met de thee hebben. 

Dat de thee in een aantal landen alleen als geneesmiddel 
wordt gebezigd, is bekend, doch langzamerhaud wint zij veld 
als volksdrank: Engeland, Nederland en Noord-Amerika ga-
ven het voorbeeld. 

Saffraan: Daitsch Safran, Eng. Saffron, Fransch Safrun, 
Ital. Zafftrano, Sp. Azafran; is de gedroogde bloezemveze'l 
van een bolgewas, oorspronkelijk in het Oosten thuis behoo-
rend, thans in 't groot aangekweekt wordend in geheel Zuid-
Europa, in Frankrijk, Oostenrijk en enkele Duitsche oorden, 
op een lichten zandigen dalbodem. Het geurig product, dat 
in den handel komt en zoowel tot specerij als tot verfstof 
dieut, is ontleend aan den bloemkelk, roodbruin van kleur, 
vettig op 't gevoel en zoet-geurig van reuk; de inzameling 
moet zeer zorgvuldig plaats hebben want aan het witte pimtje 
wil men de echte hcrkennen, terwijl er 20000 saffraan-vezels 
noodig zijn om een half Ned. pond van het gedroogde pro
duct op :e leveren. Onder alle soorten is de Perzische de 
beste, dan volgt de Turksche welke dikwerf afgetrokken en met 
honing vervalscht in den handel komt. Wij verbruiken meest 
Europeesche saffraan waarvan Oostenrijk de beste levert, in 
hoedanigheid volgt dan het Fransche, Hongaarsche, Spaansche, 
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Italiaansche en Russische product; de zorgvuldig gekweekte 
cn behandclde Engelsche saffraan wordt niet uitgevoerd. 

Wegens den hoogen prijs is de saffraan aan velerlei verval-
schingen blootgesteld, de kooper lette er dus op dat devechte 
aano-enaam, maar bedwelmend moet rieken, de natgemaakten 
vin^er roodgeel kleurt en frisch van tint moet wezen; de oude, 
verfegen saffraan wordt dikwerf fvjngemalen en met suiker 
of riistmeel vermengd in den handel gebracht; een nauwlettend 
onderzoeker kan aan de kleurstof welke deze vervalsching op-
levert zeer gemakkelijk de eigenlijke waarde herkennen. De 
gewone verpakking geschiedt in kleine, stevige zakken of Ie
deren buidels van ten hoogsten 30 Ned. pond. 

De kleurstof, als polyclient bekend, bedraagt wel 4 2 ° / 0 van 
het geheel gewicht en is vooral wegens de keurvastheid ver-
maard; als specerij is het verbruik allerwege verspreid, terwijl 
de krampstillende eigeuschajD de saffraan tot een gezocht ge-
neesmiddel maakt. , _ • 

S a f f l o e r : Duitsch Saflor, E n g . Safflower, 1'ransch Cartame 
of So/ran Mtart, Ital. Zaffrone, Sp. Alazor, bij ons ook wel 
wilde saffraan genoemd, is het als verfstof in den handel 
komend, gedroogd, doukcrrood of rOodgeel bloemblad van 
den saflloerplant of verwersdistel. Ook dit gewas is uit het 
Oosten afkomstig, maar wordt thans in bijna alle warme 
landen aaugekweekt als een twee tot vier voet hoogen distel, 
waarvan dc verwelkende bloemcn in den zomer worden afge-
plukt eu ontdaan van de deelen welke geen kleurstof bevat-
ten; een tweede pluk levert minder goed product, De saffloer 
van' warme landen bevat wel 60 tot 8 0 > verfstof. 

De Levantsche en Oost-Indische worden dikwerf in vlakke 
koekjes aangevoerd en zijn de beste soorten; gemeenlijk komt 
de saffloer echter ter markt als lang, fijn, buigzaam bloem
blad, helder rood met geele vezcls, vochtig op het gevoel en 
naar tabak riekend. Niet alleen is de kleurstof minder duur-
zaam dan die van de saffraan, maar terwijl deze zich schei-
kundig hot best eigent tot blauwe en groene kleurvermengingen, 
levert" de saffloer de geschiktste grondstof voor helderroode 
kleurschakeringen. Men verpakt dit product gewoonlijk in 
zeer groote balen. 

t a u r i e r b l a d e n : Duitsch LorbeerbMter, Eng . Bayleaves, 
Eransch Feuilles de Laurier, Ital. Foglie d"Allow, de gedroogde 
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bladeren van den laurierboora, glanzig lederachtig, donker-
groen met aderen , rieken aangenaam specerijachtio- en sraaken 
bitter ; hoe hefelijker geur en hoe heeler het blad, des te meer 
waarde bezit dit product, dat vooral wordt gebezigd tot krui-
ding van spijzen, likeuren en azijn, of tot het inwikkelen 
van zuidvruchten en drop. Zuid-Tyrol, Spanje, de omstreken 
vau A lines, maar vooral Italie voorzien geheel Europa- met 
een gedeelte van den stengel wordt dit blad in balen en' zak-
ken verzonden. 

S u m a k : Duitsch Sumach, Eng. Shumac, Fransch Sumac, 
Itoure, Ital. Sommaco, Sp. Zumaque. De kleine, grof geraa-
en tokjes en bladen van eenen looistof- en verfstof-houdenden 
heester, in Zuid-Europa, Azie en den Indischen Archipel 
vooral in Sicilie en Spanje zorgvuldig aangekweekt. Deze 
soorten zijn ook het best van die welke in den handel wor
den gebracht, want de Fransche, die ook zeer goed is , wordt 
nimuier uitgevoerd. De uit Amerika aangevoerde sumak is 
eigenhjk een ander product met allerlei bijmengselen voorzien-
de echte is sterk van reuk, zuurachtig vau smaak, fraai groen 
van kleur, hju gemalen en zonder Stengels; hoe ouder des te 
grauwer en zwarter, eu hoe minder prijswaardig. Bij berei
ding van marokijn is de sumak onmisbaar, voorts wordt zij 
gebezigd als looistof voor fijne ledcrsoorten en als verfstof 
voorgeele, oranje cn bruine tinten; zij is niet kleurhoudend 

Weede; Duitsch IF aid, Eng. Wood, Fransch Pastel, 
Vouede, Ital. Guado; de in kleine bolletjes saamgedrukte, uit-
gedroogde en tot blauwverwen dienende bladen van de w'eede-
plant, welke in vele oorden van Europa wild wast, maar in 
de Middel-Europeesche landen wordt verbouwd, vooral was 
dit het geval in Thuriogen, vddrdat de indigo zoo algemeen 
werd. De gezuiverde bladen worden gedroogd, gemalen, o-e. 
kneed en aan eene veertieudaagsche gisting blootgesteld; °de 
beste weede is groen of groeugeel van kleur, zeer licht van 
gewicht, zoetachtig van smaak, en glanzig en vettig bij het 
doorsnijden; de kwaliteit verbetert door het bewaren in vaten 
en balen op eene drooge plaats, zelfs gedurende 6 of 8 jaar. 
Deze blauwe kleurstof komt hoofdzakelijk uit zuidelijk Frank
rijk, Thuringen en Oostenrijk en het gebruik dagteekent reeds 
van het jaar 1300; toen de indigo voor een paar eeuwen op 
de Europeesche markten kwam, werd deze in Duitschland als 
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van den duivel afkomstig in den ban gedaan: de duivel be-
haalde center in dit opzicht de overwinning. 

Wouw: Duitsch Wau, Eng. Weld, Fellow weed, Fransch 
Gaude, Ital. Guadarella; het lichtgeel, dor in den handel 
komend kruid en de Stengels der wouw-reseda. Zij komt in 
geheel gematigd Europa als wild groeiende en aangekweekte 
plant voor, en is een tweejarig gewas. De lichtgeele bloemen 
laat men uitbloeien en dan wordt dc plant gedroogd en aan 
de markt gebracht; de goede soorten moeten volkomen rijp, 
dunstelig, geel of geelgroen, en vol van blad zijn; vooral 
voor citroengeele kleuren hi de wouw uitnemend geschikt, zij 
is duurzaam en levert ook de grondkleur voor andere tinten. 
De cruercitronschors is een invloedrijke concurrent. 

Senebladen: Duitsch Stnnesbldtter ; Eng. Senna leaves, 
Fransch Feuilles de Se'ne', Ital. Foglia di Sena, zijn de ronde, 
groeugeele, gedroogde bladen van verschillende cassia-struiken 
in het Oosteu en iu Zuid-Eurcpa inheemsch, waarschijnlijk 
is de naam ontleend aan de Nijlstad Sennaar, welke over 
Egypte nog de beste en meeste aau de markt brengt; even 
als die uit Tripoli en Aleppo worden deze bladeren met stelen 
eu doppen vermengd aangevoerd en in Europa gezuiverd; de 
Indische en Italiaansche kotuen min of meer gezuiverd aan de 
markt. De echte is moeielijk altijd te onderkenucn, hetgeen 
te jammerder is omdat eenige bijmengselen schadelijk voor 
de gezondheid zijn en men elk blaadje niet afzonderlijk kan 
keuren, als men weet dat Egypte alleen wel eens een millioen 
pond uitvoert; zij dienen tot purgeermiddel en worden zoo
wel in kisten als in zakken verpakt. 

Salie: Duitsch Salbci, Eng. Sage, Fransch Suuge, Ital. 
Sulvie; een kruid met bloeseras vermengd eu in zuidelijk Europa 
wild wasseud doch noordelijker in tuinen aangekweekt wordend. 
De bladen zijn d ik , grauwgroen , lancetvorming , gesleeld , 
lijn gekerfd en rimpelig, zacht aanvoclend en zwak kainfer-
achtig riektnd; vddr den bloeitijd geplukt bevatten de zak
ken geiueenlijk veel hloeseinknoppen. De salie is een veel 
gebriiikt geneeskrachtig kruid en wordt ook wel in melk ge-
kookt, gedronken. 

Thi.im: Duitsch Tkymian, Qutndel, Eng. Thyme, Fransch 
Thym, ital. Timo, de bladeren en het kruid van den gewonen 
thijm in Spanje, Italie en Zuid-Frankrijk in *t wild groeiend, 
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bij ons alleen op sommige plekjes of in tuinen aangekweekt; 
zoowel de Stengels als de fijne, langwerpigronde blaadjes 
zijn aromatisch, en dus wordt de geheele plant verzameld en 
gedroogd, ten einde er later eene vluchtige olie nit te dis-
tilleeren, welke in de geneeskunde wordt gebruikt. 

Kruizemunt: Duitsch Krausemttnze, Eng. Mint, Fransch 
Menthe Crepue, Ital. Menta Crespa , de bladen van den ge-
lijknamigen plant, afkomstig uit Siberie' maar thans door geheel 
Europa verspreid; de rondachtige bladeren moeten in den 
handel eene donkergroene kleur hebben en worden tot dat 
einde voor vocht bewaard; in cholera-tijden stijgt de prijs wel-
eens tot / 4 het kilo; de geur is doordringend, de smaak 
heet maar later koelend. Men stookt er eene vluchtige olie uit. 

Pepermunt, een in Engeland, Frankrijk en Amerika te 
huis behoorende plant, thans ook in Duitschland en elders 
aangekweekt; de gedroogde pepermunt moet eene fraaie groene 
kleur bezitten, en kamferachtig doch af koelend smaken, vooral 
na het drogen; het gebruik voor likeuren, parfumerien en als 
geneesmiddel is bekend. Ook dit gewas stijgt bij cholera-
cpidemien verbazend in prijs. 

Alsem: Duitsch Wermuth, Eng. Wormwood, Fransch Ab
sinthe , Ital. Assenzia, afkomstig van den bitteren bijvoet 
en overal in Europa in ' t wild voorkomend, vooral op droge 
plaatsen en in onbebouwde oorden. Zoowel bladen als bloe-
men moeten hunne oorspronkelijke kleuren behouden, grauw-
groen en geel, en verdoovend rieken, met een scherp bit
teren smaak. Het bleekgroene bitter-extract wordt vooral 
in Frankrijk veel gebruikt en ook door de bierbrouwers in 
plaats van hop gebezigd, maar heeft nadeeligen invloed op 
het zenuwgestel. 

Dragon: Duitsch Beifnsz, Eng. Miigwort, Artemisia, Fransch 
Armoise, Eerbe St. Jean, in warme landen te huis behoorend, 
maar tot in Siberie en door geheel Europa verspreid; het smalle 
blad is donkergroen van kleur en wordt behalve als toekruid 
veel in de apotheken gebruikt. 

Kruidnagelen: Duitsch Gewiirznelken, Eng. Cloves , 
Fransch Clous de girofle, Ital. Garoffoli, Spaansch Clavillos, 
zijn niet gelijk men dikwijls meent de vruchten, maar de 
nog gesloten bloesemkelk van eenen iu de Molukken te huis 
behooren den boom van het geslacht der mirthen; sedert onge-
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veer 100 jaar ook elders in de keerkringlanden verspreid. 
De boom gelijkt op een kersenboom en kan wel 150 jaar oud 
worden, jaarlijks 25 tot 30 Ned. pond nagelen opleverend; 
de welriekende geur en de doordringende smaak is bekend en 
de uitnemendste soort komt nog altijd van Amboina en om-
streken; deze nagelen zijn donkerbruin, bros en toch oliehou-
dend. In den handel tracht men elkander te foppen, door 
de van olie beroofde nagelen na eene bereiding weder als ver-
sche te koopen, doch het bedrog is spoedig te ondekken. Ter 
zorgvuldige bewaring moeten versch geplukte nagelen sterk 
gedroogd worden. Dat hefe onze voorouders verweten wordt 
moedwillig deze boomen te hebben omgehakt, overal elders 
dan op de Amboina eilanden, ten einde de prijs naar wille-
keur te kunnen regelen, is een helaas op de waarheid gegrond 
feit; er zijn tijden geweest dat de O . 1. Compagnie er 2000% 
winst u i t trok, tegenwoordig is de prijs der Molukken nage
len nog ongeveer 15%, hooger dan die der overige. De ver-
pakking geschiedt in balen, zakken, vaten en kisten. 

Foelie: Duitsch Marisbliithe, E n g . Mace, Fransch Maris, 
Flew de muscat, Ital. Mace, Spaansch Maris, het dun, 
week, netvormig, goudgeel eu roodachtig weefsel dat den 
muskaatnoot omhult, welks herkomst onder de afdeeling 
V r u c h t e n omschreven wordt. Die van Isle de France wordt 
tegenwoordig hooger geschat dan de Bandasche, beide rieken 
specerijachtig en smaken bitter; de versche, olieachtige foelie 
is het kostelijkst; de bewaring vindt plaats in goed gesloten 
kisten op drooge plaatsen. Bij de in korven aangevoerde kan 
men de deugdzaamheid reeds op' t eerste gezicht aan die korven 
beoordeelen; die de beste soorten inhouden hebben drie handvat-
sels , de middelsoorten twee, de slechtste soorten een handvatsel; 
men zou hier echter kunnen zeggen : » boer, pas op je kippen!" 

Hop: Duitsch Hop/en, Eng. Hops, Fransch Houblon, Ital. 
Lappoli, Sp. Obion, de vrouwelijke bloem van den gelijknamigen 
plant, in alle gematigde luchtstreken wild groeiend, maar in 
de meeste oorden van Middel-Europa met zorg aangekweekt; 
vreemd genoeg bij ons weinig, niettegenstaande de Noordbra-
bandsche bijzonder goed is: Bohemen, Beieren , Brunswijk, 
Vlaanderen en Engeland zijn de grootste voortbrengers, die 
het meest in den handel brengen; Frankrijk verbouwt alleen 
voor eigen beboefte en de Amerikaansche hop kan nog niet in 



fig 

deugdzaainheid met de Europeesche wedijveren, al komt hij 
veel ter markt. De kenteekenen vau goeden hop zijn niet ge-
makkelijk te omschrijven en veel vervalschingen grijpen plaats: 
groote gesloten bloemen, groenachtiggeel of geel van kleur, 
met zoogenaamd hopmeel overdekt, kleverig, geel afgevend en 
sterk riekend zijn de beste soorten; te groen , te rood, te steel-
achtig is niet goed. De zakken waarin de verzending plaats 
vindt moeten zeer zorgvuldig worden gesloten en dan kan 
men het product wel 6 jaar lang goed houden. Hop wordt 
hoofdzakelijk iu de bierbrouwerijeu verbruikt; dat men tegen
woordig vrij wat h o p - e x t r a c t aanvoert, is geeue verbe
tering, want daardoor wordt een al te bitter product gele-
verd. Het is opmerkelijk dat het gebruik reeds 1000 "jaar 
oud is, maar dat evenwel in de 16de eeuw in Engeland tijdelijk 
het gebruik van hop in ale werd verboden; tegenwoordig zijn er 
weinig artikels die meer onderhevig zijn aan prijswisseling, soms 
ziet men in een jaar meer dan een kapitaal verschil. In den 
regel hoe Jijner hop des te kleiner zak. 

I i a v e n d e l , een gedroogde bloem uit Zuid-Europa en 
Duitschland; de goede soorten zijn violetachtig blauw. Men 
vervaardigt er eene vluchtige olie en reukwater uit. 

Weverskaarden: Duitsch Karden, Eng. Teasels, Fransch 
Char dons, Ital. Cardi da cardare, de bloesemknop van eene 
distelsoort afkomstig uit Zuid-Europa, in Midden-Europa ver-
bouwd wordend. De cylindervorraige met weerhaken voorziene 
kuop heeft ongeveer de grootte van een hoenderei, worden 
per 25 stuks aan een Stengel gebonden in den handel gebracht; 
de waarde wisselt in een aantal klassen af, naar gelang der 
grootte, veerkracht, gedaante en sterkte der weerhaken; Frank
rijk levert de beste soorten, dan volgen de Engelsche; ge-
meenlijk zijn oude kaarden beter dan versche, stellig duurzamer 
bij het gebruik. Vooral de lakenfabrieken zijn er om verlegen. 

Sago: het bereide raerg van den sagopalm afkomstig van 
den Oost-Indischen Archipel. Dit zetmeel komt gedroogd als 
bruine of geelwitte korrels in deu handel, en is raoeilijk te 
ouderkennen van de menigte vervalschiugen of surrogaten uit 
aardappelen- en ander meel; de korrel wordt door roosting 
en zifting van het meel gevormd en verkrijgt bij die gelegen
heid de kleurtint; de fijne poedersago uit Japan is blank en 
hoog in prijs, maar het sago m e e l van elders aangevoerd 
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is meestal 25% goedkooper dan de p a a r l s a g o en wordt 
hoofdzakelijk tot het apprfiteeren der lijnwaden gebezigd. De 
goed gedroogde en gezeefde, stofvrije en reukelooze kwali-
teiten nit Oost-Indie aangevoerd, vormen eene smakelijke, 
voedzame spijs en de bevolking van den Molukschen Archipel 
leeft er bijna uitsluitend van. Op vochtige plaatsen schimmelt 
de sago spoedig, docht blijft anders lang goed in welgesloten 
vaten of kisten. 

Bindrotting: Duilsch Spnni.sc//es Bohr, Bottang, E n g . 
Rattan, Caw, Fransch Canne de Ben gale, Ital. Canna, Sp. 
Canna de lndias, de lange halm van een rietachtig gewas uit 
Oost-Indie, vooral in moerassige en woudrijke streken groeiend 
tot eene hoogte van soms drie of vier menschenlengten; de 
ranken zijn zeer buigzaam, geclbruin, glad en van binnen 
mero-achtig. Voorheen werden er de schepen die geene voile 
lading hadden mede gestuwd en rekende men er geen vracht 
voor, maar het gebruik voor vlechtwerk cn lichte meubelen 
is zoo toegenomen dat het in de laatste jaren een niet on-
belangrijk handelsartikel is geworden; onze havens zijn de ge-
wichtigste stapelplaatsen. De dunne, veerkrachtige en bijzon
der goed splijtbare bamboezen uit Bandjarmasin op Borneo 
zijn de beste. 

W i e r : Duitsch Seegras, Eng. Seaweed, Fransch Varec, 
Ital. Fuco; groeit in ondiepe bochten en op den bodem der 
zee, is gras'achtig van aard en ellen lang; goed zeewier is 
don'kerkleurig, gekronkeld, veerkracbtig en frisch van geur, 
en nlsdan uitmuntend geschikt voor bedvulling. Bij Texel 
en Wieringen wordt vrij veel ingezameld. 

tjranje- en Citroen-schillen: E n g . Orange- en Lemon-
peel; de van de oranje-appels en citroenen afgeschilde bekleed-
sels,' helder- of bruingeel en rimpelig; de heldergeele zijn de 
beste. Dit Italic en Spanje worden ook veel g e c o n f i j t e 
o r a n j e s c b i l l e n in pottcn aangevoerd, hiertoe worden de 
beste soorten gebezigd. De meeste komen echter gedroogd in 
den handel en wel de beste uit Zuid-Europa en van Curacao, 
in goed gesloten vaten en kisten. 

ttalnoten: Duitsch Gallapfel, Eng. Gallmds, Fransch 
Galles, Ital. Gallnzzi; de door een insektensteek ontstaande, 
koo-elvormige uitwassen op de bladeren van eene eiksoort, 
waarvan het vaderland in het Oosten is te zoeken; de vrou-
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welijke wespen boren in liet blad om er hare eieren in te 
leggen en laten te gelijkertijd een vocht invloeien dat in ver-
binding met plantensappen aangroeit en verhardt, en waarin 
zich de larven ontwikkelen. De beste soorten zijn niet groot 
en vast, maar donker van kleur en bros, zij komen uit den 
Levant en uit Istrie; de andere Oostenrijksche, de Italiaansche, 
Fransche en Duitsche zijn minder goed. Men gebruikt ze ter 
vervaardiging van inkt, als bekende verfstof en als looistof, 
soms ook als samentrekkend geneesmiddel; de Chineesche 
uitsluitend voor eerstgenoemde doeleinde. 

De op den gewonen eikenboom voorkomende uitwassen (ver-
keerdelijk Avelcmides in het Fransch) zijn een surrogaat van 
de eigenlijke galnoot. 

Akerdoppen. Duitsch Acherdoppen, Valonien, E n g . Va-
lonia, Fransch Avelcmides, Ital. Vallone, de vruchtkelken of 
kapjes van eenige eikensoorten, voornamelijk in Zuid-Europa, 
den Levant en vele keerkrings landen te huis behoorend; de 
kap is verschillend van grootte, soms zoo groot als een kleine 
appel, vleezig en van buiten met harde glanzige schubben 
bekleed, van binnen wollig, de kleur lichtbruin; vochtigheid 
bederft dit artikel, dat gemalen tot looistof wordt gebezigd 
en waaruit soms ook inkt en kleurstof wordt bereid; het is 
zoo licht van gewicht dat dit de prijs bij verwijderden aan
voer zeer doet stijgen, devvijl er zooveel ruimte voor noo-
dig is. 

Kappers: de in azijn of zout ingelegde bloemknoppen van 
eenen in geheel Zuid-Europa, Noord-Afrika en naburige landen 
in 't wild voortkomenden klimplant; de verschillende soorten 
worden na droging gezeefd en de grootere in zout de overige 
gemcenlijk in azijn gelegd. De beste zijn dicht, zuiver, rond, 
van de grootte eener erwt, donker-olijfgroen met roode vlakjes 
en komen hoofdzakelijk uit Provence; vooral in Engeland zijn 
zij een onontbeerlijk bestanddeel van sauzen, ter bevordering 
der spijsverteering. 

Arrowroot of West-Indische salep, het merg van 
den Indischen pijlwortel; de wortel zelf is knolachtig, vleezig 
en met schubben bedekt, doch meestal komt deze fijn-gemalen 
in den handel; dit meel moet helder wit zijn en uit min of 
meer harde, broze stukjes bestaan, die mikroskopisch beschouwd 
een paarlemoerglans vertoonen; het is voorts licht, droog en 
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reukloos, anders minder goed. In Engeland wordt het veel 
gebezigd als voedsel, bij ons bijna uitsluitend als geneesmid-
del , doch het is niet te betwijfelen of de prijsverlaging, welke 
een gevolg van meerdere bereiding in verschillende Britsche 
kolonien is , zal het verbruik van deze gezonde spijs sterk 
bevorderen. 

Tapiocca-, Manioc- of Cassave-meel, het zetmeel van 
de wortels van den bitteren cassavestruik in West-Indie en 
de Amerikaansche en Afrikaansche keerkringslanden te huis 
behoorend, en die bij zorgvuldige teelt soms vijftien pond zwaar 
worden. Het meel heeft de meeste overeenkomst met dat van 
aardappelen en wordt in koeken geperst in den handel gebracht 
als surrogaat van sago en vooral van arrowroot; in water zwelt 
de tapiocca eerst sterk en lost er zich eindelijk in op. Het 
meel der b i t t e r e wortels houdt vergif i n , hetgeen er moet. 
worden uitgeperst, vddrdat men er het voedzaam cassavebrood 
uit bereid; niettegenstaande deze slechte eigenschap wordt de 
bittere cassave veel meer aangekweekt dan de z o e t e , waar-
schijnlijk omdat die minder voedselstof bevat. 

Z w a m , Duitsch Fenerschwamm, Ziinder, Eng. Black match, 
German-tinder, F r . Amadou, Ital. Ecca, een op eiken en beuken 
voorkomend woekergewas, dat zeer licht brandbaar is; het 
fijnste, dunste en wolligste product is het beste en wordt nit 
het midden uitgesneden. Door murwkloppen en opkooken in 
loog of het in putten uitloogen, wordt de ruwe zwam voor het 
doel bruikbaar; de kleur wordt er ook kunstmatig aan gegeven 
en wisselt dus af naar gelang der plaats van bereiding; 
Duitschland is de belangrijkste leverancier en verzendt zoowel 
in balen en zakken als in kisten en vaten. Behalve voor het 
opvangen van vonken (vuurslaan) is dit artikel ook uitnemend 
geschikt om te behoeden tegen de inademing van schadelijke 
dampen. 

V R U C H T E N . 

Zoowel V E R S C H E als G E D R O O G D E . 

Z U I D V R U C H T E N liggen het eerst aan de beurt. 
Citroenen: Duitsch Citronen, Eng . Lemons, F r . Citrons 

Ital. Limoni, Sp. Limones, de vruchten van eenen uit Chin, 
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en Perzie nfkomstigen boom, thans in geheel Zuid-Europa 
met goed gevolg aangekweekt wordend. Men heeft ze van 
allerlei grootte, maar als algemeen kenteeken van deugdzaam-
heid kan men opgeven, dat iedere goede citroen heldergeel, 
frisch en vlekloos van niterlijk moet wezen , voorts gezwollen, 
dun van schil, saprijk en zwaar; de andere zijn niet veel 
waard. De zoete citroenen van Sicilie en elders, zoo groot 
als kaasjes komen niet versch herwaarts, maar de soort die 
het algemeenst wordt aangevoerd is langwerpig, aan beide 
einden van eene stompe spits voorzien en zelden zoo groot 
als eene vuist. Noord-Italio, Calabrie en de omstreken van 
Malaga in Spanje leveren de meeste in den handel. — De 
kleine, saprijke limoenen behooren ook tot deze familie en 
worden ook wel gezoutcn ingevoerd. 

Het bewaren dezer vruchten is eene hoogstmoeilijke zaak, 
doch als het kleine hoeveelheden betreft kan eene dagelijksche 
overgieting met koud water als afdoend worden aanbevolen. 
De aanvoeren geschieden gemeenlijk in dunne kisten van ruim 
700 stuks, 

£ > i n a ' s a p p e l e n s Duitsch Pomeranzen, Eng. en F r . Oranges, 
Ital. Aranci, Sp. Naranja's, welke zich van ilen Citroen door 
bijna kogelronde gedaante en oranje-geele kleur onderscheiden 
en wier vaderland in Oost-Indie en China is te zoeken, doch 
tegenwoordig in Znid-Enropa, West-Indie en andere warme 
kustlanden inheemsch zijn geworden. Ofschoon men met 
kersmis reeds zeer goede plukt, acht men de aan de boomen 
nagerijpte vruchten het best; de buiten-Europeesche verdienen 
boven alle de voorkeur, doch uit den aard der zaak worden 
in onze havens de meeste versche uit Portugal, Spanje en 
Zuid-Italie aangevoerd; de Azorische eilanden leveren ook mil
lioenen stuks, vooral aan Engeland. De minder zoete soorten, 
gemeenlijk aromatischer van schil, worden niet zoo vaak versch 
aangevoerd maar de handel in gedroogde schillen is daaren-
tegen niet onbelangrijk. De rijpe, eetbare worden even als 
de citroenen in lichte kisten verpakt, maar deze wisselen af 
in grootte. 

V i j g e n : Duitsch Feigen, Eng. Figs, Fr . Fignes, Ital. 
Field, Sp. Fligos, de gedroogde vru"ht van den vrouwelijken 
vijgenboom, die uit Oost-Indie stamt, maar in den Levant 
en Zuid-Europa in menigte voorkomt. De rijp geplukte vijg 
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w n r M „ e ( i r 0 o o < r d of met suiker bestrooid ingemaakt en in 
X L oorten onderscheiden, waaronder sommige die van 
talrnke soonen gedroogd tusscben de laurierbladen 
: S n " S D De goedee S 3 L frboh, vleezig week, 

net He S van fcleu en worden doorgaans in kisten ver-
n i n hier biina uitsluitend als versnaper.ng of genees-Zul' X i « d dient de vijg in het zuiden dikwerf .0 

l i en word er weleens zoogenaamde v i j g e n k a a s uit 
voedse en v.ord e r

 m .pecerijen vermengd, welke 
vervaardigd, m e t a m

 o e r d

 1 De verpakking gesehiedt f ^ t f ^ E E F * Smyrna P(de beste soorten 
« n a a r I C i n visties of doozen; te Triest en in Dalmatie. 
k 0 m e n vandaar) n k stjes ot ^ ^ z i j n z e 

.niwnnderinn- in matten of korfjes. 
Kastan,?e8. Deze boomvrucht is uit Griekcnland afkom-Kastanjes. E v e r S p r e i d en wordt zelfs met 

S t ' £ l ™ v £ L « kweekt ^n Baden, de Paltz en langs de 
goed g e v o l g ; i a n „ Darmstadt; ook bi ons vindt men i"%tlTi*"tflSl; ofschoon'de wilde kastanje hier 
ze wel e e t , s h uitkiemen te voorkomen wor
den H n e t a S e vruchten dadelijk gedroogd, in welken 
l a a t ze in den handel worden gebracht voorzien van het 
staat ze in u c omhnkels hoe helderder de kleur is 
donkerbruine, evige ° « e 1 ' ^ t e b e t e r i s d e k a s . 
en hoe vaste• dxt < * ' Z n i d . B l i r 0 p , a ls voedsel 
w o r d e n d ^ a l X o d of ^ De verzen 

d i n ? v i n l meestal plaats in kisten, zekkamer in balen of 
vaten "le Spaansche en Portugeescbe gaan door voor de 
bes e doch <le minder algemeene marrons u.t Zuid-Pranknjk 
S l t a M r t B wellicht niet minder goed en herkenbaar aan 
hun ronden vorm, terwijl de overige soorten aan eene zn.de 

^ R o z v f n e n ^ E n g . Raisin,, Pransch Raisins sees, Duitsch 
7 W « ItaL Vva passa, Sp. Pan,, Port de gedroogde 
E van verschillende soorten van den wijnstok m den 
Levant en Zuid-Europa te huis behoorend, en na den pink 
naar l e a n , van om'standigheden in de zon ol kunstmatig 
"edroo^d wordend. De zoogenaamde Smyrnasche groeien e l g en-

1867. 
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lijk met in die omstreken , ofschoon ze vandaar met millioenen 
ponden worden mtgevoerd; zij zijn de beste al zijn ze kleiner en 

of S e ! it g e b r h t :
 d e v e T k k i n " " e s c h i f i d t i n dozen 

j k l S : r e s - , B , J . 0 1 1 5 k ° m e n er veel afkomstig uit Provence 
dwe z jn ook uitmuntend en blijven lang goed- ze 2He 

b in en blaauwachtig afwisselend j bovendien leveren Frank-

L P ; T ' , P 0 r t U g a 1 ' l t a l i S e n G'-iekenland eene groote 
v rseh idenheid van soorten, waarvan de beide laatste, voor 

hoorS T ( S r S ' r ° i ! J n e n } t 0 t d B m i n s t e kwaliteiten be-
v T e X i i f S ° e d e S ° ° r t e n Z 1 J D a l l e h « k e n b a a r aan frischheid bere f f" d,'°0gte: mel ige' zuur Hekei lde ^nen S 
b reids m staat van gisting. Zulke verouderde partijen wo" 

liet k n g e n S k U n S t m a t l g ° ^ ™ ^ > ™ « duren da l stelhg 

* l £ ^ v J D ^ L h fiph2^ E n g - C f c r w *^ * **** 
* Ital Uva passe di Corinto, de vrucht van den firLT^* v G r i e k « i , f » d — e op het schier-
eland Morea en ombggende eilanden te huis behoorend; de 

vere T l f 1 ! ^ ° u d Zi->n o m d e z e te le! 
wren en de aankweking vordert dus vrij veel kapitaal. De 

wooid te vermelden; na den pluk worden de bezien op een 
vastgestampten , hellenden bodem uitgespreid en dagelijks a e . 
keerd; binnen een drietal weken, bij helder weder in 8 °o f 
12 dagen zyn ze voldoend gedroogd, worden door harkjes 
van de steelen gezuiverd en opgestapeld in gemetzelde bak-
lcen welke met worden geopend vdo'r den verkoop. Ze wor
den daarin zoo vast mogelijk gestampt en bij de afleverino-
lutgespit, en wanneer ze in de vaten worden gepakt ook tot 
een vasten k omp saamgetreden ten einde de lucht zoo min 
mogelijk in de massa dringen zal. Van de Ionische eilanden 
worden ze veelal los in het scheepsruim verscheept en eerst 
ter bestemmmgsplaats in vaten verpakt. Goede krenten zien 
er mscn en glauzend, niet stroperig uit, smaken zuurachti* 
zoet (nns), zijn zwartblauw van kleur en niet door bijmeno-! 
selen verontreinigd; ze kunnen vrij lang bewaard blijven 
maar zijn naderhand toch altijd nog zeer gezocht voor aziin-
makerijen en branderijen, of ter verbetering van gemeene 
wijnsoorten. ° 
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V a n i l l e , de vruclit ran eene in de Anierikaansche keerkrings-
landen inheemsche plant, bestaande uit donker-bruinroode, 
bijna zwarte peultjes, niet al te rimpelig en eenigszins ge-
st'reept, van binnen met een donker eenigermate verdroogd 
merg en enkele boontjes gevuld; de geur is oangenaam en [de 
smaak mag er ook niet onaangenaam door worden aangedaan; 
hoe voller, dikker, zwaarder cn glanziger de peulen zijn des 
te beter is de vanille, doch men dient wel te letten op de 
mogelijkheid dat de goede vanille met reuklooze peulen wordt 
vermengd of vervalscht, al wordt ze op de gewone wijze in 
lood gewikkeld in zeer kleine kistjes aangevoerd. Behalve 
ter bereiding van fijne chocolade wordt dit kostbaar product 
ook gebezigd voor parfumerie en ter vermenging met likeu-
ren of ijs. De beste soort is de uit Peru afkorastige V a 
n i l l a d u L e y ; dan volgen de veel minder kostbare V a 
n i l l a p o m p o u a uit Brazilie afkomstig, de V a n i l l e c i -
m a r o n a of bastaard-vanille uit St. Domingo en de V a n i l -
Ion of Laguayra-vanilla. Daar dene gevlekte, tot bederf 
overgaande peul eene geheele kist kan bederven, vordert de 
verpakking en de inkoop groote voorzichtigheid. 

Peper, zwarte en witte • Duitsch P f e f f e r , Eng. Pep
per, Er . Poivre, Ital. Pevere, Sp. Pimienta; de gedroogde, 
niet altijd volrijpe vrucht of bezie van den gewonen peper-
struik, die beide soorten oplevert als zwarte of witte gerim-
pelde korreltjes, zoo groot als erwten van de kleinste soort, 
scherp specerijachtig riekend en smakend; de witte is de ge-
pelde rijpe, de zwarte de ongepelde onrijpe bezie van dit in 
de zuidelijkste deelen van Voor- en Achter-lndie en omrin-
gende Oost-Indische eilanden te huis behoorend en veelvul-
dig aangekweekt gewas, een tien of twaalf jaar oud wordende 
klimplant; de Britsche en Nederlandsche bezittingen leveren 
even hoog geschatte waar op, Sumatra vooral is gunstig be
kend voor deze productie; hoe minder gebroken korrels des 
te beter is de kwaliteit. Men moet de balen of de vaten 
van andere koopwaren gescheiden houden, omdat anders die 
artikelen op eene reis van Indie herwaarts met een sterken 
pepergeur worden doortrokken. 

Lange peper. De onrijp afgeplukte, gedroogde vrucht-
aren van den langeu peperplant in den Indischen Archipel 
en het vasteland van Zuidelijk-Azie te huis behoorend; zij 
vervangen de gewone peper volkomen en moeten cylindervor-
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mig, een paar Rhijnlandsche duim lang en grauwrood zijn 
en bij het doorsnijden een aantal in eene soort van mero- o-e-
legerde zaadkorreltjes vertoonen. De Bengaalsche is de°beste 
soort. 

Spaansche peper: Duitsch Tiirkischepfeffer, Beiszbeere, 
ling. Guinea-pepper, Fr . Corail de jardin , Poivron, Ital Pa-

perone, de peulvrucht van eenen tot het aardappelgeslacht 
behoorende plant, uit Zuid-Amerika afkomstig, thans in Azie 
en Europa, vooral Hongarije en Zuid-Frankrijk, inheemsch 
geworden. De peul is donkerrood tot geelrood van kleur 
langwerpig glanzend en gevuld met een aantal geele zaadjes' 
bijna reukloos maar bitter van smaak ; de verpakkinn- o-e<=cliiedt 
in kisten en zakken. Het verbruik is nergens zoo alo-emeen 
verspreid als in het vaderland van dezen plant, bij ons" strekt 
die hoofdzakelijk als specerij bij het inleggen van zuren. 

Cayennepeper, eene soort van Spaansche peper, welke 
uit Zmd-Amerika njngemalen in fleschjes wordt aangevoerd-
de geele is de beste soort en wordt uit de zaden vervaardio-d' 
de roode daarentegen uit de peulen. 

Cubeben-peper, Duitsch ook Schwanzpfeffer, de met 
een steel in den handel komende bezien, van een in 't wild-
groeienden struik, in Oost-Indie, op onzen Archipel en in 
de meeste keerkringslanden voorkomend. Hoewel deze peper 
aangenaam nekt, wordt hij nimmer als specerij. maar zeer 
algemeen als zenuwsterkend geneesmiddel gebruikt. De broze 
netvorraige schil bevat eene geelwitte, olieachtige kern, die 
eene kamfergeur bezit en in den mond een koelen smaak nalaat 

ffiment: Duitsch ook Jamaica P f e f f e r , Eng. Allspice 
Iransch Poivre de Jamaique, Piment, Ital. Pepe di Tabasco, 
Sp. Ptmienta de 'labosco d de Chapa; de gedroogde vrucht van 
eene soort van mirtenboom in West-Indie, geheel middel-Ame-
rika en een groot deel van Zuid-Amerika te liuis; alleen op 
Jamaica wordt deze plant geregeld aangekweekt en levert dan 
soms 75 pond versche of 25 pond gedroogde vruchten op; de 
beste komt vandaar en heeft de grootte van eene gewone bes 
donkerpurper van kleur. De minder goede soorten zijn grootei-
en scherper maar niet zoo specerijachtig van smaak. Alle 
piment wordt in goed gesloten vaten en zakken aangevoerd 
en kan bij goede verzorging lang duren, het verbruik is ver-
bazend toegenomen sedert men er niet alleen in den keuken 
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partij van weet te trekken, doch een groot gedeelte tot des-
tillatie van eene uituemende olie dient. 

Paradijszaad: Duitsch Paradieskorner of Guinea-pfeffer, 
Eng. Guinea grains, Fransch Malaguette, Ital. Maleghetta, 
een%aad dat aan de Peperkust in Guinea, op Ceylon, Ma
dagascar en in den Oost-Indischen Archipel wordt yerzameld; 
gedroogd specerijachtig riekt, scherp van smaak is, en als 
kleine, glanzige, roodbruine, knobbelige korreltjes in den han
del komt; het dient ter verscherping van azijn en bier, of ter 
vervalsching van gemalen peper, maar wordt hier nog weinig 
aangevoerd. 

St. Jans brood: Eng. Carol, F r . Caronle, Ital. Carrolola, 
de peulvrucht van den St. Jansbroodboom, in geheel het Oos-
ten, Noord-Afrika en Zuid-Europa te huis; de peul moet lang, 
fraai donkerbruiurood, droog en vleezig zijn en aangenaam, 
zoet van smaak. In het vaderland van den boom strekt dit 
zooo-enaamd brood tot voedsel van mensch en vee, of tot het 
stoken van gcgiste dranken j hier is het eene versnapering voor 
kinderen, die hoofdzakelijk van Sicilie wordt aangevoerd; het 
Cyprisch St. Jansbrood is echter het best, en wordt evenals 
het ander in groote vaten verpakt. 

Catsjoe nooten: Duitsch ook Anacardien of Elephuntenlaiise, 
E n g . Cashewnut, F r . Noix d'Acajou, de vruchten van den 
zoowel in Oost- als West-Indie voorkomenden echten acajoe-
boom. Dit purgeermiddel komt uitsluitend te Londen en Am
sterdam ter markt, en is kenbaar aan den vorm van een hart 
ter grootte van een kleinen boon, de kleur is zwart of grauw-
zwart, terwijl de olieachtige kern omgeven wordt door een 
rood huidje; de vochtige olie is brandend scherp en veroor-
zaakt blazen. Een speelsoort is de West-Indische anacardie, 
ronder, groenachtig graauw en glimmend, de blanke kern levert 
eene soort van chocolade op. 

Gee lbes sen: Duitsch Kreuzleeren, Gelbleeren; Eng. French 
luchthorn, F r . Grains ct Avignon, Ital. Grano giallo, de half-
rijp ingezamelde bezien van den kruisdoorn, in Zuid-Europa, 
den Levant en Perzie voorkomend. Deze kleine, spitstoeloo-
pende erwt, bevat driehoekige zaden, onaangenaam bitter 
smakend; de kleur van het omkleedsel is heldergeel: vooral 
de Perzische geelbessen zijn vermaard, daarop volgen de Fransch* 
en Italiaansche, doch van de overige houdt de kleur zich 
niet. Zij worden meest in zakken verpakt en als geele verw-
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stof in de manufactuur- en lederfabrieken verbruikt; op wiin-
geest getrokken bezigt men ze ook als maagversterkin°-

Gedroogd ooft: alle krnideniers verkoopen de meestal 
kunstmahg gedroogde vruchten van peeren-, appel-, kwetsen-
kersen- abnkozen- en perzikboomen, die gezamenlijk een zeer 
belangnjk handelsartikel vormen , steeds in vaten of kisten 
in bjzondere gevallen, wanneer de kwaliteit buitengewoon 
goed is in dozen verpakt. De Middellandsche zeehavens voeren 
aanzienlyke hoeveelheden naar het noorden, terwijl Duitsch
land welhcht met mindere kwaliteiten oplevert en verzendt 
itoch in den regel is de hoedanigheid minder fijn 

taurierbessen: Dnitsch Zorbeeren, ling. Bay berries, F r 
Grams de laurier, Ital. Coccolo Fallow, de langwerpi" ronde' 
donkerbrmne, gerimpelde, bijna kersgroote bezien van den -e-
wonen laurier, eigenaardig riekend en scherp van smaak; °zij 
leveren eene geurige olie en een specerijachtig, verwarmenu 
geneesmiddel op. Italic, de Oostenrijksche kustgewesten, 
bpanje en Zuid-Irankrijk voorzien geheel Europa; de balen of 
zakken bevatten gewoonlijk 50 tot 75 Ned. pond 

Jeneverbessen: Duitsch Wacliholderbeeren, Eng. Juniper 
berries, Fr . Bates d° genevrier, Ital. Coccolo di giuepro, Sp 
Bayas de enebro; de struik groeit in Europa en ontwikkelt 
zich vooral m Zweden tot een boom; de kogelrondc vruchtjes 
hebben geen steel, zijn onrijp groen en worden eerst in ' t tweede 
jaar rijp, wanneer ze eene zwartviolette kleur verkrijgen- de 
beste soorten zijn dan weinig gerimpeld, het vleesch roodachtio-
taai bitterzoet en harstachtig. In onze branderijen worden 
veel Itahaansche gebezigd, deze zijn dubbel zoo duur als de 
Duitsche; beide soorten worden in zakken, kisten en vaten 
aangevoerd. 

Gierst; Duitsch Hirse of Fench, Eng. en Fr. Millet, Ital. 
Mtglio, Patiico, Sp. Mijo, een gezond, welsmakend voeds'el uit 
Oost-Indie afkomstig, thans in Middel- en Zuid-Europa ver-
bouwd wordend; de korrel is klein en hoekig, helder geel, 
steeds glanzend, oudere gierst wordt geelachtig wit. De 
meeste wordt hier uit Duitschland en Rusland aangevoerd en 
moet op drooge plaatsen bewaard worden, 

Anijs: de welbekende groengeele, frisch doch specerijach
tig riekende en zoetsmakende zaden van den anijsplant, die 
in Zuid-Europa, den Levant en Egypte in 't wild groeit en 
in Duitschland wordt aangekweekt. Men droogt den anijs na 
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uitdorsching in de lucht en verpakt ze in zakken; de Itali-
aansche is de beste, maar wordt weleens willekeurig of on-
willekeurig met de zeer schadelijke zaden van den dollen ker-
vel vermengd; alleen door proeven kan men dit bemerken. 
Het gebruik is bekend, als specerij in eetwaren en dranken, 
voor likeuren en als vluchtige olie. 

Ster-anijs: Duitsch Sternanii, Badian, Eng. Star-anisseed, 
Fr. Badiane, Aim e'loile', Ital. Badiana, de vrucht van eenen 
afzonderlijken in Zuidoost-Azie groeienden boom; langwerpig, 
spits, hard, ijzervoest-kleurig en rimpelig, sterk van smaak 
en reuk; meestal in luchtdichte kisten, soms in stevige zak
ken in den handel komend. Het gebruik is ongeveer hetzelfde 
als van den gewonen anijs, doch de ster-anijs wordt ook voor 
parfumerien gebezigd. 

Koriander: in geheel Zuid-Europa te huis; ook in M i d -
del-Europa dikwerf verbouwd wordend. De zaden zijn rond, 
helderbruin of geelachtig, versch stinkend, maar gedroogd 
langzamerhand eene aangename geur aannemend; daarom moet 
de koriander lang en zorgvuldig bewaard worden, wil hij ge
schikt zijn voor het gebruik als specerij, of in bier om er 
eene verdoovende kracht aan toe te voegen; ook als medicijn 
wordt hij gebezigd. ZooweL Engelsche als ltaliaansche en 
Duitsche komt veel in den handel. 

Kummel of Veldkomyn (ook Karweizaad): Duitsch 
Kiimmel of Kurze Kane, Eng. Caratcaij-seed, F r . Carvi, It. Carvi; 
vooral in Noord-Europa voorkomend, maar in Middel-Duitsch-
land met zorg aangekweekt. De zaden zijn lang en krom, 
»eribd en bruin; de smaak sterk en verwarmend, de reuk 
aromatisch. De Noord-Europeesche is het best, dan volgt 
die uit de kustlanden der Middellandsche zee, de minste 
soort komt uit Polen ; bij ons wordt deze specerij weinig an
ders dan in kaas gebruikt, in Duitschland en Engeland is 
het gebruik algemeener, ook om het bier aan te zetten. 

Venkel: Duitsch Fenchel, Eng . Fennel, Fr . Fenouil, It. 
FinoccJdo, afkomstig uit Zuid-Europa, doch verbouwd wordend 
in Middel-Europa; een langwerpig, groen zaad, dat in zak
ken of kisten droog bewaard moet worden en hoofdzakelijk 
bij het inmaken, of ter bereiding van vluchtige olie en als 
verwarmend geneesmiddel wordt gebezigd; de eigenlijke aan-
voerlanden zijn Duitschland, Italic en Frankrijk. 

Kanariezaad: Ital. Scaglinola, het f ijn, stroogeel, glan-
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zend en spitslangwerpig zaad van het glans- of kanarie-gras, 
afkomstig van de Kanarische eilanden, reeds vroegtijdig naar 
Zuid-Europa overgebracht, maar thans in Midden-Europa in 
aanzienlijke hoeveelheden verbouwd wordend. Het beste komt 
uit Italic, alwaar men dit zaad vermengd met tarwemeel als 
voedsel bezigt, hier kent men het slechts als vogelvoedsel of 
als oliehoudend product. 

K o l o k w i n t - a p p e l s : Eng. Bitter-cucumbers, de vrucht van 
eene soort van komkommer in het Oosten en in Spanje was-
send; de ronde, appelgroote, heldergeele vrucht bevat onder 
den lederachtigen huid een slijmig, uiterst bitter merg, het-
welk met veel kleine, plat-ovale, witgeele zaden is opgevuld, 
welke volstrekt niet bitter zijn; als medicijn en om insekten 
van papier en lijnwaad te weren, wordt het bittere sap dik
werf gebezigd. 

Z A D E N . 

Koflfile: Arabisch Kahwa, de zaadkern van den oorspron-
kelijk in Oost-Afrika te huis behoorenden koffieboom, thans 
met uitnemend gevolg, behalve in Arabie aangekweekt in de 
meeste kolonien der keerkringsgewesten; de vruchten gelijken 
veel op kerscn en bevatten twee zaden, welke den vorm van 
halve eieren bezitten, doch gelijk wij alien weten daarmede 
nog al in grootte verschillen; deze laatste komen, ontdaan 
van schil en vleezig omhulsel, gedroogd in den handel en zijn 
zeer verschillend van kleur, daar zij van blauw en groen tot 
geel afwisselen en de koopman om aan het oog der koopers 
te voldoen dikwerf tot kunstmatig kleuren zijn toevlucht neemt, 
al naar gelang van den smaak der verbruikers, want ook 
hierin heerscht groot verschil; terwijl er enkele landen aan 
Braziel-koffh de voorkeur geven, zijn er weder andere waar 
men uitsluitend den Java-boon wil gebruiken; de vermaard-
heid van de geurige Mokka-koffie is groot, grooter dan het 
bepeikt verbruik. 

Onder de beste soorten rangschikt men allereerst onze Java-
koffie, doch die van de overige eilanden in Nederlandsch-Indie 
*ijn veel minder geschat: de boonen zijn groot van stuk, de 
kleur bleekgeel naar het bruin; de uitnemendste koffie groeit 
aan 3—4000 voet hooge berghellingen en vooral in de uitge-
strekte Preanger Eegentschappen neemt de verbouw toe. — 
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Ceylonkoffie is mede niet ongunstig bekend, de boon is don-
kerder en er komen veel gebrokene onder de massa voor. — 
Ook het Philippijnsche eiland Manila is mede vermaard we
gens de edele soort van koine, meestal naar het bleekgroene 
trekkend en niet groot van boon. — Op een aantal eilanden 
ten zuiden van Azie' en zelfs op het vasteland van Voor-Indie 
neemt de koffiebouw sterk toe en het Fransche eiland Bourbon 
ten oosten van Madagaskar levert eene soort welke het Mokka's 
product 't meest nabijkomt. — Van het oostelijk naar het 
westelijk halfrond overstekend, blijven wij het eerst stilstaan 
in Brazilie, met eene verbazend groote productie; de kwali
teit is echter minder gunstig, misschien wel omdat de ver-
zorging bij de inzameling nogal iets te wenschen overlaat, 
de vreemdsoortige aardsmaak verschafte deze koffie intusschen 
vrienden en bewonderaars; de boon gelijkt veel op den Ja-
vaanschen. — De Guyana-koffie uit de Europcesche bezittin-
gen aan die kust is gunstig bekend, de kleur zweemt naar 
het groen, het product is vrij nauw verwand aan dat uit 
de Republieken Venezuela en Nieuw-Granada, over La Guayra 
en Porto Cabello herwaarts komend. — Cuba, Portorico, 
Martinique en een aantal andere West-Indische eilanden le
veren recht goede soorten op, meestal aan de grauwe, blauw-
achtige of groene kleur te herkennen, terwijl de voorheen 
zooveel aangevoerde St. Domingo-koffie zich van al de overige 
onderscheidt doordien de boonen aan beide einden spits toe-
loopen. 

Goede koffie moet. aan den smaak van den rauwen boon 
herkend worden, want de kleur bedriegt lichtelijk, en al weet 
men dat plat.te, gedrukte en gebroken boonen minder waarde 
hebben, zijn er nog verschillende omstandigheden die veel 
invloed op den smaak uitoefenen; onderanderen moet gewaakt 
worden tegen de nabijheid van tabak, gember, peper, visch 
en soortgelijke sterkriekende waren, omdat de koffie de uit-
gewazemde geuren zeer gemakkelijk aantrekt en daarentegen 
zelden weder verliest, ofschoon eene afwassching en drooging 
in dc frisschc lucht weleens helpt, vooral wanneer men er 
kleine uien tusschen strooit, die de vreemdsoortige geuren 
in zich opnemen. 

Nederland is een hoofdmarkt voor koffie, waarvan echter het 
grootst gedeelte weder wordt uitgevoerd, want geen drank is 
algeraeener in zwang geraakt onder alle standen in Europa. 
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De verpakking geschiedt meestal in zakken of balen; Suriname 
en eenige West-Indtsche eilanden voeren dit product in vaten uit. 

C a c a o of k a k a u , de boonen of liever de zaden van een 
in Zuid-Amerika te huis behoorenden boom, die echter in 
Mexico en op verscheidene West-Indische eilanden inheemsch 
is geworden, vooral op vette aan overstroomingen blootgestelde 
rivieroevers. De helderbruine, langwerpige, zilvergrauw be-
stoven boonen zijn de beste, zij moeten zindelijk en goed ge-
zeefd zijn ter grootte van een amandel; in vochtige bewaar-
plaatsen schimmelt de cacao zeer spoedig. Venezuela levert 
tegenwoordig de gezochtste soort en zoowel hier als in Bra
zilie neemt de uitvoer gestadig toe, terwijl er zelden meer 
aanvoeren nit Mexico plaats grijpen en ook de opbrengsten 
in de meeste Europeesche bezittingen teruggaan. Het hoofd
zakelijk verbruik is tot de vervaardiging van cltocolade uit 
de grootste boonen, doch de caoaoboter en de cacaozeep zijn 
ook bekende artikelen; de bij het roosten afspringende schillen 
leveren door afkoking een niet onaangenamen drank op, maar 
worden meestal op brandewijn getrokken. De consumtie van 
chocolade is in Middel- en Noord-Europa altijd nog beperkt, 
maar in Zuid-Amerika, Spanje en enkele andere laudstreken 
kan men die als eene ware levensbehoefte aannierken, waar
van verbazende hoeveelheden worden verbruikt. 

R y s t : Duitsch Reis, Eng. Rice, Er . Ris, Ital. Riso, Sp. 
Arroz, is de ontbolsterde korrel van den in alle warme lan
den aangekweekten rijstplant; Oost-Indie en China brengen 
de meeste voort, de beste soort is stellig de zorgvuldig verbouwde 
Carolina-rijst uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Goede rijst moet flink van korrel, weinig gebroken, lang, 
wit, droog, hard en doorschijnend zijn, zonder reuk of zuren 
smaak; bij het koken sterk zwellen en daarbij een voedzaam 
slijm ontladen. Het is een der hoofdvoedingsmiddelen van 
een aantal nalicn, maar wordt ook als versnapering in koek 
en gebak, als stijfsel en als grondstof voor het vervaardigen 
van sterke dranken , sacki en arak, gebezigd; daardoor is het 
voor de meeste Europeesche havens een gewichtig stapelartikel 
geworden, en het verbruik is zoo algemeen verspreid, dat zelfs 
de Zwitsersche herders belangrijke consumenten zijn geworden, 
omdat rijst zoo weinig plaats inneemt en dus zoo licht ver-
voerbaar is naar de hooggelegen sennhutten. De meest voor-
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de Bengaalsche rijst roodachtig van tint; de Aracan rijst, 
goedkoop en van minder dengdelijk gehalte, naar't geel zwe-
mend; de Java-rijst, blank en gunstig vermaard; de Carolina-
rijst nog beter, wit doorsehijnend; de Brazilische rijst mede 
vrij goed bekend; de Italiaansche rijst, blank en voedzaam , 
rond van korrel. De onontbolsterde rijst wordt in Oost-Indie 
paddy genoemd en in onze bezittingen onderscheidt men dien 
in den handel nog in laddany, hooglandsche, en in saicoer, 
laaglandsche. De verpakking geschiedt meest in balen en zak
ken , doch ook wel in vaten, o. a. uit Triest; steeds moet 
men de rijst op drooge plaatsen bewaren en dan kan zij lang 
goed blijven, ofschoon versche aan voeren altijd verkieslijk zijn. 

Amandelen: Duitsch Mandela, Eng. Almonds, Eransch 
Amandes, Ital. Mandorli, Sp. Almmdra, de van den buiten-
sten harden schil bevrijde vruchtkern van den amandelboom, 
in Azie en de kustlanden der Middellandsche zee te huis, 
en thans door geheel Zuid-Europa en zelfs in den Paltz en 
in Erankenland aangekweekt wordend. Het fraaie, roode, 
harde hout zou meer waarde bezitten wanneer het niet zoo 
licht splijtbaar was. De kern is eene niet groote boon, spits, 
met bruinrooden bast bedekt, inwcndig wit, gemeenlijk zoet, 
soms zeer bitter van smaak en als zij oud wordt ranzig rie
kend en smakend, anders is zij reukeloos. Wanneer men haar 
als kraak-amandel aanvoert, hetgeen met name uit Sicilie en 
Marseille plaats grijpt, is de boon omkleed door eene vezel-
rijke, houtachtige, vuilgeele schil, dunner naarmate de kwa
liteit beter is. Bij ons geschieden de meeste aanvoeren over 
Groot-Britanje in zakken en vaten verpakt. Het verbruik is 
aanzienlijk: niet alleen eet men ze als versnapering maar zij 
vormen ook de grondstof voor de melk, de siroop en de olie 
welke men in zoo groote hoeveelheden uit den amandel ver
vaardigd ; al naar gelang men warme of koude persen aan-
wendt, wordt er 46 tot 32% olie uit gewonnen; het over-
blijfsel wordt in parfumerien en zepen gebruikt. Wegens het 
daarin vervatte blauwzuur worden de bittere amandelen in de 
geneeskunde en in kleurstoilen gebezigd. 

Muskaatnoten: de specerijachtige vruchtkern van een 
boom die op de Molukken te huis behoort en nog altijd op 
Banda met het beste gevolg wordt aangekweekt, ofschoon 
hij thans ook elders met name op Bourbon uitnemcnde vruch
ten oplevert, Ook op Mauritius, de Sierra-Leone kust en 
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een aantal onzer Oost-Indische eilanden is deze boom tegen
woordig inheemsch , de vrucht verschilt er echter veel van 
de oorspronkelijke. Deze wordt onderscheiden in mannelijke 
of wilde langwerpige noten , en in de tarame, vrouwelijke, 
veel ronder , uitwendig grauw van kleur , inwendig bruingeel 
gemarmerd; hoe donkerder , gladder, olieachtiger en welrie-
kender ze zijn, zooveel te meer zijn de muskaatnoten waard; 
de kooper moet er zich echter op wapenen dat oude, worm-
stekige vruchten weleens kunstmatig worden ververscht en 
daartoe met een vettig, geurig deeg worden overtogen. Of
schoon wij reeds zeiden dat enkele buitenlandsche kolonien 
concurreeren , is Banda nog de hoofdplaats van productie der 
goede soort, welke in vaten en soms ook wel in balen naar 
het moederland ter markt worden gebracht. 

Macis of Braziliaansche boonen: Duitsch ook Sassa
fras en Muscatenboknen, Eng. Mace-beans, Peccarari, Fr . 
Noix pe'churins, Ital. Paha bucari; de vruchtkern van eenen 
in de heete streken van Amerika te huis behoorenden boom 
van de soort der laurieren, vroeger veel gebezigd in stede 
van de veel dnurder muskaatnoten in de huishouding , thans 
uitsluitend tot parfumerie of geneesmiddel aangewend. De 
boon is vleezig zwartbruin, soms glad en soms gerimpeld, 
riekt naar muskaatnoten cn gelijkt op een gespleten amandel, 
aan de eene zijde bol en aan de andere hoi; eene op Java 
groeiende speclsoort is veel ronder van vorm. 

Kardamom, de met korrels gevulde zaadhul van eenen 
tot de familie van den gember behoorenden plant uit Oost-
Indie en den Levant. Het zaad is hoekig en roodbruin, bij -
tend kamferachtig van smaak , de peulen naar het land van 
herkomst rond of driehoekig en meer of minder geel en 
grauw van kleur; deze laatste worden met zaad gevuld in 
den handel gebracht, maar bevatten dikwerf saamgeschrom-
pelde bedorven zaden ; sterke reuk en frisch uiterlijk der peu
len zijn goede kenteekens. Dit product dient tegenwoordig 
als specerij en ter bereiding van reukwerk, likeur, can de 
cologne of eener vluchtige olie, welke in de apotheken als 
maagverwarmend geneesmiddel wordt gebruikt. Van dit aan 
velen onbekend artikel wordt door Oost-Indie alleen wel een 
millioen Ned. pond in den handel gebracht, in kisten en in 
zakken verpakt, 
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P E U L V R U C H T E N . 

De melige zaden van meestal op het land geregeld ver
bouwd wordende gewassen, zoowel voor mensch als voor vee 
tot voedsel dienende. 

E r w t e n : Eng. Peas, Duitsch Erbsen, Fr. Pais, Ital. 
Erbioni, Sp. Gvisantes, Pesoles; de grootere of kleinere meestal 
ronde zaden van de erwtplant. De verschillende soorten, zeld-
zaam in 't wild voorkomend, worden veel verbouwd in alle 
Europeesche landen, bloeien tusschen Mei en Augustus en 
drao-en lan<*e, groene peulen, met meestal 5 of 6 zaadkorrels, 
groen als ze versch zijn, en gedroogd gemeenlijk bleekgeel of 
grauw, soms gemarmerd of gespikkeld; men onderscheidt 
vooral: suikererwten, zoet van smaak, waarvan ook de peul 
gegeten wordt; kern-erwten, meer bepaald bestemd voor den 
aln-emeenen handel; gele vroege erwten, twee oogsten in den 
zomer opleverend en voor raenschelijk verbruik g schikt, en 
o-ele late erwten gemeenlijk voor veemesting bestemd; de fij-
nere tuin-erwten zijn niet geschikt voor verre verzending, behalve 
de bekende grauwe erwt, die veel ter proviandeering van 
schepen werdt gebezigd. Enkele andere soorten worden als 
surrcaten voor koffie gebrand, doch niet herwaarts gevoerd. 
Frankrijk, Engeland, Zeeland, Oost-Friesland, de Duitsche 
Oostzeelandcn en Hongarije leveren de grootste hoeveelheden, 
en de kenteekens dat ze goed zijn, bestaan daarin dat ze groot, 
glad, droog, zifiver en dun van schil zijn, bij het koken lichtelijk 
week worden of als men ze in den mond neemt spoedig rimpelen. 

I i inzen. - Eng. Lentils, Fr . Lentilles, It, Lenti, eene in 
geheel Europa bekende peulvrucht, vooral verbouwd wordend 
in Frankrijk, Walliserland, Griekenland, Hongarije en Mo-
ravie en een niet onaanzienlijk haudelsartikel uitmakend. De 
grootste soorten zijn het best en worden als smakelijke spij» 
verorberd, doch dan moet de ronde erwt heldergroen, jong 
en niet hard zijn; rimpelige en donkerkleurige laten zich moei-
lijk toebereiden en worden dus evenals kleinere soorten tot 
voedsel voor het vee gebezigd. 

N . B . Een volgend jaar zal dit onderwerp worden voortgezet. 



ONTCIJFERING V A N GEHEIM-SGHRIFT. 

Be tegenwoordige eeuw vordert veelzijdige kennis en on°-e-
twijfeld kan men het er voor houden, dat hij, die met geopend 
oog en oor door het leven wandelt, meer gesehiktheid zal 
bezitten ter volbrenging van de hem opgedragen taak dan 
degeen die slechts kijkt en luistert naar hetgeen joist op zijn 
weg ligt. Het is volstrekt niet met het doel om de lezer= 
van dat Jaarboekje geheira-schrift te leeren ontcijferen, dat 
wij dit stukje van vreemden bodem overplanten op ons "-e'bied 
het is eenvoudig om blik en aandacht te vestigen op eene 
mededeel ng, die uitnemend in staat is aller belangstellino-
gaande te maken , iedere scherpzinnigheid op te wekken. A l 
thans ons kwam het voor, dat wanneer men de redeneerino-en 
van den verteller volgt, zijn gedachte-gang ten minste eeni-
germate de bewondering zal nitlokken en er al lichtelijk de 
gevolgtrekking uit zal worden geput, dat iemand die zich in 
het denken oet'ent, in velerlei omstandigheden des levens veel 
voor heeft, boven iemand die als machine, al is het dan ook 
van uitmuntend fabricaat, in de maatsehappij voortleeft. 
Wat hier volgt is in C H A M B E R S J O U R N A L als verhaal ingekleed 
om de lectuur meer aanl kkend te doen zijn; de hoofdzaak is 
en blijft de scherpzinnigheid van den verhaler, die wij zelf 
zullen laten spreken. 

Voor eenige maanden zat ik 's avonds voor de schoorsteen 
en wachtte op mijne vrouw, die ik had beloofd naar den 



87 

schouwburg te brengen, toen mijn bediende een kaartje binnen 
brdcht en mij zeide, dat een beer dringend wenschte mij te 
spreken. Ik bekeek het visite-kaartje dat den naam van 
C . W A I T Z E N te lezen gaf, doch in een hoekje stond nog Private 
inquiry office (geheime politie). Laat hem binnenkomen, zeide 
ik en dacht, naar de pendule kijkende, wat dromrael kan die 
van mij willen weten. 

Binnen weinige oogenblikken voerde mijn bediende een man 
van eene ferme gestalte in de kamer en ik liet hem plaats 
nemen. Mijnheer W A I T Z E N had, gelijk ik later vernam, vroe
ger als politic-agent gediend, en droeg nog de onweder-
spreekbare bewijzen van dien dienst met zich om, al deed 
hij zijn uiterste best die te verbergen. 

Wel Mijnheer! aan welk gelukkig toeval moet ik uw bezoek 
danken, vraagde ik eenigszins ironiek, want om de waarheid 
te z c g e n , was mijne stemming jegens dien geheimzinnigen 
naspoorder niet bijzonder gunstig: ben ik soms zelf het voor-
werp van een heimelijk onderzoek? — Yolstrekt niet, ant-
woordde hij: ik ben hier gekomen om u om hulp te vragen 
in eene netelige beroepsbezigheid. Dit zeggende haalde hij 
eene kleine portefeuille uit den zak en vroeg: Gij zijt vlug 
in 't outcijferen van geheimschrift? — Ik vermaak er mij ten 
minsten soms mede; maar hoe weet gij dat? — Verschoon 
mij, maar het is mijn beroep om alles te weten te komen, 
zoowel door mij zelf als door anderen. L zond immers ver-
leden herfst aan c!e Times de oplossing van eene in cijfers 
gestelde aankondiging? — J a , maar — Ik noteerde 
de aanvangletters der onderteekening (uw naam werd door u 
verzwegen) en de plaats van afzending, eene badplaats in het 
zuiden , met het doel bij gelegenheid te informeeren of u daar 
of elders woonde ; dit deed ik nu, en hoewel ik uw adres 
in Londen niet kon uitvinden, hielp een door u betaald kas-
siersbriefje mij eindelijk op den weg en daar ben ik nu. — 
Wel , ik moet bekennen dat dit eene aardige wijze is om zich 
met iemands familie-aangelegenheden te bemoeien. — Wat kon 
ik anders doen, Mijnheer? Had u met uw naam onderteekend, 
dan ware mij deze reis bespaard. Daar u een edeldenkend 
mensch zijt, zult u nu gaame willen weten welk verzoek ik 
te doen heb, en vooral het onderwerp willen kennen voordat 
gij uwe medewerking belooft. Niets natuurlijker dan dat; het 
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stelsel van geheime nasporingen is niet edel en niet vereeretid 
maar het is mijn beroep, en dus moet ik wel trachten mijn 
best te doen. Wilt u mij nu helpen, wanneer ik u de over-
tuiging schenkt dat er geene nevengedachte bij deze zaak in 
't spel is. — Laat hooren , antwoordde ik en metecn wierp 
hij weder een blik in zijn notitieboek en hervatte daarop: Op 
den laatsten rescontredag op de effectenbeurs verdween J . C. 
en nam op bedriegelijke wijze een zeer groot aantal effecten 
en andere papieren, die hij op iedere andere beurs zeer o-c-ed 
kan verhandelen, met zich. De politie tracht hem in 't°oo<>-
te krijgen, doch verscheidene beursbezoekers hebben met elka^-
cler besloten mij buitendien te bezigen om navorschingen in 
't werk te stellen: ik heb eenigen grond om te vermoedeu dat 
hij nog in Engeland is en ik geloof dat hij nog niet in de 
gelegenheid is geweest zich van zijne papieren van waarde te 
ontdoen, omdat men hem te spoedig achter de hielen heeft 
gezeten. Zoo heb ik ook grond te geiooven — waarom behoef 
ik u met te zeggen, maar 't is gedeeltelijk ook om het eerste 
woord der advertentie — dat deze cijfer-aankondiging van hem 
komt of aan hem gericht is. Thans heb ik alles onverholen 
medegedeeld; wilt u mij belmlpzaam zijn? — Hij reikte mij 
eene uit een dagblad geknipte advertentie over van den vol-
genden. inhoud: 

Fred. (112 18) (236 49) (207 76) (132-3) (27-61) (142-54) 
(121-32) (12-32) (72-6) (202 3") (38-106) (262-51) (78-22) 
(63-94) (110-6) (262-51) (19-33) (160-60) (230-92) (37'51 
(210 29) (204-79, (15 67) (143-61) (121-32) (236-54) (37-101 
(21-17) (236 54) (238-78) (5-1) (175-75) (143-61) (13-7 
(204-79) (114-2) (10-102) (121-32) (132-15) (78 112) (157 62) 
(100-58) (134-19) (264-30) (268-66) (5-1) (187-71) (80-45) 
(117-75) (-265-62) (9-101) (245-62) (154-55) (158-46) (256-41). 

Dit cijfersohrift, zeide ik na liet eenige oogenblikken te hebben 
bekeken, komt mij voor niet eenvoudig van aard te zijn. Voor-
dat ik de oplossing op mij rieem , wensch ik de vergoeding te ken-
nen. Hij noemde een prijs en ik moet zeggen dat die zeer 
vrijgevig was. — Misschien, merkte ik op, komt de aan-
koudiging niet van J . C. en toch zal zij mij evenveel moeite 
kosten. — En de betaling zal evenwel volgen, mijn waarde 
heer! viel W A I T Z E X hierop in. — Goed, dan zal ik de onder-
neming beproeven; gelukt zij niet, dan is mijne moeite ver-
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loren. — Dat er haast bij 't werk is behoef ik bijna niet te 
zeggen; wanneer kan ik den uitslag vernemen? werd mij ge-
vraa<>-d. — Ik zal alles doen wat ik kan, antwoordde i k ; 
k o m ° m o r g e n middag eens terug, en is er kans van slagen, 
dan zal ik hoogstwaarschijnlijk wel gereed zijn. 

Juist ging de deur open en trad mijne vrouw binnen, 
geheel gekleed voor den schouwburggang. W A I T Z E N boog en 
wierp mij cen angstigen blik toe met de woorden — fluiste-
rend gesproken. — „ Gij zult toch stellig dadelijk beginnen? 
Gij gaat toch niet uit? Bedenk eens hoe weinig tijd wij 
hebben." Doch ik liet mij niet vermurwen, nam den arm 
mijner vrouw in den mijnen, en ging den trap af. Terug-
gekeerd zeide ik mijn wijfje „ goeden nacht" en vertelde haar 
dat ik nog te werken had, pookte het vuur op en zette mij 
neder tot eene aandachtige beschouwing van het mij overhan-
digd papiertje. 

Mijn eerste werk was dat ik zocht op te sporen of ik den 
aard van dit cijfersohrift kon begrijpen , dat wil zeggen het 
plan waarnaar het was ontworpen. Met uitzondering van het 
woord Fred, bevond ik dat mijn proefstuk uit 252 cijfers be-
stond, die door parenthesen in 55 groepen waren gedeeld, en 
dat een punt in elk dezer groepen de getallen tusschen twee 
haakjes geplaatst weder in twee deelen splitste. Het aantal 
der tusschen ieder stel haakjes besloten cijfers wisselde af van 
2 tot 5; de verhoudingen der verschillende samenstellingen 
weken ver van elkander af, daar er slechts 2 voorbeelden van 
groepen met twee cijfers waren te vinden, 2 met drie; 13 
met vier; en 38, of meer dan drie-vijfden van het geheel 
aantal, met vijf cijfers. N u kon de bedoeling dier haakjes 
en punten mogelijk alleen wezen de zwarigheid van het lezen 
van het cijferschrift te vergrooten; 't was echter evenzoo 
waarschijnlijk dat zij werkelijk ten doel hadden, wat aanvan-
kelijk moest worden vermoed, dat is de verdeeling en onder-
verdeeling der getallen. Terwijl ik zorgvuldig vermeed om 
zonder voorbehoud de richtigheid van deze laatste beschou-
wino-swijze aan te nemen, zocht ik in het cijferschrift zelf 
naar° iets dat mij omtrent deze kon inlichten. Ik vond al 
de cijfers van 0 tot 9 gebruikt en bekeek de nul wat nauw-
keuriger; die kwam 19 maal voor. Als de verdeeling en on-
derverdeeling der getallen nu geheel wilkkeurig was, dan 
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behoeft het geen betoog dat die mil ten minsten eens in den 
aanvang eener groep zou moeten staan; doch dit was het 
geval met. Deze eerste schrede was dus niet vruchteloos • 
de verdeeling was een noodwendig vereischte van dit ciifer-
schnft. J 

Zij voerde mij al dadelijk nog een stap verder. Had men 
de bedoeling gehad zekere letters door zekere cijfers voor te 
stellen, dan zoude ik hebben mogen verwachten dat de 0 aan 
het hoofd eener groep stond; want in 't Engelsch, de taai 
waarin dit cijferschrift waarschijnlijk was gestekl, komen geen 
veelvuldige gebezigde letters voor, die niet soms ook aan het 
begin van een woord staan — een regel die bovendien steek 
houdt in alle Europeesche talen waarmede ik bekend ben 

Met eemg recht had ik dus bereids tot eenig besluit kunnen 
komen, dat de beteekenis van het cijferschrift afhing van de 
groepeenng, maar ik vond nog andere bewijzen, die mij 
terzelfder tijd verder brachten. Ik maakte reeds meldin°- van 
het veelvuldig voorkomen van groepen met B cijfers: deze 
eigenaardigheid was kwalijk in overeenstemming te bre^en 
met een of ander plan dat letters door op zich zelf staande 
teekens moest wedergeven, ofschoon het evenwel mogelijk was 
volzinnen te vormen hoofdzakelijk uit woorden van 5 letters 
hetzij men de khnkers behield of verwaarloosde. Doch bij de 
groote meerderheid der groepen van 5 cijfers vond ik 3 cijfers 
voor het punt. Op deze getallen voor het punt geplaatst, 
bepaalde ik nu vooreerst mijne aandacht, en bevond dat zij 
(alle groepen nagaande) met tusschenrmmten van 5 tot 268 
gingen; in 37 van de 55 groepen waren 3 cijfers aanwezig. 
Herhalingen buiten de rekening latende, vond ik dat er 15 
waren beneden 100; 15 tusschen 100 en 200; en 13 boven 100-
eene soort van geliikraatigheid, die sterker was dan ik had 
verwacht te vinden , sterk genoeg om overtuigd te geraken 
dat zij een gevolg was van een vast plan van groepeering. 

Het stond nu bij mij vast dat die afdeelingen niet wille-
keurig waren en dat de gebezigde getalmerken geene op zich 
zelve staande letters aanduidden; ik besloot derhalve, dat zij 
in groepen letters of woorden voorstelden. 

Thans wijdde ik mijne zorgen aan de getalgroepen achter 
de punten en vond dat ze van 1 tot 112 liepen. Dit laat
ste getal door twee deelende, bespeurde ik dat er 27 groep-
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jes beneden 56, en 22 boven 56 waren. Met het licht dat 
thans voor mij was ontstoken en dat weder op groote regel-
matigheid wees, zoude ik het spoedig ver gebragt hebben , 
ware het te ontcijferen stuk langer geweest, doch ik had 
helaas met eene te korte mededeeling te doen. Intusschen 
was ik versterkt in mijn gevoelen, dat een vast stelsel bij 
het schrijven der getallen was gevolgd. De getallen broken 
eensklaps bij 112 af, terwijl zij in de andere groepen tot 
268 stegen ; de beide stelsels welke de groepen vddr en ach
ter de punten regelden waren derhalve verschillend, men kon 
er dus niet bepaald uit afleiden dat zij van elkander afhin-
gen, doch het plaatsen tusschen haakjes maakte dat toch 
zeer waarschijnlijk. Ik meendc althans zekcr te kunnen aan-
nemen dat elke op zich zelve staande groep een letter of een 
woord uitmaakte. 

Zoo ver was ik schier ongemerkt met mijne uitkomsten 
gevorderd, maar evenwel had ik nog geen spoor voor mij. 
Toch had ik uit mijne nasporingen de gevoltrekking opge-
raaakt dat ik waarschijnlijk op den goeden weg was. Deze 
nasporingen wezen mij echter duidelijk op eene omstandig-
heid, die vriend W A I T Z E N zeer ongerust moest maken over 
den goeden afloop; imraers werd mijn voorgevoel, dat mij 
als 't ware van den aanvang af bezielde, bijna tot zekerheid, 
en dat was, dat die cijfers of getallen naar een boek verwe-
zen: de eerste groep duidde de bladzijde, de tweede groep 
den regel der bladzijde aan, beide te zamen tusschen twee 
haakjes besloten. 

Als de dichter P O E ons in zijn merkwaardig sprookje van 
den „ G o u d e n tor" zegt, dat het te betwijfelen is, of men-
schelijke scherpzinnigheid een raadsel zou kunnen stellen, dat 
niet door goed aangewende menschelijke scherpzinnigheid ware 
op te lossen, — iets dat algemeen gesproken, zeer juist ge-
zien is — zoo moet men het er voor houden, dat hij slechts 
van cijfers wil spreken die naar een vast plan geregeld zijn 
en wier wijze van rangschikking eene vingerwijzing ter op-
lossing verschaft. Maar moeielijk kan zijne stelling zich uit-
strekken tot eene willekeurige groepeering van cijfers, gelijk 
de onderhavige, welke niet in zich zelve het middel bevatte 
om haar te lezen ; immers kon ik nu eerst vorderen, wan
neer ik het gebezigde boek zelf had opgespoord, en dan de 
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wijze ontdekte waarop men er van had gebruik gemaakt. 
Die oplossing kwam mij aanvankelijk hopeloos voor, doch 
bij nader overleg vond ik genoeg andere dingen om tot lei-
ding mijner verdere nasporingen te strekken. 

Ik bespeurde vooreerst verscheidene herhalingen. In een 
cijferschrift nu dat met zooveel scherpzinnigheid was saamge-
steld, als waarvan dit blijken droeg, ware het zeer gemak-
lijk geweest om dozijnen of honderd regels of woorden van 
een boek aan te halen, en dus niet in herhalingen te vallen, 
wanneer ieder teeken slechts eene enkele letter voorstelde; 
die herhalingen waren echter weder zoo zeldzaam, dat de 
mogelijkheid toch bleef bestaan men met elk teeken een let
ter aanduidde. Evenwel vestigde zich bij mij de overtuiging 
dat iedere tusschen haakjes besloten groep een woord daar-
stelde, en ik begreep dat het getal voor de punt de blad
zijde , en dat achter de punt den regel dier bladzijde aanwees. 

Het hoogste dezer laatste getallen was 112, en het moet 
al eene zeer ledige bladzijde zijn die niet verscheidene malen 
112 woorden be vat; dat tweede getal kon dus kwalijk naar 
eene woordvolging verwijzen, maar moest betrekking hebben 
op een regel. 

Zoo kwam ik tot de vraag: welk boek zou men wel bij 
voorkeur bezigen om zulk een cijferschrift saam te stellen? 
In een gewoon boek zou het uiterst moeilijk wezen , in som-
mige gevallen zelfs onmogelijk om het bedoelde woord op te 
zoeken; er is slechts eene soort van boeken waarin men on-
verwijkl, zonder moeite, elk woord dat men wenscht kan 
vinden, en dat zijn woordenboeken. Werd zulk een boek 
gebezigd, dan was het ook overbodig meer dan den regel 
aan te duiden, want men vond het woord onmiddellijk in 
zijne alphabetische volgorde; bij andere boeken zou men drie 
getallen hebben noodig gehad. Voor de bladzijde, den regel 
en het woord. Dit bevestigde mijn vermoeden. Door eene 
nieuwe proef kon ik mijne ztenswijze controleeren, en ik 
maakte dus een tabel, zooals hieronder staat, waarin ik de 
getallen voor de punten geregeld achter elkander liet volgen, 
met aanwijzing dergene welke meer dan eenmaal voorkwamen, 
en met opeulating der plaatsruimten voor de ontbrekende ge
tallen. 
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Ik had echter nog iets te verrichten vdordat ik mijne proef 
kon aanvvenden, en dat was het dikwerf voorkomen van be-
ginletters te berekenen. Zooals zij in een Engelsch woorden-
boek voorkomen, is de volgorde der beginletters in verhouding 
tot hare talrijkheid, aldus: S, C , P , D , A , R , B , T , M , 
I , P , E , U , H , L , G , W, O , V , N , J , Q , K , Y, X , Z. 
De lezer zal echter reeds van zelf opmerken, dat het eene 
woord veel menigvuldiger gebezigd wordt dan het ander en 
dns die volgorde, zooals wij ze hierboven opsomden, in de 
toepassing wordt onderstboven geworpen: dit is ook werkelijk 
het geval. Voor mijn doel moest ik met eenige zekerheid 
weten welke beginletters het meest voorkomen in 't dagelijksch 



94 

gebruik, en daartoe nam ik de moeite een aantal bladzijden 
te ontleden van eenige populaire geschriften, welke juist op 
mijn tafel lagen. Daardoor werd die volgorde dan ook aan-
merkelijk gewijzigd en naar gelang van de talrijkheid moest 
ik de beginletters nu op de volgende wijze rangsckikken • 
T , A , I , W , H , O , M , 8, B , F , D , C , N , P , L , G , 
E , K , U , J , K , Y , V , Q , X en Z. De letter T blinkt 
in dit opzicht boven alle andere uit, wegens het menigvuldig 
voorkomen der Engelsche woorden: the (de), that (dat), this 
(dit), then (toen), there (daar), their (hunne), them (hun), 
t h e y (zij). these (deze), those (die), ta (aan). Dan volgt 
de A , om het aantal woorden, als: a en an'(een), and (en), 
am (ben), are (zijt), at (te), all (alles) enz.; dan de I , waar-
onder voorkomen: 1 (ik), is (is), it (het), its (zijn), in (in), 
into (binnen); daarop volgt de W , door de woorden: we 
(wij), where (waar), when (wanneer), was (was), were (waren), 
who (wie), which (welke), what (wat), would (zoude), will 
(zal) enz. In elk matig lang opstel zullen deze vier begin
letters de overige de loef afsteken. Van deze vier letters 
staat de A bovenaan in de alphabetische volgorde, de I on-
geveer in 't midden, de W met uitzondering van enkele 
bladzijden aan het einde van de groote woordenboeken. N u 
ging ik mijne proef-ontleding raadplegen en zag dadelijk dat 
de door mij overgenomen en opgeschreven getallen vooral in 
het begin en aan het einde in de dichtste gelederen stonden 
geschaard. Die welke zich aan het eind bevonden, durfde 
ik met voile recht als woorden beschouwen, die met W aan-
vingen. Terwijl ik nu het laatste getal, 268, aanmerkte als 
waarschijnlijk de laatste bladzijde van het boek dat als sleutel 
zou moeten dienen, vond ik dat in een woordenboek van onge-
veer dien omvang de letter I zoo omtrent op bladzijde 120 
of iets vroeger beginnen moest. Ik wierp nu weder een blik 
op mijn tabel en vond dat er slechts weinig woorden van die 
middelste bladzijden aanwezig waren; maar omdat het proef-
stukje, waar ik mij mede bezig hield zoo kort was, kon ik 
kwalijk hopen dat al mijne gissingen dadelijk gunstig zouden 
uitvallen. Ware het te onderzoeken geschrift langer geweest, 
dan zoude het mij zelfs niet moeilijk zijn gevallen de grenzeu 
van elken letter vrij juist te bepalen. 
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Volgens mijn verinoeden moest de sleutel van dit cijfer
schrift derhalve een zakwoordenboek van ongeveer 270 blad
zijden wezen. Het was reeds zeer laat geworden toen ik tot 
deze slotsom kwam, doch vdo'r dat ik in bed stapte hield 
ik toch nog een ander punt in 1 oog, dat ik had opge
merkt. Ik vond twee cijfergroepen die gelijkvormig waren 
wat de getallen vddr de punten betreft, maar wier" tweede 
helft van elkander afweken i namelijk (236-49) en (236-54). 
Terwijl ik de verhouding berekende der verschillende letters 
in een woordenboek van 270 bladzijden , bespeurde ik dat 
die twee door bovengenoemde getallen aangeduide woorden 
met th moesten aanvangen; er was slechts eene tusschenruimte 
van 5 woorden tusschen hen beide. De samenstellers van 
kleine woordenboeken gaan zoo weinig stelselmatig te werk, 
dat deze tusschenruimte mij die beide woorden °n ie t juist 
liet opsporen , maar dewijl ik moest onderstellen dat zij tot 
de meest gebruikelijke behoorden , zoo begreep ik dat ze moes
ten behooren tot een der vijf paren : that, the ; — the, their • 
their, them; — them, then; — these, they. 

N u had ik alles gedaan wat ik voorloopig kon doen en 
ging naar bed met de trooslrijke hoop dat ik in de gelegen
heid zou zijn het als sleutel gebezigde woordenboek °te vin
den. E r waren toch stellig twee exemplaren noodig geweest 
het een om het cijferschrift saam te stellen, het "ander om 
dit te ontcijferen, derhalve was het zeer waarschijnlijk dat 
het een gewocn woordenboek moest zijn, een zoo gew 0 on 
althans dat men er twee exemplaren gelijktijdig, vermoede-
lijk in denzelfden winkel van mid kunnen koopen. 

's Morgens begaf ik mij in een rijtuig naar Paternoster Eow 
de straat der Londensche boekhandelaars, gelijk men weet' 
in wier magazijnen de kleine boekverkoopers zich zonder moeite 
voorzien van hetgeen zij noodig hebben. In een dezer win
kels was ik bekend en men liet er mij inzage nemen van al-
lerlei voorradige zakwoordenboeken. Ik koos er een dozijn 
van uit, welke meer of minder aan mijne verwachting voldeden, 
en ijlde huiswaarts om mijn daar achtergelaten raadselschrift 
te vcrgelijken. Toen ik weder op mijn kamer zat, nam ik 
achtereenvolgens met verschillende exemplaren proeven en 
vond er eindelijk een dat mij voldeed, toen ik het eerste ge
tal (vddr de punt) voor de bladzijde, het tweede (achter de 
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punt) voor den regel waarop het woord voorkwam, bezigde; 
ik gaf mij geen tijd die regels te tellen, maar schreef dade
lijk de woorden uit de alphabetische lijst over. Het titelblad 
meldde mij dat het W E B S T E R S Woordenboek ,, het honderd-
duizendste" was, uitgegeven in Fleetstreet N ° . 1 5 8 ; met ge-
ringe moeite vond ik nu de volgende ontcijfering: 

Fred. I hear that search is being made in all directions, canal 
was drag d H was arrest on suspicion but servant saw ano
ther man in the cab at the time an policeman also saw him 
afterwards in it cab man not found stay where you are I 
will advertise twentieth Nov (1). 

Ik behoef ter opheldering slechts te zeggen dat als een 
woord, zooals bijv. are, niet in het woordenboek voorkwam, 
het geschreven werd door de letters van het alphabet af
zonderlijk aan te duiden ; — dit deed men ook bij het woord 
dragged, daar de uitgang door de op zich zelve staande letter d 
werd aangedu d. Het was op die wijze mogelijk eigennamen 
of andere woorden, die niet in het woordenboek voorkvvamen, 
te schrijven. 

De inhoud van het cijferschrift was zoo afwijkend van het-
geen ik volgens W A I T Z E N S verhaal verwachtte, dat ik eene 
bepaalde dwaling vermoedde. Maar welke kon die zijn? Hij 
kon mij geen verkeerd stuk papier hebben gegeven, want hij 
had immers mijne opmerkzaamheid op het aanvang-woord ge
vestigd. Zonder twijfel had ik de belooning eerlijk verdiend, 
maar hier was zoo klaarblijkelijk een abuis in 't spel, dat 
het mijne belangstelling gaande maakte het geheim op te 
sporen. W A I T Z E N had mij fle dagteekening van de courant 
opgegeven en ik liet derhalve een exemplaar balen. Vreemd 
genoeg vond ik, juist onder de door mij ontcijferde adver
tentie, eene andere ^ evenzoo in cijferschrift: deze was van 
den eenvoudigsten aard, want het eenigst bezwaar was dat 
men soms de eene letter door de andere vervangen had. In 
tien minuten had ik de verklaring voor mij liggen. 

(1) Fred. Ik hoor men zoekt u in alle riohtincen. Een kanaal » e r d 
met het sleepuet o> derzocht. H . werd als verdacht opgcpakt, maar de 
bediende zag een ander man in de vigilante op dienzeltden tijd. Een 
con«tabel za^ hem ook daarin. lie koetsier heeft men nog met kunnen 
vinden. BHjf waar gij zijt. Ik bericht weder op 20 November. 



Fede. I don't think that I am watcneu; not sure. Folice 
went down to Liverpool after you. Get as soon as you can 
to A . , where 1 will joiu you. I got the bag all right. Steamer 
sails on the seventeenth (1) . 

Dit had veel meer overeenkomst met de policie-aangelegen-
heid in kwestie. Pas had ik deze ontcijfering gereed, of er 
werd aan de deur geklopt en W A I T Z E N trad binnen. Ik ver-
toonde hem mijne lezing der eerste aankondiging: hij bekeek 
die sterk onthutst; toen ik hem echter de verzekering gaf 
dat er geene dwaling in kon voorkomen en, hem den sleutel 
voorleggende, verklaarde hoe ik dien had gevonden en op 
welke wijze men dien gebruikte, nam hij een kassiersbriefje 
uit zijne portefeuille, vulde het in en overhandigde het mij. 

Nog een oogenblik geduld, zeide ik en overreikte hem de 
vertaling van de tweede advertentie: hebt gij dit soms noo
dig? — Eas overtuigde mij de uitdrukking op zijn gelaat dat 
ik doel had getroffen, en hij verzekerde mij dan ook dat deze 
aanwijzing , hoe onbeduidend ook ,. voor hem voldoende was. 
Ik vertelde hem hoe ik er aan gekomen was. Maar dat aan
vang-woord! ' t i s waar, groot was het verschil niet en er kon 
wellicht eene drukfout in 't spel zijn, dat is meer gebeurd. 
W A I T Z E N verhoogde het mij toegekende bedrag op de aanwij
zing en maakte zich gereed onverwijld zijne nasporingen te 
beginnen, doch ik hield hem nog een oogenblik op en vraagde: 
Weet gij iets omtrent de andere aangelegenheid? — J a , ant-
woordde hij , het is eene vreemdsoortige; wildt gij er wat van 
vernemen, dan zal ik u vertellen dat voor ongeveer eene maand 
geleden twee vrienden, de A . en de H . der advertentie, samen 
dineerden in een hotel in het West-end en in een huurrijtuig 
huiswaarts keerden ; zij woonden dicht bij elkander in St. Johns 
Wood. H . woonde dichter bij de stad dan A . en de koetsier 
reed dus eerst bij hem aan. Het was eene regenachtige nacht, 
de koetsier steeg aan de deur af om aan te kloppen en zeide 
tegen de huurders van zijn rijtuig dat het regende. Voor H . 
was het gelukkig dat hij dit deed en ook dat zijn dienst-

(1) Fede. Ik geloof niet dat ik bewaakt word; doch ben niet zeker. 
Tie policie vervolgt u in Liverpool. Ga zoo spoedig mogelijk naar A . , 
waar ik n zal vinden. De zak heb ik goed ontvangen. De stoomboot 
vaart den 17den af. 

1867. 5 
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bode en een voorbijgaand policiedienaar den Heer A . in het 
rijtuig zagen zitten, want sedert heeft men A . noch levend 
noch dood wedergezien. 

Eene vreemde geschiedenis, merkte ik op, wat kan dat be-
duiden? — W A I T Z E N antwoordde dat hij het niet wist, maar 
dat A . , die nooit over die omstandigheden sprak, verscheidene 
jaren van zijn leven in Italie had doorgebracht en er rond-
zwierf, niemand wist hoe of waar. Zijne verdwijning stond 
misschien in verband met zijn vroeger leven, en H . herin-
nerde zich eene onbeduidende omstandigheid die dit zelfs 
waarschijnlijk maakte. Hij had opgemerkt dat toen zij zich, 
gelijk boven is vermeld, in het vreemde logement bevonden, 
A . plotseling opsprong of hij door eene wesp was gestoken; 
op H . 8 vragen naar de reden, ontving deze geen antwoord, 
maar A . veranderde van zitplaats zoodat hij in het vertrek 
kon rondkijken. Gedurende den geheele avond bespeurde men 
eene verandering in zijne wijze van handelen en toen hij H . 
goeden nacht wenschte, klonk zijn stem alsof hij voor een 
ongeluk was beducht; daarom had H . hem naar huis willen 
begeleiden, maar hij sloeg dit af. Naar het overige viel 
slechts te raden. Waarschijnlijk moest er aan eene wraakoe-
fening worden gedacht waarvoor hij op zijne buitenlandsche 
reizen wellicht reeds lang vrees had gekoesterd, 

Maar de policie? vroeg ik. — J a , die is tegen Italiaansche 
samenzweringen niet opgewassen. — Daarmede eindigde ons 
gesprek, doch weggaande voegde W A I T Z E N mij toe, dat ik 
binnen eenige dagen wel iets van mijn „ man" in het politie-
blad zou lezen. 

E n dit was werkelijk het geval. Onze „ m a n " werd eenige 
dagen later te Southampton aan boord van eene boot opge-
licht, juist toen deze naar West-Indie zou vertrekken en die 
hem waarschijnlijk langs deze zijroute naar Noord-Amerika had 
moeten overvoeren. Van A . of zijn geheimzinnige verdwijning 
vermun ik niets meer en besluit derhalve met de belofte dat 
aK IK daaromtrent iets merkwaardigs verneem, ik den lezer 
daarmede een volgend keer in kennis zal stellen. Mijne be-
moeiiiigen als cijfersclnift-ontraadselaar hielden echter thans 
geheel op. 



HDLP- E N WAARBQRG-PENSIOENFONDS 
OOK D E W E D U W E N E N W E E Z E N V A N D E A M B T E N A R E N T O T I 

RTJKS O N T V A N G S T E N , G E V E S T I G D T E R O T T E R D A M . 

Het zal aan vele ambtenaren niet onwelkom zijn, om bij 
het aftreden der sedert zooveel jaren gefungeerd hebbende 
Administrateuren van dit door het opheffen der Weduwen-
pensioenen ter dood veroordeelde fonds, te vernemen hoe dc 
toestand op den huidigen oogenblik is. Men zal ontwaren 
dat door het fondskapitaal ad / 60000.— 2̂  pCt. Nationale 
werkelijke schuld nog over het laatste jaar meer dan veertien-
honderd gulden nan pensioenen is kunnen worden uitgekeerd, 
en door^de benoeming van nieuwe Administrateuren in de 
kracht des levens zooveel mogelijk is gezorgd voor eene ge-
regelde finale verevening van dat kapitaal na uitsterving van 
alle trekkende Weduwen. 

De thans afgetreden Administrateuren zagen door de maat-
re"-clen van algemeen bestuur hun goed voornemen met vol-
ledV bekroonen, maar kunnen toch met eenige zelfvoldoenmg 
er op wijzen, dat door hun trouw en twintig jaar lang kos-
teloos beheer thans nog een aantal van 38 Weduwen of erven 
van ambtenaren worden gebaat. 

V E R S L A G . 

Administrateuren van het onderlinge H U L P - en W A A R B O R G -
I 'ENSIOENFONDS voor de Weduwen en Weezen van de Ambte
naren tot de Rijks-Ontvangsten, brengen ter voldoening aan 
art 62 van het Reglement voor gemeld Fonds, ter kennisse 
van de belanghebbenden, dat tengevolge het achtereenvolgens 
overlijden van vijf der m Commissarissen, het personeel van 
Commissarissen van gezegd Konds thans bestaat uit de Heeren: 
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A . J . M E T Z L A R , oud Entreposeur der in- en uitgaande 
rechten en accijnsen te Rotterdam, woonachtig te Kampen 

M r . J . G . V A N E A V E S T E Y N , oud Ontvanger-Entreposeur 
der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Middelbura 
wonende te Amsterdam. 

C. J . L A A R H O V E N , oud Ontvanger der directe belastino-en 
en accijnsen te Gorinchem, wonende te Arnhem. 

J . V A N D E R H U C H T , oud Ontvanger-Entreposeur der in-
en uitgaande rechten en accijnsen te Schiedam, wonende te 
Haarlem. 

M r . J . E V E R A , oud Ontvanger der directe belastingen te 
Belft, wonende aldaar; en 

J . J . V A N S C H A A Y K , oud Controleur der directe belastin
gen , in- en uitgaande rechten en accijnsen te Heerenveen 
wonende aldaar. 

Dat op den 3den November 1866 te Amsterdam is gehou-
den eene Vergadering van Commissarissen en Administrateu
ren, waarbij tegenwoordig zijn geweest, de Heeren Mr. J G 
V A N E A V E S T E Y N , C. J . L A A R H O V E N en J . V A N D E R H U C H T , 
als Commissarissen, mitsgaders de Heeren H . K U Y P E R GZ' . 
en H . A . V E R N I E R S V A N D E R L O E F F , als Administrateuren, 
terwijl de overige bewindvoerders der Inrichting, om redenen 
van gezondheid zich hadden verontschuldigd van de bijeen
komst. 

Dat door Administrateuren den Heeren Commissarissen 
tot onderzoek is aangeboden de Eekening en Verantwoording, 
met de betrekkelijke bescheiden, van het voormelde Fonds 
over het jaar 1865, welke, na accoord bevinding, is goed-
gekeurd en gearresteerd in ontvang tot een bedra°- van 
/ 1532.43, als: 

1°. aan batig slot der rekening over 1864, 
op 29 Juli 1865 f 47.88 

2". aan interest v a n / 60,000 werkelijke schuld] 
24 pCt. inschrijving op het Grootboek, 
verschenen den 31sten December 1865. . „ 742.45 

3 ° . aandito, verschenen den 30sten Juni 1866. „ 742.15 

Gezamenlijk uitmakende het voormelde bedrag 
n / 1532.43 
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en in Uitgaaf ten bedrage van / 1426.80 wegens de uit-
betaalde pensioenen, met / 105.63 aan contanten in kas, te 
verantwoorden in ontvang op de dienst van 1866, en alzoo 
te zamen uitmakende een aan de Ontvangst gelijk bedrag 
van / 1532.43. 

Dat de voormelde som van / 1426.80 voor pensioenen is 
uitbetaald aan de navolgende Weduwen , als: 

N A M E N . Tijdvak. Bedrag. 

De Wed. J . G . Wierix te Rotterdam. 
„ G . J . Wijsman te Amsterdam. 
; , E . J . van Hoboken te Zwolle. 
„ H . D. Keets te Amsterdam. 
; / J . R. Rambonnet te Zwolle. 
„ H . Sprik te Rotterdam. . . 
„ G . de Jongh te Sneek . . . 
„ A. D . Cornets de Groot te 

's Gravenhage. 
„ J . D . van der Borght te 

„ J . C. Enters te Nijmegen. 
„ J , M . Witstok te Rotterdam. 
„ C. H . Wortman te Rotterdam. 
„ H . J . Reinders teWildervank. 
„ H . Terstraeten te Groningen. 
„ J . Melkert te Wadenoijen . 

De Erve Wed. W. de Jongh te M i d -

De Wed. G.FrankeSchmaletellaarlem. 
„ P. S. Hoeksema te Oude-

Pekel-A 
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90.20 
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„ C. F . van der Lande te 

z, M . J . J . Jonckerste Meerssen. 
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N A M E N . Tijdvak. Bedrag. 

De Wed. J . A . Engelen te IJzendoorn. 
a L . A . van der Meer te Lobith. 
;z B . A. Berkhuizen te Dor

1865 
H 

/ 884.00 
64.20 
13.40 

drecht 
n J . H . Einger te Grouw . . 
„ H . van Stipriaan te Kuijk. 

II 

II 

II 

22,80 
23.80 
21.00 

„ J . K . de Selle te Emmen. 
„ H . Poelman te Veendam. . 
„ D . Koopmanschap te Ouder-

„ D . AValtman te Tiel . . . . 
w K . E . van de Noorda te Neede. 
a S. Wesselink te Vlagtwedde. 
// A . J . Ruttink te Rijssen. . 
u G. van Oudshoorn te Sneek. 
// W. F . Baron van Reede van 

Oudtshoorn te 'silage . . . 
w B . Rijks te Rotterdam . . . 
i, J . J . Lievelo te Kampen . 
„ J . P . W.Steinraetz te Kampen. 

T O T A A L . . . . 

II 

H 

# 

II 

• 

// 

H 
II 

1864/5 
1865 

* 
II 

11.40 
8.80 

6.00 
16.20 

6.80 
8.40 

26.60 
32.00 

4.00 

92.80 
21.40 
22.00 

141.20 

„ J . K . de Selle te Emmen. 
„ H . Poelman te Veendam. . 
„ D . Koopmanschap te Ouder-

„ D . AValtman te Tiel . . . . 
w K . E . van de Noorda te Neede. 
a S. Wesselink te Vlagtwedde. 
// A . J . Ruttink te Rijssen. . 
u G. van Oudshoorn te Sneek. 
// W. F . Baron van Reede van 

Oudtshoorn te 'silage . . . 
w B . Rijks te Rotterdam . . . 
i, J . J . Lievelo te Kampen . 
„ J . P . W.Steinraetz te Kampen. 

T O T A A L . . . . 

II 

H 

# 

II 

• 

// 

H 
II 

1864/5 
1865 

* 
II 

/ 1426.80 

Voorts geven Administrateuren te kennen, dat niettegen-
staande de mandaten per gewone post zijn verzonden, als-
nog onvoldaan is gebleveu het pensioen van de Weduwe H A -
N E G R A A T over 1864 eu 1S65 ten bedrage van / 51.60, welke 
naar Padang is vertrokkeu; dat van wijle de Weduwe H U L S T -
M A N te Zutphen over 1864, groot / 6.40 en van wijle de 
Weduwe W O L T H E R S te Decenter over 1865 , groot / 8.20 , 
welker rechtverkrijgenden nalatig zijn gebleveu in de over-
legging der bewijsstukken van erfrecht; alsmede dat de We
duwe V I S S E R te Leeutcardeu tot heden niets van zich heeft 
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doen hooren, tot den ontvang van het mandaat, groot/50.20 
ove-r 1805 , op den 12den September 11. aan haar afgezon-
den ; terwijl ten gevolge van de onzekerheid der opkomst van 
deze bcreids afgegeven mandaten, en de in dat geval onge-
noegzame gelden in kas, de uitbetaling van het pensioen der 
Weduwe M . J . J . J O N C K K U S te Meerssen, over 1865, groot 
/ 9 0 20 voorloopig is aangehouden, om uit de eerste beschik-
bare o-elden van den dienst over 1866 te worden gekweten. 

Eindelijk geven Administrateuren een algemeen overzicht 
van den tegenwoordigen stand der Inrichting , welke op de 
meest soliede gronden daargesteld en aanvankehjk zeer bevre-
digende uitkomsten opleverende, door uit onderscheiden oor-
zaken voortgesproten wanbetalingen, en voornamelijk door het 
opheffen der Weduwenpensioenen van Rijkswege in hare hart-
ader is aangetast geworden, tengevolge waarvan overeenkom-
stig het bepaalde ter Algemeene Vergadering van Commis
sarissen en Deelhebbers op 17 November 1845, de Weduwen 
hare pensioen-toelagen slechts gedeeltelijk genieten, en eerst 
bij verdere uitsterving de langstlevenden weder in het vol 
genot zullen geraken. 

Dat volgens gezegd overzicht er thans nog 39 trekkende 
Weduwen aanwezig zijn, welk aantal nog vermeerderen kan 
met v'ljf Weduwen, (waarvan inmiddels echter een is overle
den), wier toelagen nog in verrekening zijn met de wegens 
achterstallige contributie aan het Fonds verschuldigde gelden ; 
terwijl de oudste dier trekkende Weduwen thans 81 jaren , 
en de jongste slechts 55 jaren telt. 

Dat eerst na de uitsterving van alle trekkende Weduwen 
zal kunnen worden overgegaan tot de eind-verevening van 
het fondskapitaal, bedragende thans / 60.000, 2^ pCt. Nati
onale Schuld, waarmede meer jaarkringen zullen verloopen, 
dan aan Administrateuren op hunnen tegenwoordigen leeftijd 
van 70 a, 80 jaren zullen worden gegund, en mitsdien nuttig 
en raadzaam is voorgekomen, het beheer van het Fonds aan 
jeugdiger krachten toe te vertrouwen. 

DaUiierop overeenkomstig hun verzoek, aan de tegenwoor
dige Administrateuren is verleend eervol ontslag, met toe-
kennin" eener algemeene dccharge en dankbetuiging voor het 
ruim 40 jaren, 'en wel gedurende de laatste 20 jaren geheel 
kosteloos gevoerd beheer, terwijl ter hunner vervanging als 
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Administrateuren zijn benoemd de heeren W. F . L . Baron VAN 
R E E D E V A N O U D T S H O O R N , Controleur voor de verificatie der 
comptabiliteit van de in- en uitgaande rechten; H . J . H A M 
M E R I N G , eerste Commies ter Directie van 's Rijks belastino-en 
en A . H . V E R H O E F F , tweede Boekhouder bij het Entrepot°der 
in- en uitgaande rechten en accijnsen, alien gevestigd te 
Rotterdam, die deze benoeming zich hebben laten welgevallen; 
en zullende mitsdien de belanghebbende Weduwen of deelge-
rechtigden tot het voormelde Fonds, zich voortaan tot voor
melde heeren Commissarissen en nieuwe Administrateuren be
hooren te wenden. 

Aldus opgemaakt te 'sGravenkage, den lOden November 1866. 

Be afgetreden Administrateuren, 
H . K U Y P E R Gz. 
H . A . V E R M E R S V A N D E R L O E F F . 
T. G . V E R S F E L T . 



NAAMLIJST DER CONTROLEURS 

OP U L T ° . D E C E M B E R , 1866, 

N A A R D E N D A T U M D E R E E R S T E A A N S T E L L I K G . 

Aanstelling. 

21 Apr. 
4 Juli 
7 Mrt. 

21 Mrt. 
37 Juni 

II II 

31 Oct. 
20 Juni 
10 Mrt. 

4 Apr. 
6 Mei 
4 Apr. 

29 Mei 
7 Nov. 

10 Juli 
5 Nov. 

18 Peb. 
27 Sept. 

1827 
1836 
1838 

II 

1839 

1840 
1841 

II 

1842 

1845 
II 

1846 

N a a m . Standplaats. 

J . de Kruyff . 
H . Maertens . 
Plugge . . . . 
P. Helmoll . . 
R. Ruyters . . 
A . P. J . Sassen 
J . Olivier. . . 
C . van Rhijn. 

A . de Bergh . 
Akkeringa. . . 

P . A . A . de Timmerman 
H . Baron Lewe van 

Middelstum . . . . 
L . M . van Kooten. . 
Mr. J . P. L . Coenen 

van's Gravesloot. 
L . R. Wentholt . . 
W. P. van Visvliet. 
J . Kuyper Hz. . . 
IW. G . Hoffmann. . 

Schoonhoven. . . 
Helvoetsluis. . . 
Rotterdam, Entr. 
Haarlem 
Maastricht, 2<= Afd. 
Roermond. . . . 
Leiden, 2<~ Afd. 
Boxmeer 
Alkmaar 
Amsterdam, Comp. 
Amsterdam, Comp. 

Beek. . 
Gouda. 

Amersfoort, . . . 
Zwolle 
Rotterdam, D . b. 
Amsterdam, D . b. 
Amsterdam, D . b. 
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23 Oct. 1846 
30 Juni1847 

1 Nov, 
25 Dec. 
30 „ 
10 Mrt. 

1 Juli 
3 Aug. 

31 Dec, 

1848 

1849 

20 Apr. 1850 

» II II 

II u II 

d Sept. 1850 
1 Mrt. 1851 

21 Sept. „ 
1 Feb. 1852 

17 Apr. , 
6 Nov, . 

a II 

31 Jan. 1853 

6 Apr. 1854 

// ;/ 
30 Juli 
29 Mrt. 

IDec . 

n 
1856 

A. J . L . Beudt . . 
C. van der Schoot. . 
P. C. Kooy 
C.A.M. i?aTo«du Tour 
J . F . Pottgieter. . . 
Jhr. C . A . von Weiler 
P. E . Janssens. . . . 
Ii. M . H . van Wessem 
G . M . Tetrode. . . . 
N . van Hamel. . . . 
Jhr. G . F . A . Calkoen 
H . Byleveld . . . 
W. F . Vertholen. . . 
H . C. Hanevrinckel. . 
A. P. Boellaard . . . 
H . J , Westenberg. . 
B. van Eck . . . 
L . J . Sala . . . . . . . 
M . Prakken 
J . D. Bichon van IJs

selmonde 
J . J . Voerman. . . . 
W. Craeyvanger . . . 
Jhr. E . C. L i van 

Nispen 
F . Hoijer 
A . J . E . A . de C'eva 
Jhr. T. J . Kraijenhoff 
T. D. Abbing . . . . 
P. Lammers Soeteman 
J . Goossens 
J . Indewey Delft 
J . Dufour' Gorkum. 

Leiden, 
's B o s c h . . . . 
Tilburg . . . . 
Tie] 
'silage, le Afd 
Arnhem, B. G, 
Maastricht, le Afd. 
Nijmegen . . . . 
Assen 
Heerenveen . . . 
Zalt-Bommel . . 
Hoorn 
Rotterdam, D . b 

n A . d. 
Breda . . . . 
Leeuwarden. 
Schiedam . . 
Roosendaal . 
Utrecht . . . 

Rotterdam, Comp 
Zierikzee 
Groningen. 

Eindhoven . . . . 
Dordrecht, 2« Afd. 
Heerlen 
den Helder . . . . 
Amsterdam, D . b. 

t A. d. 

B 
A 
B 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
A 

B 
B 
B 

B 
A 
C 
A 
A 
A 
A 
B 
B 

300 
500 
100 
300 
600 
300 
300 
800 
200 
300 
100 
200 
600 
900 
300 
400 
700 
300 
700 

600 
400 
400 

100 
600 
100 
900 
600 
600 
900 
500 
400 

r 
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Aanstelling. N a a m . Standplaats. 

9 Apr. 
II H 

II W 

» * 
II II 

ii it 
5 Apr. 

II H 

II II 

3 Mei 
6 Jan. 

1856 

// // 
22 Juni 
29 Aug. 

;/ // 
// II 

16 Nov. 

II 

1857 

1858 

II 

1859 

J . E . Loder . . . . 
U . Bar. thoe Schwart 

zenberg en Hohen-
lansberg . . . . 

Jhr. N . J . Martini van 
Geffen 

J . Burgerhoudt . . . 
J . E . Westenberg . . 
A. Keck 
J . A . H . G . Wilmar. 
H . Mantingh 
Jhr. G . K . van den 

Santheuvel 
M . M . J , van den Bergh 
J . J . P. H . Geelen . 
G . P. van Vladerac-

ken Jr 
Jhr. T. H. E . Nahuys 
L . P. A . Boellaard. . 
J . J . T . Evers. . . . 
J . A . Meulemans. . . 
W. F . H . Teupken. . 
J . M . Waleson. . . . 
H . J . Moll 

II II 

18 Jan. 1 8 6 0 

J . H . Leopold Bz. . 
W.HT.h.Bar. van Eeede 

van Oudtshoorn. . 
J . H . Simon 
G . H . H . Motke". . . 
J . H . Cateau van Ro-

sevelt 
C.G.vanWijkWerneke 
G . Oorthuys 

Amsterdam, A . d, 

Middelburg . . . 

Meppel 
Delfshaven. . . . 
Workum 
Hoogezand.. . . 
Weert , 
Gedet. Ministerie 

Steenwijk . . . . , 
Harderwijk . . . , 
Venlo , 

Deventer , 
Breukelen 
Weesp 
Harlingen 
Oosterhout 
Schiedam 
Amsterdam, A . d. 

D . b. 
Oude-Pekela. . . . 

Rotterdam, Comp. 
Ouder Amstel. . . 
Gennep 

Zevenbergen. . . . 
Bath 
Gedet. Ministerie. 
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Aanstelling. N a a m . Standplaats. 

21 Oct. 1860 

// II 

H II 

II II 

26 Jan. 

II II 

16 Oct. 

II II 

n II 

II n 
31 Mrt. 
23 Mei 

12 Dec. 
n II 

II II 

n II 

30 Mrt. 

// // 
29 Mei 

II n 
II II 

a II 

n II 

H II 

21 Dec. 
24 Apr. 

1862 

II 

II 

II 

1863 

II 

1864 

1865 

J . B . Story van Blok-
land 

Jhr. A . von Billow. . 
C. M . Visser 
B. K . Boom 
P. B . van Visvliet. . 
M . G . Just de la Pai-

sieres 
E . A . Tissot van Patot 
E . L . Bogaert . . . 
J . A . van den Dries 
L . C. A . J . Niehot. . 
B. Hulst 
W. H . Houwing. . . 
J . W . van der Noordaa 
J . Houwing 

H . E . Antink 
C. J . C. van de Ven. 
K. W. Verschooff . . 
H . P. van der Tak. . 
M . Haentjens 
P. H . W. Ligtenberg. 
L . E . Uyttenhooven. 
J . M . ter Laag . . . 
P. G . van Delden. . 
P. C. M . Groshans. . 
Chr. de Wijs 
J . Alma 
Jhr. J . L . A . van Haef-

ten 
W. C. P . J . Eerens 
W, Baerts 

Kampen 
Dockum 
Maassluis 
Axel 
Vlissingen 

Purmerend 
Sneek 
Heusden 
Dragten 
Driebergen . . . . 
Delfzijl 
Enschede 
Medemblik . . . . 
Controleur-Comm. 

te Rotterdam. . 
Doetinchem . . . . 
Goes 
Almelo 
Alphen 
Gulpen 
Zaandam 
'sHage, 2 e Afd. . 
Charlois 
Apeldoorn 
Druten 
Elst 
Ommen 

Zuidhorn 
Lobith 
Oss 
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Aanstelling. 

28 Sept. 1865 

N a a m . 

n n 

17 Mrt. 1866 
13 Sept. „ 

V A C A N T 

J . P. van Dngteren. 
T. E . Motke" 
P. J . A . Clavareau. 
E . L . A . H . Ariens 
J . H . van Assum . 
J . Neiszen (1). . . 

Standplaats. 

Oostburg 
Helmond 
Oirschot 
Sittard 
Groenlo 
Bedum 

Bergen-op-Zoom. 
Arnhem (Stad.). 
Zutfen 
Rotterdam, A. d 
D o r d r e c h t . . . . 
Middelharnis . . 
IJsselstein. . . . 
Emmen 

sc -
s ° 

(1) Kangnemeud oamiddellijk achter de bij K. B . 
aangcstelde Controleurs. 

van 21 Oct. 1860 



L U S T 
BBS 

M S 0 1 I I 3 . I ! , BEVORDERINGEK M T I 1 P L A A T S I I 6 H II 1866. 

N a 

G. Moesman . . 

J . A . Margadant. 
P. Graqf van Ho-

gendorp 
G . Meinesz. . . . , 
A . van Capellen Dz 
P. A . des Tombe. 
A . Hoogeveen . . , 

W. Laatsman. 
E . Bakker. . . 
W. Schadd. . 
E . Jochim . . 

M . G . A . Colen. 
J . J . van Eaab van 

Camstein 
J . A . van Vliet . . 
N . J . M . Sohelfhout. 

E . H . Scheidius . . 
L . A . van der Brugh. 
A . van de Werken. 

Vroegere be
trekking. 

Ontv. Bourtange 

Id. Schermerhorn 

Id. Sas van Gend 
Id.Groningen.d.b 
Id. Helvoetsluis. 
Cont. Amsterdam 
Ontv. Nieuwer 

Amstel. 
Id, Simpelveld. 
Id. Tubbergen. 
Comm. l e k l . 
Ontv. Dordrecht 

d. b. 
Id. Caberg. 

Id. Gent. 
Id. Wijchen. 
3e Klerk Entrepot 

Rotterdam. 
Adjunct-commies. 
Commies le kl. 
Ontv. Veenendaal. 

3 Jan. 

19 , 

25 „ 
n n 
29 „ 

H u 

It II 

2 Feb. 

n u 
II u 

Nieuwe betrek-
kino. 

Ontv.Glanerbrug-

Id. Akkrum. 
Betaalm. Sas van 

Gend. 
Ont.Schiedam.r.a. 
Id. Hillegersberg. 
Id. Haarlem, a. 

Id. Zwolle. d. b. 
Id. Amby. 
Id. Emmen. 
Id. Babberik. 
Id. Leeuwarden. 

d. b. 
Id. Simpelveld. 

Id. Termunterzijl. 
Id. Wilnis. 

Id. Caberg. 
Id. Wijhe. 
Id. Holterhoek. 
Id, Enkhuizen. 



I l l 

N a a m . 
Vroegere be

trekking. 

Datum 
van 't 

besluit 

Nieuwe betrek
king. 

W . J . A . v. Beusekom. 

L . C. Blom 

Adj. Cont. kadas
ter. N. -Hol l . 

Sum. Overijssel. 

Ontv. Rijp. 

Id. Veldzigt. 
Sum. Z.-Holland. 
Ontv. Hallum. 
Cont. Lobith. 
Id. Zaandam. 
Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Schagen. 

Id. Amsterdam. 
Id. Dragten. 
Id. Helmond. 

Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel 
Id. Ommen. 
Id. Amsterdam. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Deil. 
Id. Helder. 
Id. Jelsum. 
Cont. Almelo. 
Id. Ommen. 
Ontv.Noordwelle. 
Id. Deventer. 

27 Peb. 
// // 

28 , 

1 Mrt. 
5 „ 

10 „ 
14 , 
17 , 
a n 
a a 
11 a 

II » 

U 11 

II II 

II I 

n n 
H n 
II II 

a n 
II II 

II n 
22 „ 
24 , 
u n 

26 „ 
12 Apr. 

Cont. kadaster. 
Drenthe. 

Adj. Cont.kadast. 
N.-Holland. 

Ontv. Leiderdorp. 

Id. Bourtange. 
Id. Horst. 
Id. Hazerswoude. 
Id. Tilburg. 
Cont. Amsterdam. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Zaandam. 

Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Dragten. 

Id. Lobith. 
Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel. 
Id. Ommen. 
Id. Helmond. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Amsterd. r. 
Id. Warga. 
Cont. Lobith. 
Id. Almelo. 
Ontv. Sas v. Gent. 
Id. 's Hage. r. a. 

E . G . de Gelder. . 
G . D . Coninck Wes-

T . A . J . A . van Galen. 
E . M . J . van Gliert. 
H . Houwing . . . . 
T . 1). Abbing . . . 
H . J . Moll 
J . H . Waleson. . . 
P. H . W. Ligtenberg 
Jhr. N . J . Martini 

van Geffen. . . . 
B . Hulst 

Adj. Cont. kadas
ter. N. -Hol l . 

Sum. Overijssel. 

Ontv. Rijp. 

Id. Veldzigt. 
Sum. Z.-Holland. 
Ontv. Hallum. 
Cont. Lobith. 
Id. Zaandam. 
Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Schagen. 

Id. Amsterdam. 
Id. Dragten. 
Id. Helmond. 

Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel 
Id. Ommen. 
Id. Amsterdam. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Deil. 
Id. Helder. 
Id. Jelsum. 
Cont. Almelo. 
Id. Ommen. 
Ontv.Noordwelle. 
Id. Deventer. 

27 Peb. 
// // 

28 , 

1 Mrt. 
5 „ 

10 „ 
14 , 
17 , 
a n 
a a 
11 a 

II » 

U 11 

II II 

II I 

n n 
H n 
II II 

a n 
II II 

II n 
22 „ 
24 , 
u n 

26 „ 
12 Apr. 

Cont. kadaster. 
Drenthe. 

Adj. Cont.kadast. 
N.-Holland. 

Ontv. Leiderdorp. 

Id. Bourtange. 
Id. Horst. 
Id. Hazerswoude. 
Id. Tilburg. 
Cont. Amsterdam. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Zaandam. 

Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Dragten. 

Id. Lobith. 
Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel. 
Id. Ommen. 
Id. Helmond. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Amsterd. r. 
Id. Warga. 
Cont. Lobith. 
Id. Almelo. 
Ontv. Sas v. Gent. 
Id. 's Hage. r. a. 

J . A . van den Dries. 
J . B . Story van 

Blokland (1). . . 
J . H . Simon (1). . 
K . W . Verschoof (1). 
L . M . van Kooten. 
Th. E . Motke . . . 
J . H . van Assum . 
P. B . Eeeringh . . 
J . H . Wijbrands. . 
W. C . F . J . Eerens. 
K . W . Verschooff . 
W. E . N . Muskeyn. 
J . G . Moll 

Adj. Cont. kadas
ter. N. -Hol l . 

Sum. Overijssel. 

Ontv. Rijp. 

Id. Veldzigt. 
Sum. Z.-Holland. 
Ontv. Hallum. 
Cont. Lobith. 
Id. Zaandam. 
Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Schagen. 

Id. Amsterdam. 
Id. Dragten. 
Id. Helmond. 

Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel 
Id. Ommen. 
Id. Amsterdam. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Deil. 
Id. Helder. 
Id. Jelsum. 
Cont. Almelo. 
Id. Ommen. 
Ontv.Noordwelle. 
Id. Deventer. 

27 Peb. 
// // 

28 , 

1 Mrt. 
5 „ 

10 „ 
14 , 
17 , 
a n 
a a 
11 a 

II » 

U 11 

II II 

II I 

n n 
H n 
II II 

a n 
II II 

II n 
22 „ 
24 , 
u n 

26 „ 
12 Apr. 

Cont. kadaster. 
Drenthe. 

Adj. Cont.kadast. 
N.-Holland. 

Ontv. Leiderdorp. 

Id. Bourtange. 
Id. Horst. 
Id. Hazerswoude. 
Id. Tilburg. 
Cont. Amsterdam. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Zaandam. 

Id. Meppel. 
Id. Delfzijl. 
Id. Dragten. 

Id. Lobith. 
Id. Kampen. 
Id. Ouder-Amstel. 
Id. Ommen. 
Id. Helmond. 
Id. Groenlo. 
Ontv. Amsterd. r. 
Id. Warga. 
Cont. Lobith. 
Id. Almelo. 
Ontv. Sas v. Gent. 
Id. 's Hage. r. a. 

(1) Deze drie verplaatsingcn zijn ingetrokken bij Kon. 
1866, no. 66. 

besluit dd. 24 Maart 
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N a a m . 
Vroegere be

trekking. 
Nieuwe betrek

king. 

H . Geerligs . . . 
J . C. E . Sala . . 
F . H . Ludewig . 
J . A Margadant. 
J . P. Eicbelme. . 

P. van der Tak . 
P. J . Booms. . . 
Jfr.A.Uyttenhooven 
M . Beute 
C. N . de Bidder. 
G . Pontein. . . . 
S. Eoebroek. . . . 
J .R. Nieuwenhuyzen 
P. P. A.van Winters 

hoven 
J.A.v. Wijngaarden 
P. J . S. Eerens . 
J . Bolhuis. 
J . J . van den Bosch. 
A . Keiser 
Mr. S. Trip . . . 

J . W . Spies . . . 
J . F . Mansfeldt . 
W. P. Lamoraal W i -

clicrs 
W . L . J . Grobbee. 
L . R. Wentholt . . 
J . Goossens 
W. E . H . Teupken. 
P. C. Kooij (1) . . 

Ontv. Oudewater. 
Id. Woudenberg. 
Cont.kad. Drenthe 
Ontv. Akkrum. 
Id. Waalwijk. 

Id. Sliedrecht. 
Id. Vlodrop. 
Secr.-Gen. Buit.Z. 
Ontv. Herwijnen. 
Id. Vianen. 
Betaalmeest. Tiel. 
Ontv. Kerkrade. 
2e Comm. ter Dir. 

Ontv. Thorn. 
Id. Dordrecht r. a. 
Id. Roosendaal. 
Id. Wieringen. 
Id. Zwijndrecht. 
Surn. Groningen. 
Ontv. Deventer. 

d. b. 
Cont. Vlissingen. 
Ontv. Workum. 

Cont.- Gouda. 
Id. 's Hage. 
Id. Amsterdam. 
Id. Schiedam. 
Id. Zevenbergen. 
Id. Tilburg. 

14 Apr. 
U II 

a II 

17 „ 

24 
2 Mei 
3 „ 
7 i, 

n it 

8 a 

10 

12 
// 

14 
16 

22 „ 
24 „ 

25 
n 
n 
II 

a 
II 

Ontv.Veenendaal. 
(Utrechts-) 

Id. Wijchen. 
Id. Vlijmen. 
Id. Schermerhorn. 
Id. Nieuwer-Am-

stel. 
Id. Waalwijk. 
Id. Gent. 
Hoofd-Administr. 
Ontv. Rijp. 
Id. Goes. 
Betaalm. Arnhem. 
Ontv.Helvoetsluis 
Id. Ooltgensplaat. 

Id. Ittervoort. 
Id. Utrecht, r. a. 
Id. Bergen-op-Z. 
Id. Tubbergen. 
Id. den Helder. 
Id. Deil. 
Id. Deventer. d. b. 

r. en a. 
Referend. Compt. 
Betaalm. Sneek. 

Ontv. Gorinchem. 
Gedet. Dep.Finan. 
Cont. Gouda. 
Id. Amsterdam. 
Id. Schiedam. 
Id. Zevenbergen. 

(1) Ingetrokken bij Kon. besluit dd. 6 Juni 1866, no. 46. 
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N a a m. 
Vroegere be

trekking. 

Nieuwe betrek-

Li. E . Uyttenhooven. 
W. Hillebrandt. . . 
E . C . G . Motman . 
J . H . Cateau van 

Rosevelt 
P. R. van Visvliet. 
H . P. van der Tak. 
A. P. van der Loeff. 
J . U . Modderman . 
M . Feickens . . . . 
K.J.Geij van Pittius. 
J . P. Reede. 
B. H . J . F . Endtz. 
//<r.T.S.rl.H.Bowier 
G . J . A. Umbgrove. 
B . A . Brinkhuis . . 
J . J . H . Berden. . 
VV. F . J . Passtoors. 
L . van de Kasteele. 
P. Bouwens . . . . 
J . R. Zorn 
P. C. van der Min. 
B. H . J . F . Endtz. 
C. C. E . d'Almaras. 

G . J . van Kerkwijk. Id. Wognum. 
J . W. E . de Groot. Cont. Zutphen. 
M . J . A. Bannier. Ontv. Gouda. 
Jhr. E . W. Polman 

Gruys Id. Wedde. 
A . Zonnevylle . . . Id. Noordgouwe 
J . van Assum . . . Cont. Rotterdam. 
L . R. Wentholt . . j ld. Gouda. 
T, 1W r«n Knote.n.Td. Ommen. 

Cont. Alphen. 
Ontv. Knalhutte. 
Id. Bellingwolde. 

Cont. Berg.-op-Z. 
Id. IJsselstein. 
Id. Middelharnis. 
Ontv.Arnemuiden 
Id. Beerta. 
Id. Midwoud. 
Id. Werkendam. 
Ontv. Strijbeek. 
Sum. Noordbrab. 
Ontv. Ophemert. 
Sum. Gelderland. 
Ontv. Borne. 
Id. Born. 
Sum. Noordbrab. 
Ontv. Prinsenhage 
Id. Sommelsdijk. 
Visiteur. 
Ontv.IJsselmonde 
Id. Strijbeek. 
Id. Ameland. 

25 Mei 
28 „ 

6 Juni 

// n 
11 // 
n II 

14 „ 
n n 

25 Juni 
u n 
II a 
II n 

30 „ 
21 Juli 

II u 
5 Aug. 

u II 

19 Aug. 

H II 

6 Sept. 

13 

Cont.'sHage.2afd. 
Ontv. Jelsum. 
Id. Hallum. 

Cont.Zeveubergen 
Id. Vlissingen. 
Id. Alphen. 
Ontv. Noordwelle. 
Id. Hoorn. 
Id. Akkrum. 
Id. Oudewater. 
Ontv. Heumen. 
Id. Strijbeek. 
Id. Herwijnen. 
Id. Ophemert. 
Id. Woudenberg. 
Id. Kerkrade. 
Id. Born. 
Id. Sliedrecht. 
Id. Willemstad. 
Id. Veldzigt. 
Id. .Vianen. 
Id. Arnemuiden. 
Id. Bellingwolde. 

d. b. en a. 
Id. Muiden. 
Id. Zwijndrecht. 
Id. Dordr. r. en a. 

Id Beerta. 
Id. Etten en Leur. 
Id. Roosendaal. 
Cont. Zwolle. 
Id Gonrln 
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N a a m . Vroegere be
trekking. 

Datum 
van 't 

besluit. 

Nieuwe betrek
king. 

J . Alma Cont. Emmen. 
Comm. Dir. N . H . 
Ontv. Roosteren. 

Id. Breukelen. 
Id. Texel. 
Id. Woudsend. 
Id. Anjum. 
Cont. Dordrecht. 
Ontv. Nieuwkoop. 
Id. Midwolde. 

Cont. Arnhem. 
Ont. den Braam. 
Id. Oude Tonge. 
Cont. aan 't Dep. 
Surn. Friesland. 
Comm. le kl. 
Ontv. Eede. 

13 Sept. 
II II 

25 Oct. 

// II 

II n 
n to-
ti n 

26 „ 
f t II 

II II 

1 Nov. 
// n 
II n 

10 , 
// // 
11 II 

22 „ 

Cont. Ommen. 
Id. Bedum. 

Ontv. Hoogcruts. 
Id. Prinsenhage. 
Id. Workum. 
Id. Midwoud. 
Id. Bloemendaal 
Id. Gouda. 
Id. IJsselmonde. 
Id. Ouderkerk. 

a. d. IJ . 
Id.ZwoUe.R. en A . 
Id. Wieringen. 
Id. Woubrugge 
Hoofd- In specteur 
Ontv. Budel. 
Id. Ballum. 
Id. Borne. 

J . Neiszen 
Cont. Emmen. 
Comm. Dir. N . H . 
Ontv. Roosteren. 

Id. Breukelen. 
Id. Texel. 
Id. Woudsend. 
Id. Anjum. 
Cont. Dordrecht. 
Ontv. Nieuwkoop. 
Id. Midwolde. 

Cont. Arnhem. 
Ont. den Braam. 
Id. Oude Tonge. 
Cont. aan 't Dep. 
Surn. Friesland. 
Comm. le kl. 
Ontv. Eede. 

13 Sept. 
II II 

25 Oct. 

// II 

II n 
n to-
ti n 

26 „ 
f t II 

II II 

1 Nov. 
// n 
II n 

10 , 
// // 
11 II 

22 „ 

Cont. Ommen. 
Id. Bedum. 

Ontv. Hoogcruts. 
Id. Prinsenhage. 
Id. Workum. 
Id. Midwoud. 
Id. Bloemendaal 
Id. Gouda. 
Id. IJsselmonde. 
Id. Ouderkerk. 

a. d. IJ . 
Id.ZwoUe.R. en A . 
Id. Wieringen. 
Id. Woubrugge 
Hoofd- In specteur 
Ontv. Budel. 
Id. Ballum. 
Id. Borne. 

Jhr. G . B. de Sigers 
ther Borch. . . . 

A . Engelenburg . . 
J . Kleijnheus. . . . 
J .W.D. van Hemert. 
Jhr. J . C. F . Stern. 
G . Blok 

Cont. Emmen. 
Comm. Dir. N . H . 
Ontv. Roosteren. 

Id. Breukelen. 
Id. Texel. 
Id. Woudsend. 
Id. Anjum. 
Cont. Dordrecht. 
Ontv. Nieuwkoop. 
Id. Midwolde. 

Cont. Arnhem. 
Ont. den Braam. 
Id. Oude Tonge. 
Cont. aan 't Dep. 
Surn. Friesland. 
Comm. le kl. 
Ontv. Eede. 

13 Sept. 
II II 

25 Oct. 

// II 

II n 
n to-
ti n 

26 „ 
f t II 

II II 

1 Nov. 
// n 
II n 

10 , 
// // 
11 II 

22 „ 

Cont. Ommen. 
Id. Bedum. 

Ontv. Hoogcruts. 
Id. Prinsenhage. 
Id. Workum. 
Id. Midwoud. 
Id. Bloemendaal 
Id. Gouda. 
Id. IJsselmonde. 
Id. Ouderkerk. 

a. d. IJ . 
Id.ZwoUe.R. en A . 
Id. Wieringen. 
Id. Woubrugge 
Hoofd- In specteur 
Ontv. Budel. 
Id. Ballum. 
Id. Borne. 

C. de Jong . . 
C. G . van Huis. . 

F . C. Dufour. . . . 
D . Folkersma . . . 
Z.T.deJonghv.Arkel. 
W. J . L . Grobbee . 
A. J . Vening . . . 
D . Hulshoff. 

Cont. Emmen. 
Comm. Dir. N . H . 
Ontv. Roosteren. 

Id. Breukelen. 
Id. Texel. 
Id. Woudsend. 
Id. Anjum. 
Cont. Dordrecht. 
Ontv. Nieuwkoop. 
Id. Midwolde. 

Cont. Arnhem. 
Ont. den Braam. 
Id. Oude Tonge. 
Cont. aan 't Dep. 
Surn. Friesland. 
Comm. le kl. 
Ontv. Eede. 

13 Sept. 
II II 

25 Oct. 

// II 

II n 
n to-
ti n 

26 „ 
f t II 

II II 

1 Nov. 
// n 
II n 

10 , 
// // 
11 II 

22 „ 

Cont. Ommen. 
Id. Bedum. 

Ontv. Hoogcruts. 
Id. Prinsenhage. 
Id. Workum. 
Id. Midwoud. 
Id. Bloemendaal 
Id. Gouda. 
Id. IJsselmonde. 
Id. Ouderkerk. 

a. d. IJ . 
Id.ZwoUe.R. en A . 
Id. Wieringen. 
Id. Woubrugge 
Hoofd- In specteur 
Ontv. Budel. 
Id. Ballum. 
Id. Borne. G.W.F.G.Callenfels. 

Cont. Emmen. 
Comm. Dir. N . H . 
Ontv. Roosteren. 

Id. Breukelen. 
Id. Texel. 
Id. Woudsend. 
Id. Anjum. 
Cont. Dordrecht. 
Ontv. Nieuwkoop. 
Id. Midwolde. 

Cont. Arnhem. 
Ont. den Braam. 
Id. Oude Tonge. 
Cont. aan 't Dep. 
Surn. Friesland. 
Comm. le kl. 
Ontv. Eede. 

13 Sept. 
II II 

25 Oct. 

// II 

II n 
n to-
ti n 

26 „ 
f t II 

II II 

1 Nov. 
// n 
II n 

10 , 
// // 
11 II 

22 „ 

Cont. Ommen. 
Id. Bedum. 

Ontv. Hoogcruts. 
Id. Prinsenhage. 
Id. Workum. 
Id. Midwoud. 
Id. Bloemendaal 
Id. Gouda. 
Id. IJsselmonde. 
Id. Ouderkerk. 

a. d. IJ . 
Id.ZwoUe.R. en A . 
Id. Wieringen. 
Id. Woubrugge 
Hoofd- In specteur 
Ontv. Budel. 
Id. Ballum. 
Id. Borne. 



a. DER DIRECTE B E L A S T I N G E N , RECHTEN EN ACCIJNSEN. 

(Besluit 5 Sept. 1866, BO. 66). 

J . H . Luttenberg t e Zwolle. 
D . van Nievelt » Rotterdam. 
J. Hattink i Tubbergen. 

G . H . J . Souman » 0 l d -
C. L . Blaauboer » Beemster. 
R. T . Schmiedeman « Hattem. 
C. J . Houwing • Blokzijl. 
F . A . H . Seipgens » Botterdam. 
H . van Manen Jr » Ginneken. 
"VV. R. de Bruyn # 2 » ( / e n . 

5. DER DIRECTE BELASTINGEN EN VAN HET KADASTER. 

(Iksluit 5 April 1866, no. 55) . 

J . S. P. Schnebbelie [e leeuwarden. 
JJir. W . R. H . de Haze Bomme „ Middelburg. 



P E N S I O N E E R I N G E N IN 1866. 

H O O G E R E A M B T E N A R E N . 

G . H . Betz, Minister van Financien j> 3825. 
H . A . Verniers van der Loeff, Hoofd-Administrateur - 400o! 
T. G . Versfelt, Referendaris — 2146* 
G . D. Simon, Provinciaal-Directeur _ 2766*. 
Jhr. 0. van den Santheuvel, Provinciaal-Directeur. - 2826." 

O N T V A N G E R S . 

J . van der Hucht 
A. G . Metzlar 
J. J. van Stapele 
J . F . X . Schiefbaau 
A. G . W. Ramaer 
G.J.S.Bar .van Reede van Oudtshoorn 
J . G . Both 
F . J . A . Koppelaer 
Mr. J . C. Bijleveld 
A . J . Verniers van der Loeff. . . . 
J . Caspari 
J . W. C. Becking. 
A . L . E . Roberti 
J . Stapels 
J . A. Brand 

V I S I T E U R S . 

Schiedam . 
Leeuwarden 
Haarlem . 
Leiderdorp 
Babberik . 
Holler hoek 
Wilnis . . 
Tilburg . . 
Amsterdam 
's Hage . . 
Mtervoort. 
Winterswijk, 
Amby. . 
Bergen-op-Zoom 
Willemstad 

f 3694. 
- 2722. 
- 1897. 
- 981. 
- 830. 
- 1620. 
- 1270. 
- 2008. 
- 4000. 
- 2648. 
- 533. 
- 956. 
- 467. 
- 2063. 
- 1317. 

T. C. Tissot / 1604. 
H . M . C. A . Moise de 

Chateleux - 537. 

H . F . Lambrecht . . / 1408. 
A. T. Minaux. . . . - 702. 
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COMMIESEN. 

F. C. Cerutte, Hoofd-Commies / 435. 

Van de eerste klasse. 

A. L . Teunissen . . . / 295. 
H . W. J . Korff. . . . - 421. 
A. J . Ligtenberg. . . - 546. 
A. Huydink - 372. 
W. H . S. Caspers. . . - 600. 
J. Eavestein - 459. 
J . L. van Leeuwen. . - 584. 
H. J . van Kempen . . - 583. 
T. J. van de Wiel. . - 411. 

J . Znidema / 427. 
H . Brugmans - 417. 
W. Dumoulin - 816. 
J . de Krijger - 433. 
R. van Ec'k - 491. 
A. Gijsbers - 394. 
J . Nuerink of Nusink. - 502. 
J . J . Valkenaar. . . . - 372. 
J. van Raalen - 431. 

Fan de tweede klasse. 

H . Bernhard / 317. 
H . H . Middel - 263. 
C. Verhoef. - 304. 
F. Smits - 299. 

A. J . A. Nissen . . . / 311. 
K. S. van Beynum. . - 329. 
E . A. J . Holwarda. . - 364. 

Van de derde klasse. 

E . Olivier / 247. 
J . Hoving - 296. 
G. H . Elserman . . . - 376. 
L. de Koe - 337. 
J. van der Vliet . . . - 385. 
C. F . Roos - 393. 
A. Donker - 328. 
J . C. Jung - 343. 
W. Bronwasser . . . . - 249. 
H . R. Karstel - 323. 
M. B. Hillebrand. . . - 131. 

J . E . PMlipsen. . . . / 170. 
L . L . E . Bols - 285. 
W. Bosnians - 304. 
J . C. Oosterling . . . - 248. 
A. van Raamsdonk. . - 514. 
J . de Vriese - 412. 
J . M . Adriaansen. . . - 361. 
A. J . Dijkman . . . . - 873. 
W. F . Fasot - 866. 
J . de Bruyn - 338. 
D. Helmink - 864. 

Van de vierde klasse. 

H . Kappen / 302. 1 J . H . van Straalen . / 179. 
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V E R S C H I L L E N D E B E T R E K K I N G E N . 

L . K . W. Begemann, Meter-Taxateur / 715 
A . C. de Wi t , Deurwaarder - 259 
J . Velderman, „ - 51? 
J . P. Kohler, „ - 6 7 1 
M . Costerus, „ - 370 
G . Swam, „ - 258 
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Schets der geschiedenis van het metriek stelsel van 

maten en gewichten Bl . 3. 

Uitgaven verbonden aan kantooren der lagere klassen. » 20. 

Buiten » 23. 

lets over de inhoudsvinding van piramides, afge

knotte piramides, kegels, afgeknotte kegels, drie

hoekige prisma's, afgeknotte driehoekige prisma's, 

schijven en segmenten; door O. V A N B A T E N B T J R G , 

Commies-Roeier te Vollenhove ,, 44. 

Warenkennis II 50. 

Ontcijfering van geheim-schrift n 86. 

Hulp- en Waarborg-pensioenfonds voor Weduwen 

en Weezen van de Ambtenaren tot de Eijks ont-

vangsten, te Rotterdam • 99. 

Naamlijst der Controleurs op uit. December 1866, 

naar den datum der eerste aanstelling /, 105. 

Lijst der benoemingen, bevorderingen en verplaat-

singen in 1866 // H O . 

Benoemingen van Surnumerairs * 115. 

Pensioneeringen in 1866 II 116. 

L 





Bij de uitgevers dezes is mede uitge'geveii: 

D. C. HETTERSCHY, 
Commies der tweede klasse en Rijks Commies-Roeijer te Purmerende. 

© a © a 
TEN DIENSTE DEB -

AMBTENAREN VAN D E ACTIVE DIENST, 
BEVATTENDE EENE VERK0RTE VERZAMELING DER THANS 

BESTAANDE BELASTINGSWETIEN. 

I IANDLEIDING BIJ H E T O P M A K E N V A N P R O C E S S E N -
V E R B A A L V A N B E K E U R I N G , ENZ., 

wegens overt redingen, bevindingen of benaderingen (Geslasrt) 
tegen de verschillende 's Rijks bclastiugswetten begaan. 

TEN DIENSTE VAN COMMIESEN DER RIJKS BELASTING EN» 

Z E S T I G T A L M O D E L L E N P R O C E S S E N - V E R B A A L V A N 
B E K E U R I N G , 

op.ovcrtredingen der thans vigeerende Rijks belastingswetten,. 
als vcrvolg op bovenstaande Handlciding. • 

v-. . ~ - "C •-'.--.fv<?*^ - . . Owl 

EILIiaSIISIBiTAfllBlsi IMffilDiyifllDQEl® 
T E N D I E N S T E V A N C O M M I E S E N BIJ 'S RIJKS B E L A S 

T I N G E N , T O T H E T A E L E G G E N V A N E X A M E N 
A L S R O E I J E R D E R D E R D E KLASSE. 

a / 1.00. ' V - | 

J . K U I J P E R , 
Controleur der llijks belastingen te Amsterdam. 

W E T , H O U D E N D E B E P A L I N G E N O M T R E N T D E N ACCIJNS 
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