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NOTIFICATIE. 

 
Rakende eenige Veranderingen en Verbeteringen, gemaakt in de Lysten van 

Verpachtinge, der Gemeene LandtsMiddelen. 
 

De Staten van Frieslandt / allen den geenen die dezen zullen zien ofte hooren leezen / Salut ; 

Doen te weeten : dat Wy om moverende redenen hebben goedgevonden en geresolveert / de 

Lysten van Verpachtinge der Gemeene Landts-Middelen weder te laten drukken / en daar inne 

te maken de navolgende veranderingen en Verbeteringen : Ordonneerende elk en een ieder / 

die dit aangaan mag / om zich na den inhoud der zelver te reguleeren / by poene in de voorzs. 

Lysten respectivelyk uitgedrukt. 

 

HET GEMAAL. 

 

In het 22 Artikel op den vyfden Regel / achter de woorden quantiteyt van 't, is ingevoegt; 

Boekweyt, Boekweiten-Gort, meel. 

 

In het zelve Artikel op den 12 Regel achter het woord tekenen, is ingevoegt / zullende niet 

meer als 16 Brooden van Elf pont uit een Loopen mogen worden gebakken. 

 

Achter het voorsz. 22 Artikel / zyn ingevoegt de navolgende 23. en 24. Artikelen;  

De Gortmakers, en in absentie der zelver hare Vrouwen of Knechts, zullen gehouden wezen, 

door de Pachters verzogt wordende, te verklaaren de quantiteit van de Boekweyt, 

Boekweyten-Gort, en meel, dat binnen hare huyzen bevonden wordt, of het zelve henluyden, 

of anderen, voor wien zy maalen, toekomt en aan wien. En in gevalle de Pachter of zyne 

Gelastigde geen genoegen mogte neemen in de aangeevinge; Alsdan zullen de Gortmakers 

gehouden wezen de Visitatie en Pegelinge te gedoogen, by poene in de Lysten van dit Middel 

gestatueert. 

 

Artikel 24. Geen Gortmakers zullen eerder mogen beginnen te maalen; als van 's morgens om 

vier uuren, en niet langer continuëeren als tot tien uuren 's avonts, by poene van vyf-en-

twintig Goude Friesche Ryders voor de eerste reyze, en voor de tweede maal boven de voorsz. 

boete noch verbod van Neeringe voor een jaar. 

 

In 't voorgaande 25. doch nu 27 Artikel / is achter het woord Peldegarst-Molens ingevoegt / 

Hand-Molens. 

Achter het voorsz. nu 27 Artikel is het navolgende 28. ingevoegt. 

De Pel-Molenaars, of, in hare absentie, der zelver Vrouwen en Knegts, zullen ten allen tyde, 

des versogt zynde, gehouden wezen aan den Pachter ofte zynen Gelastigden te verklaaren, de 

qualiteyt en quantiteyt van de Heele Garst, Gepelde en Geschilde Garst, of Garsten-Gort, het 

welke zy in hare eygene of aangehuurde huisingen, Pakhuizen, of op Solders hebben;  

Zullen ook de Uitslyters en verkopers van Geschilde- of Gepelde-garst, en Garsten-Gort, 

verpligt wezen in de Peyl aan den Pachter, of zynen Gelastigden te toonen een Cedulle van 

den Pel-Molenaar, inhoudende van wien, wanneer, en hoe veel zy van yder soorte t'elkens 

hebben ontfangen, by de poenen in de Lysten van dit Middel uitgedrukt. 

 

In het 26. doch nu 29 Artikel / achter het woord consumeeren is ingevoegt; Præcise week voor 

een week te rekenen, zonder die te mogen cumuleren, of de een door de ander te slaan. 

 



Achter het 34. doch nu 37. Artikel is het navolgende 38 ingevoegt;  

De Pachters welke de Gemalen in de Provintie van nu voortaan komen te Pachten, zullen 

gehouden zyn op den eersten dag van het ingaan harer Pacht, rechtelyke Pegelinge te doen, en 

van het geene alsdan in de Peyl bevonden mogte worden, een behoorlyk Register, met de 

uitrekeninge van Impositie te maaken, het zelve ten derden dage na gedane Pegelinge aan den 

afgaanden Pachter ter hand te stellen, om by hem nagezien te worden, en vervolgens binnen 

acht dagen na gedane pegelinge tusschen haar beiden geliquideert en gesloten, en na zulks 

aanstondts overgebragt in handen van den Ontfanger generaal, aan wiens Comptoir de 

Impositie op 't gemaal wordt betaalt, benevens de penn: die de pegelinge alsdan mag 

bevonden worden te bedraagen; en op dat hier aan geen verhinderinge mogte toegebragt 

worden, zullen de Collecteurs van de Gemaalen verpligt zyn de Impositiën, die zy de laatste 

vier weeken komen te ontfangen, in te houden en daar uit de Pegelinge te betaalen; Voorts 

zullen de Pachters en collecteurs haar hebben te reguleeren na het negen-en-twintigste en 

seven-en-veertigste Artikel van de Generale Ordonnantie. 

 

Achter de Lysten van 't Gemaal is achter de woorden om te verbrouwen, ingevoegt: Ook van 

Grof Meel, of Grand van dien, dat gebruikt zal worden om te verbrouwen. 

 

Aldus gedaan op 's Landtschaps-Huys, onder paraphure van Onsen President, en vertekeninge' 

van 's Landts Secretaris, den 17 Maart 1718. 

 

H. W. v. Glinstra Vt. 

Ter Ordonnantie van haar Ed: Mog: 

U. J. Huber. 

 

 

 

 

Te Leeuwarden, 

Gedrukt by François Halma, Landtschaps Drukker der Ed: Mog: Heeren  

Staten van Frieslandt, 1718. 
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