Notificatie inzake het verbod op de jacht door belastingcontroleurs
Notificatie waarbij het contraroleurs en cherchers (belastingcontroleurs) bij molens (belasting
op het gemaal) en in de havens (invoerrechten) wordt verboden te gaan jagen. Tijdens de jacht
zou er veel gesmokkeld worden.
Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 2 oktober 1728.

NOTIFICATIE
Waar bij aan alle de Contra-Roleurs en Opzichters by de Molens, gelyk mede
aan alle Haven-Cherchers, de Jacht wordt verboden.
De Gedeputeerde Staten van Frieslandt / allen den geenen die dezen zullen zien of horen lezen
/ SALUT :
Nademaal Wy in ervaringe zyn gekomen / dat veele Contrarolleurs of Opzichters by de
Molens / en een groot getal van de Haven-Cherschers zich verstouten om dagelyks / en
dikwyls ter Jaght te gaan / en het buiten alle Contradictie is / gelyk ook de Expirientie leert /
dat by absentie van zodanige Perzonen / by den Lande / tot Opzienders en Weerders van
Sluykeryen / voorbedachtelyk gesteldt / niet alleen veel Fraudes en grove Sluykeryen komen /
en nootzaaklyk moeten komen te gebeuren; Zo is ‘t; dat Wy hier inne zo veel mogelyk
willende voorzien / goedgevonden hebben te Ordonneeren en Interdiceeren / gelyk Wy
Ordonneeren en Interdiceeren by dezen / aan alle Contrarolleurs en Opzichters by de Molens /
gelyk mede aan alle Haven-Cherchers / zo wel by den Lande / als Pachtenaren aangestelt /
omme zich niet te verkloeken / voor haar zelfs / ofte voor ymant / ‘t zy de Molen maalt / ‘t zy
dezelve stille staat / ‘t zy ‘er Rechergie te doen / ‘t zy ‘er geen suspicie van Suykerye en
Fraude op handen / of haar berigt en voorgekomen is / ofte op wat bedenkelyke andere wyze
het zelve ook mochte wezen / oit ter Jaght te gaan / ofte uit Schieten / by poene van vyftig
Car. guldens voor elke reize / en voor de eerste maal; en voor de twede maal by cassatie van
haare Bedieninge; wordende de Respective Officieren en magistraten geordonneert / gelyk
dezelve geordonneert worden by dezen / omme hier aan de handt te houden / en ‘s Landts
Fiscâl ernstiglyk gelast hier op nauwkeurige acht te nemen / want Wy het zelve van veel
belang en intrest voor den Lande / alzo verstaan te behoren; En op dat niemant hier af eenige
Ignorantie zoude mogen hebben en kunnen pretendeeren / zo hebben Wy dezen alomme doen
Publiceeren en Affigeeren / ter Plaatzen alwaar zulks gebruykelyk is / en komt te geschieden.
Aldus gedaan, en gearresteert, op ‘t Collegie binnen Leeuwarden, den 2 October 1728.
G. T. B. v. Coehoorn, Vt.
Ter Ordonnantie van Haar Ed. Mog.
J. S. van Wyckel.

Te Leeuwarden,
Gedrukt by Tobias van Dessel, Landtschaps drukker der Ed. Mog. Heeren
Staten van Frieslandt. 1728.
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