
B. D. POPPEN 

 

De ‘Reglementen op het Gemaal’ van de 

stad Groningen van 1824 en 1831 
 

De belasting op het gemaal, die in de 

provincie Groningen al vanaf 1594 werd 

geheven, werd ook na de Franse tijd 

gehandhaafd en toegepast.  

De Souvereine Vorst, Willem I, vaardigde 

namelijk op 23 december 1813, ruim drie 

weken nadat hij de regering had 

overgenomen, een besluit uit, dat een 

opsomming inhield van de belastingen die 

gedurende het jaar 1814 geheven zouden 

worden. Artikel 22 van dit besluit bepaalde 

dat de belasting op het gemaal wederom 

zou worden geheven, en wel volgens de 

bepalingen en voorschriften van de 

ordonnantie van 17 december 1805 en dat 

waren de belastingen die in hoofdlijnen 

waren gestoeld op de oude imposten. En 

dat gold dus ook voor de belasting op het 

gemaal en daarmee voor de molens en de 

molenaars en iedereen die met graan en 

meel werkte.  

Na hevige en aanhoudende kritiek werd in 

1816 weer besloten tot de opheffing van 

deze belasting. Lang duurde deze nieuwe 

situatie niet, want op 21 augustus 1821 

werd de belasting op het gemaal opnieuw 

ingevoerd, doch nu als een landelijke 

belasting. In 1823 werd het belastingstelsel 

ingrijpend gemoderniseerd.  

 

Op 26 januari 1824 kwam het bestuur van 

de stad Groningen met een ”Reglement op 

het Gemaal”, bestaande uit 31 artikelen, 

waarin vele zaken betreffende het gemaal 

werden vastgelegd en de molenaars als het 

ware werden gemuilkorfd. Maar het kon 

nog erger, want op 23 december 1830 

volgde een ”Nieuw Reglement op het 

Gemaal”, met 70 artikelen en nog meer 

ge- en verboden. Dit reglement wordt 

voorafgegaan door een inleiding van zeven 

pagina’s. In de artikelen wordt uitgebreid 

beschreven waaraan een ieder die met 

graan of meel werkt of het verwerkt, zich 

heeft te houden.  

 

De reglementen hebben betrekking op de 

zeven korenmolens in de stad Groningen. 

Deze molens zijn de Oosterpoortmolen, de 

Heerepoortmolen, de Aapoortmolen, de 

Kraanpoortmolen, de molen, het Reithok 

genaamd, staande in den Kruisdwenger, de 

Boteringepoortmolen en de Ebbingepoort-

molen. 

 

 
 

Het in druk verschenen nieuwe reglement 

op het gemaal van 23 december 1830 van 

de stad Groningen. (Bron RHC Groninger 

Archieven)   
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26 Januarij 1824 Reglement op het Gemaal.       Tg. 1399, inv. 3137 

 

31 artikelen, afgedrukt op ± A5 formaat in: Publicatie der Secretarie der stad Groningen 

1824  

 

Publicatie van Burgemeesteren der Stad Groningen,  

houdende een Reglement ter verzekering van de rigtige perceptie der Stads opcenten op 

het Gemaal. 

 

Gearresteerd den 26 Januarij 1824. 

Te Groningen, ter Drukkerij van de weduwe Jacob Bolt. 

 

PUBLICATIE. 

Burgemeesteren der Stad Groningen, brengen bij deze ter kennis van de Ingezeten dezer Stad 

en diens Tafel en wien zulks verder zoude mogen aangaan, dat door Zijne Majesteit bij 

Hoogstdeszelfs besluit van den 31 December 1823, No. 111, is goedgekeurd het Reglement, 

houdende bepalingen ter verzekering van de rigtige perceptie der Stads opcenten op het 

Gemaal, invoege het zelve achter deze Publicatie is gevoegd. 

En worden de ingezetenen verwittigd, dat gemeld Reglement, ingevolge het 31 art. van 

hetzelve, op den twintigsten dag na de daar van te doene Publicatie en dus op den 19 Februarij 

aanstaande in werking zal worden gebragt en verbindende zijn. 

En op dat deze kome ter kennis van een’ ieder, zal dezelve in de Groninger Courant worden 

geplaatst en aangeslagen waar zulks te doen gebruikelijk is. 

Gedaan in het Raadhuis te Groningen, den 26 Januarij 1824. 

 

De Burgemeesteren: F. I. J. CREMERS, 

Namens Dezelven: R. Loman, secret. 

 

 

REGLEMENT,  

houdende bepalingen ter verzekering van de rigtige perceptie der Stads opcenten 

op het Gemaal. 

 

Art. 1. 

Het malen na zons ondergang en voor zons opgang, als mede op de zon- en erkende 

feestdagen is verboden, ten zij in de volstrektste en wel bewezene noodzakelijkheid, als 

wanneer zulks zal kunnen geschieden , na vooraf bekomen te hebben eene schriftelijke 

permissie van den Inspecteur der Stedelijke belastingen en onder observantie van zoodanige 

voorzieningen, als die ambtenaar in het belang van de stad zal noodig oordeelen. 

 

Art. 2. 

Gedurende den tijd en de dagen in het voorgaande artikel bedoeld, zullen de molens van wege 

de administratie der Stedelijke belastingen met een afzonderlijk slot worden gesloten. 

Deze sluiting zal geschieden een half uur na zons ondergang en de ontsluiting met zons 

opgang. 

De sleutels zullen, gedurende den tijd van sluiting der molens, onder de, daartoe door de Stads 

Regering antewijzene Stedelijke ambtenaren berustende zijn; en indien de molenaar verkiest 

in dien tijd ter molen te gaan, zal zulks niet anders kunnen geschieden dan in 

tegenwoordigheid van den bewaarder der sleutels, of eenig ander ambtenaar der belastingen, 
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en tegen dadelijke betaling van dertig cents voor iedere ontsluiting van den molen, ten 

behoeve van den ambtenaar, die daar bij adsisteert, mits het verblijf van den molenaar op den 

molen niet langer dan een half uur dure; zullende ingeval van langer verblijf gelijke som voor 

ieder volgend half uur op den gemelden voet worden betaald en genoten. – Bij dusdanige 

ontsluiting van eenen molen zal geen graan of meel, hoe ook genaamd, daar in- of uitgebragt 

mogen worden. 

Het slot en het geen verder tot sluiting van de molens vereischt wordt, zal op Stads kosten 

geleverd, en aan de molens bevestigd worden. 

 

Art. 3. 

Indien de molenaar zulks mogte verkiezen, zal aan hem een sleutel, waarmede het Stads 

molenslot geopend kan worden, in een door den Inspecteur der Stedelijke belastingen, 

behoorlijk verzegeld zakje, in bewaring worden gegeven, mits dezelve zich bij schriftelijke 

acte, ten zijnen koste op te maken, verbinde: 

1e. Om het zakje en de zegels geheel ongeschonden te bewaren, 

2e. Om het zakje met den sleutel, op iedere aanvrage van de beambten der belastingen, aan 

hun te vertoonen. 

3e. Om van die sleutel geen gebruik te maken, dan ingeval van brand in den molen of ander 

dreigend gevaar, beide van dien aard, dat de molenaar volstrekt geen tijd had, om de 

ontsluiting, bij art. 2 bedoeld, te vragen; en 

4e. Om, ingeval van dit gebruik van den sleutel, binnen 24 uren daarna, aan den Inspecteur 

voornoemd kennis te geven, ten einde het zakje met den sleutel op nieuw kunnen worden 

verzegeld. 

 

Art. 4. 

Indien de vergunning, bij het voorgaande artikel omschreven, tot misbruik aanleiding gegeven 

mogte hebben, zal de Stads Regering bevoegd zijn, dezelve, bij administrative maatregel, en 

zonder Regterlijke tusschenkomst, dadelijk intetrekken, onverminderd de boete door den 

molenaar geincurreerd, wegens overtreding van eenige der bij dit Reglement gemaakte, 

bepalingen. 

 

Art. 5. 

Het is overigens aan de molenaars verboden, om gedurende den tijd, dat hunne molens, in 

voege voorschreven, gesloten zijn, daar in te verblijven, zich daarin te begeven, of iemand 

daarin toe te laten, door middel van inbraak, of anderzins. 

 

Art. 6 

Geen graan zal ter molen en geen meel van den molen mogen worden gevoerd, dan door de 

Molenaars of hunne geadmitteerde knechten, zullende zulks uitsluitend met hunne gewone 

wagens moeten geschieden. 

 

Art. 7. 

Geen graan of meel zal aan of van den molen gevoerd mogen worden langs enig pad, hoe ook 

genaamd, dan lamgs de navolgende molenpaden, te weten: 

Voor den Oosterpoortmolen: het molenpad, bij de Heerepoort uitkomende. 

Voor den Heerepoortmolen: het molenpad, bij die zelfde poort uitkomende. 

Voor den Aa poorten molen: het molenpad, uitkomende bij de Aa Poort. 

Voor den Kraanpoorten molen: het molenpad, uitkomende bij de draaibrug. 

Voor den molen, het Reithok genaamd, staande in de kruisdwenger: het molenpad, 

uitkomende in de Kruisstraat. 
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Voor den Boteringepoorten molen: het molenpad, uitkomende bij de Boteringepoort, en 

Voor den Ebbingepoorten molen: mede het molenpad, uitkomende bij de Boteringe poort. 

Door de hiervoren bedoelde molenpaden zullen worden verstaan, de wegen, van af de 

respective gemelde molens, tot aan de genoemde punten, en over welke wegen het 

wagenspoor, van af de molens tot aan die punten, heenloopt, zoo dat het terrein, bezijden die 

wegen, niet tot de polenpaden zal behooren. 

 

Art. 8. 

De molenaars zijn verpligt aan den Kommies of Poortier, wacht hebbende bij het molenpad, 

en wel bij het wachthuis der Stedelijke belastingen, te vertoonen en over te geven het biljet, of 

de biljetten behoorende tot het graan of meel, dat naar of van den molen gevoerd wordt, ten 

einde deze documenten, na accoord bevinding, met het Stads wapen in zwarten druk-inkt te 

stempelen. 

Bij den aanvoer van het graan zullen de duplicaat-kwitantien of consent-biljetten, invoege 

voorschreven, worden gestempeld, en deze stempeling zal ten tweeden male geschieden bij 

den afvoer van het meel. 

Op den molen zal geen graan verdedigd kunnen worden met eene ongestempelde duplicaat 

accijns-kwitantie of consent-biljet, en geen meel met biljetten, die reeds ten tweeden male 

gestempeld zijn. 

Op de molenpaden zal geen graan vervoerd mogen worden, dan met, invoege voorschreven, 

eenmaal gestempelde documenten, en in de Stad (de molenpaden alleen uitgezonderd), zal 

geen vervoer van meel mogen geschieden op duplicaat-kwitantien of consent-biljetten, ter 

maling afgegeven, ten zij die biljetten, als voren, behoorlijk tweemaal gestempeld zijn. 

Van een in dezer voege gestempeld biljet zal geen gebruik, bij herhaling, gemaakt mogen 

worden. 

 

Art. 9. 

De molenaars zullen de zakken met graan of meel, welke zij op hunne wagens laden, 

zoodanig moeten stellen, dat de merken der zakken volledig zigtbaar zijn, en niet zoo veel te 

gelijk mogen opladen, dat aan de gemelde bepaling niet voldaan zou kunnen worden. - Zij 

zullen op de requisitie van een of meer ambtenaren, met de recherche of surveillance op het 

gemaal belast, de zakken, stuk voor stuk, moeten openen, op dat het graan of meel behoorlijk 

gevisiteerd kunne worden. 

 

Art. 10. 

De molenaars zullen op hunne molens noch in in hunne huizen, of in die van hunne 

geadmitteerde knechten, voor zoo verre deze respective huizen begrepen zijn onder de 

zoodanige, welke bij art. 19 bedoeld zijn, eenige ledige graan- of meelzakken mogen hebben, 

boven en behalve de zoodanigen, welke behooren tot het graan of meel, hetwelk zij op den 

molen met vereischte biljetten kunnen verdedigen. 

 

Art. 11. 

Het is aan de molenaars verboden, om in of uit hunne molens te dragen of door iemand 

anders, wie het ook zijn moge, te doen dragen eenige gevulde zakken, manden, kisten, of 

dergelijken, om het even wat daarin mogte zijn, dan langs de bij artikel 7 vermelde 

molenpaden, mits onder gehoudenheid van visitatie door de beanbten met de recherche op het 

gemaal belast, en mits dat daarin geen meel of graan vervoerd worde. 

En zal het bepaalde bij dit artikel gehouden worden voor overtreden te zijn, zelfs in het geval 

dat de dragers ontsnappen, zoo dat de beambten niet hebben kunnen constateren, welke specie 

was vervoerd geworden. 
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Zullende een behoorlijk ingerigt proces-verbaal van twee daartoe bevoegde beambten, 

behelzende, dat zij het verboden in- of uitdragen gezien hebben, voldoende bewijs van 

overtreding van artikel uitmaken. 

 

Art. 12. 

De zakken, waarin het belaste graan ter molen gevoerd zal worden, zullen, van buiten en 

nagenoeg in het midden gemerkt moeten zijn, met de voorletters van den voornaam of de 

voornamen en den naam voluit geschrevenen van hem die het graan ter molen zendt, om 

gemalen te worden. 

De letters, daartoe te bezigen, zullen met olie-verf op de zakken geschilderd en niet kleinder, 

dan ter lengte van zes nederlandsche duimen, en nier dunner dan ter dikte van een' 

nederlandsche duim moeten zijn. 

De molenaars zullen geen graan of meel, in zakken, naar of van den molen mogen vervoeren 

of op den molen mogen hebben, welke behalve de merken, hiervoren omschreven, met nog 

andere merken, hoe ook genaamd, daarenboven voorzien zijn, al ware het ook, dat die andere 

merken met den een of ander stof waren overstreken, zoo dat dezelve nog daar door henen 

zigtbaar zijn. 

De molenaars zullen geen graan mogen uithalen uit- of het meel brengen in het huis van 

iemand anders, dan van den persoon wiens naam op de zakken voorkomt. 

 

Art. 13. 

Bijaldien eenig onbelast graan met belast graag vermengd, tot beestenvoeder mogt zijn 

aangegeven en ter molen gevoerd, en de formaliteiten, voorgeschreven in artikel 1 tot 6 

ingesloten der Resolutie van den Minister van Staat, belast met de generale direktie der 

Ontvangsten, van den 11 Augustus 1823, niet zijn in acht genomen, zal de molenaar verpligt 

zijn, bij den afvoer van het daarvan gemalene meel, in tegenwoordigheid van den beambte, 

die bij het molenpad de wacht heeft, dat meel, zoo goed mogelijk, te vermengen met eene 

hoeveelheid van 1½ ponden droog zand in iedere mudde; terwijl op geene der korenmolens, 

binnen de Stad Groningen, het bedoelde beestenvoeder in mindere hoeveelheid dan van vijf 

schepels ter maling aangenomen zal mogen worden. 

 

Art. 14. 

 Het graan, hetwelk ten kantore Groningen veraccijnsd wordt, en voor hetwelk alzoo de Stads 

opcenten worden voldaan, zal ter molen gevoerd moeten worden des morgens vóór den 

middag, uiterlijk van den dag, volgende op die van de dagteekening der kwitantie van 

betaalden accijns, ten zij het biljet ten kantore waren berustende gebleven, als wanneer de 

aanvoer ter molen geschieden zal in den loop van den voormiddag, door den Ontvanger, op 

aanvrage van den belanghebbende, te bepalen. 

Afvoer van meel, herkomstig van te Groningen veraccijnsd graan, zal geene plaats mogen 

hebben, dan na den middag. 

 

Art. 15 

De molenaars, aanvangende eene partij graan uit meer dan eene mud bestaande te malen, 

zullen de geheele partij onafgebroken moeten afmalen, zonder inmiddels met eene andere 

partij te beginnen. 

 

Art. 16. 

Binnen tien dagen, na dat het graan ter molen gevoerd is geworden, zullen de molenaars 

hetzelve moeten malen. 
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Na dien tijd zullen geene opvolgende biljetten voor gelijksoortig graan aan den persoon, 

welke nog graan ter molen heeft, worden verleend, heen ter tijd het vroeger veraccijnsde 

graan gemalen en afgevoerd zal wezen. 

 

Art. 17. 

Geen bakker, koekebakker of meelverkooper zal immer twee of meerdere in hoeveelheid en 

soort gelijke partijen graan ter molen mogen hebben. 

Bij de veraccijnsing zullen de bakkers, koekebakkers en meelverkoopers gehouden zijn op te 

geven, op welke wijze, het zij grof of klein, het graan gemalen zal worden. De Ontvanger zal 

daarvan op het duplicaat aanteekening stellen. Zoodra het graan, invoege opgegeven, gemalen 

is, zal hetzelve ten spoedigste van den molen afgebragt moeten worden; en indien zulks op de 

eerste aanmaning der beambten ter recherche niet geschiedt, zal er door den Ontvanger aan 

den daarbij geconcerneerden bakker, koekebakker of meelverkooper, geene verdere accijns-

biljetten worden afgegeven, vóór dat het bedoelde meel aan huis bezorgd en daarvan aan den 

Ontvanger, door vertooning van de afgeteekende duplicaar accijns-kwitantien, gebleken zij. 

 

Art. 18. 

In de huizen, stallen, schuren, pakhuizen, tuinen, plaatsen, of welke getimmerten of localen 

zulks ook mogten zijn, bij het volgende artikel aan te duiden, voor zoo verre dezelve niet door 

bakkers, koekebakkers of meelverkopers worden bewoond, zal geen meel van tarwe, spelt of 

rogge, of daarmede vermengd, geborgen mogen worden boven de hoeveelheid van vijftien 

ponden van ieder soort voor ieder huisgezin, zelfs niet, hoezeer daarbij eenige beljetten tot 

justificatie geproduceerd mogten worden. 

Alleen op schriftelijk daartoe te doen verzoek aan de Stads Regering, zal van deze bepaling 

eenige uitzondering kunnen worden toegelaten. 

 

Art. 19. 

De huizen en verdere getimmerten of lokalen, bij het voorgaande artikel bedoeld, zijn die, 

welke gelegen zijn en gevonden worden: 

 

1e. Binnen de linie, loopende van de Stads gracht bij Oosterpoort, westzijde, door de 

Oosterpoort, langs de Rademarkt tot de Prinsenstraat; voorts langs de Prinsenstraat tot de 

Heerestraat, en verder langs de Heerestraat door de Heerepoort, langs de Stads gracht 

oostzijde tot aan de Oosterpoort, benevens die huizen, gebouwen en lokalen, welke staan 

of uitkomen aan de noordzijde van de Prinsenstraat en van weerskanten van de beide 

driften, loopende van de Prinsenstraat naar het diep. 

2e. Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij de Heerepoort, westzijde door de 

Heerepoort, langs de Heerestraat tot de Raamstraat; voorts langs de Raamstraat en de 

Ruiterstraat tot het Zuiderdiep, en verder langs het Zuiderdiep en den Hanebijters gang 

door de sortie onder den Stads wal, tot de Stads gracht aldaar, en daar langs, oostwaards 

tot aan Heerepoort, benevens die huizen, gebouwen en lokalen, welke staan of uitkomen 

aan Noordzijde van de Raamstraat, aan weerskanten van de kleine Raamstraat, en het 

meer westwaards gelegene gangje, loopende van de Raamstraat naar het Zuiderdiep, als 

mede aan de westzijde van de Hanebijters gang. 

3e. Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij der Aa Poort, zuidzijde door de beide 

Aa Poorten tot aan het Hoornschediep bij de Aa Poortenboog; van daar langs gemeld diep 

over Marwixpijp Noordzijde, langs het Hoornschediep oostzijde, het Zuiderdiep zuidzijde 

en de Jonkeren straat over de wal tegen over de Jonkeren straat en verder langs de Stads 

gracht, westwaards en het Hoornschediep oostzijde naar Marwixpijp, en alzoo over 

Marwixpijp zuidzijde langs het Hoornschediep westzijde en de Stads gracht, westwaards 
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tot aan de Aa Poort, benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, staande en 

uitkomende aan de oostzijde van de Jonkerenstraat. 

4e. Binnen de linie loopende van af de Stads gracht bij de Aa Poort, noordzijde, door Aa 

Poort langs de Slemenderstraat en de eerste drift naar de Zuiderhaven en van daar langs 

de Zuiderhaven door Kraanpoort langs de Stads gracht, zuidwaards tot aan Aa Poort, 

benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen staande en uitkomende aan de 

oostzijde van de Slemenderstraat en aan de zuidzijde van gedachte drift. 

5e. Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij de sortie onder den wal tegen over de 

Rozenstraat, door die sortie langs de lijnbaan, de Appelstraat en de kleine Appelstraat tot 

de nieuwe Boteringestraat, en langs de nieuwe Boteringestraat westzijde door de 

Boteringe Poort en verder langs de Stads gracht naar het westen tot aan de sortie tegen 

over de Rosenstraat, benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, staande of 

uitkomende aan de lijnbaan hiervoren bedoeld, aan weerskanten van de Kruisstraat; en 

aan de zuidzijde van de beide Appelstraten. 

6e. Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij Boteringe poort oostzijde door de 

Boteringe Poort langs de nieuwe Boteringe straat tot aan de Fiolenstraat, en voorts langs 

de Fiolenstraat over de nieuwe Ebbingestraat; langs het Brouwerstraatje tot aan het 

Boterdiep, en daar langs noordwaarts over de wal langs de Stads gracht, westwaard tot 

aan de Boteringe Poort, benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, staande of 

uitkomende aan de zuidzijde van de Fiolenstraat en het Brouwerstraatje. 

 

De gebruikers van de hiervoren bedoelde panden en plaatsen zijn verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor het meel, dat in die panden en plaatsen gevonden wordt. 

Het verbod in het voorgaande artikel omschreven, zal mede van toepassing zijn op schepen, 

voer- en vaartuigen, welke gevonden worden in de wateren en op de straten of pleinen, 

begrepen binnen de linien bij dit art. opgegeven, voor zoo verre deze schepen, voer- of 

vaartuigen stil liggen of stil staan en als bergplaatsen en niet als middelen van transport 

moeten aangemerkt worden. 

 

Art. 20. 

De bakkers, koekebakkers en meel verkoopers, die in eenige der bij het voorgaande artikel 

omschrevene huizen wonen, zullen onder peil gebragt worden. 

De overige bakkers, koekebakkers en meelverkoopers in de Stad zullen, op last der Stads 

Regering mede onder peil gebragt kunnen worden, indien daartoe termen, naar het inzien der 

Regering, voorhanden zijn. 

 

Art. 21. 

De peilsubjecte bakkers, koekbakkers en meelverkoopers zullen gehouden zijn, het bij hun 

voorradig bevonden wordende meel en brood, met kwitantien van betaalde opcenten of andere 

bewijzen van deugdelijken inslag, op hunnen naam afgegeven, en waarop de inslag niet 

geschied is vóór de laatste peiling, te justificeren, met uitzondering alleen van dat meel en 

brood, hetwelk bij de eerste peiling, na de introductie van dit Reglement, bij hun bevonden zal 

worden.  

 

Gemelde bewijzen zullen bij de peiling ingetrokken en door een extract uit het peilboek 

vervangen worden, hetwelk bij de eerstvolgende peiling, als bewijs van deugdelijken inslag, 

voor zoo veel de daarbij vermelde hoeveelheden aangaat, zal worden aangemerkt. 

Overpeil zal, als fraude beschouwd en gestraft worden. 
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Art. 22. 

Indien bakkers of koekebakkers in overpeil bevonden worden, zullen zij zich niet kunnen 

justificeren met het voorgeven, dat zij brood of ander gebak van andere bakkers of 

koekebakkers hebben overgenomen. 

 

Art. 23. 

De daartoe bevoegde beambten zullen ten allen tijde, en zoo dikwijls zij het noodig oordeelen, 

met in acht neming van het te dien aanzien bepaalde bij de wet van den 29 April 1819 

(Staatsblad No. 15), de huizen en verdere localen en plaatsen bij art. 18 en 19 bedoeld, 

kunnen visiteren en bij de peilsubjecte bakkers, koekebakkers en meelverkoopers, peilen en 

visiteren. 

Bij deze peiling zullen: 

75 ponden ongebuild tarwen meel, 

58  gebuild tarwen meel, 

68  roggen meel,  

95  week tarwen brood,  

89  week roggen brood,  

66  hard scheeps tarwen brood, 

60  hard scheeps roggen brood en 

50  fijne beschuit. 

voor eene nederlandsche mud gerekend worden, alsmede 4½ afgestrekene maten tarwen meel, 

4½ afgestrekene maten roggen meel en 3½ afgestrekene maten blom, gelijk te zijn aan drie 

gelijke maten hard graan van hetzelfde soort als het gemeetene meel. 

 

Edoch, op dat de gemelde neringdoende lieden door de verschillende zwaarte en kwaliteiten 

der granen, bij het opnemen van dezen peil niet benadeeld mogen worden, wanneer het 

verschil geen twintigste gedeelte bedraagt. 

Zij zullen voorts verpligt zijn, om opregte opgave en aanwijzing te doen van al het meel, 

brood, beschuit, koek- en ander gebak, dat zij onder zich hebben.  

 

Art. 24. 

Ten einde de bedoelde peilingen niet vruchteloos worden gemaakt, zullen de daaraan 

onderworpene personen verpligt zijn, om bij hunne absentie iemand te huis te laten die 

bekwaam is, om de peil te kunnen opgeven en de noodige aanwijzing te kunnen doen.  

Zij zullen voorts in hunne huizen voorhanden moeten hebben de noodige maten, schalen en 

gewigten, en het gebruik daarvan, bij de peiling, aan de beambten ter recherche toestaan. 

 

Art. 25. 

Het weigeren of verhinderen van visitatie, van peiling, van exhibitie van documenten, als 

mede van het doen van opgave en aanwijs door de daartoe bij dit Reglement verpligte 

personen, zal als eene begane fraude worden aangemerkt en gestraft, onverminderd de 

straffen, bij de wetten op het strafregt bepaald, op het plegen van feitelijkheden en 

beledigingen aan ambtenaren in de uitoefening van hunne functien. 

 

Art. 26. 

Niet minder dan eene mud tarwe of rogge of ander met een dezer specien vermengd graan, zal 

verimpost kunnen worden, terwijl bij de verimposting van grootere hoeveelheden, geene 

gedeelten van eene mud zullen worden toegelaten. 

Iedere mud graan zal in slechts één zak gestort en ter molen gevoerd mogen worden. 
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Art. 27. 

Alle vervoer van meel, het zij belast of onbelast, boven de hoeveelheid van drie ponden 

tarwen of spelten, en van vijf ponden roggen of ander meel, is, na zons ondergang en vóór 

zons opgang, alsmede op zon- en erkende feestdagen, verboden, hoezeer van gewone 

justificatoire biljetten voorzien. 

In zeer bijzondere gevallen en wanneer zulks van eene volstrekte noodzakelijkheid mogt 

bevonden worden te zijn, zal zulks kunnen geschieden op vergunning van den Inspecteur der 

stedelijke belastingen, en in het bijwezen van eenen beambte ter surveillance. 

 

Art. 28. 

Bij den vervoer van meel van belast graan, op tijden, dat zoodanig vervoer geoorloofd is, zal 

bij iedere hoeveelheid boven de drie ponden tarwen- en vijf ponden roggenmeel, behalve in 

het geval, dat de vervoer door eenen molenaar, op eene tweemalen gestempelde duplicaat-

kwitantie, geschiedt, een consent biljet tot vervoer, aftegeven door den Ontvanger der 

Stedelijke opcenten op het gemaal, voorhanden moeten zijn. 

Deze consent biljetten zullen niet worden afgegeven dan op vertooning en intrekking van of 

afschrijving op een bewijs van deugdelijken inslag, het zij duplicaat-kwitantie van betaalden 

accijns, consent-biljet van inslag, of extract uit het peilboek, niet ouder zijnde dan veertien 

dagen voor den uitslag. 

In de bedoelde consent-biljetten tot vervoer, welke, voor den verkrijger van het meel tot 

consent-biljet van inslag zullen verstrekken, zal door den Ontvanger, volgens opgave van den 

belanghebbende, worden uitgedrukt de tijd, wanneer de vervoer zal aanvangen en daarbij 

tevens vermelden, die tijd, in welke dezelve zal geschieden; terwijl de Ontvanger tevens 

bevoegd zal wezen, die biljetten onder zich te houden, en, door een beambte ter surveillance 

aan den vervoerder ter hand te doen stellen op het bepaalde tijdstip van vervoer, ten einde bij 

het vervoer te adsisteren. 

 

Art. 29. 

Indien er eene aanhaling geschiedt op, bij de ambtenaren onbekende personen, zullen dezelve 

bevoegd zijn, zoodanige personen, des noods, door het gebruiken van gepaste 

dwangmiddelen, te brengen voor den Commissaris van Politie, die dezelve niet ontslagen zal, 

dan na dat hunne namen, beroepen of bedrijven, en domicilie bekend zijn; – wanneer eene 

overtreding door slechts een' beambte wordt ontdekt, zoo zal dezelve bevoegd en verpligt 

zijn, de overtreder op te brengen aan het naaste wachthuis of ten kantore van den Ontvanger 

van de Stads opcenten, ten einde aldaar de overtreding naar behooren te constateren. 

 

Art. 30. 

Het verrigten van het geen bij dit Reglement is verboden of het nalaten van het geen daarbij is 

voorgeschreven, als mede het bevinden van overpeil bij peilsubjecte neringdoende lieden, zal 

worden gestraft overeenkomstig het bepaalde bij artikel 87 van het  Reglement op de 

Stedelijke belastingen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 17 Februarij 1823, No. 29.  

Wordende de bij dat Reglement gemaakte algemeene bepalingen, voor zoo verre in dezen van 

applicatie, bij dezen geinhaereerd. 

 

Art. 31. 

De uitvoering van dit Reglement, het welk eerst op den twintigsten dag, na de daarvan te 

doene Publicatie, in werking zal worden gebragt, en verbindende zijn, wordt hoofdzakelijk 

opgedragen aan de beambten der Stedelijke belastingen; die van 's Rijks middelen zullen 

daartoe moeten medewerken en tot het doen van bekeringen bevoegd zijn, zonder van een 

Stads beambte vergezeld te wezen. 
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Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 31 December 1823, No. 111. 

Mij bekend, De Secretaris van Staat,  (get.)   J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK, 

Accordeert met deszelfs origineel, De Griffier ter Staats-Secretarie,   

(get.)   L. H. ELIAS SCHOVEL, 

Voor kopij conform, 

De Referendaris der 1ste Klasse, 

Administrateur der in- en uitgaande regten en accijnsen, 

(get.)  O. SULLIVAN DE GRASS, 

Voor kopij conform, 

De Griffier bij de Staten van de Provincie Groningen, 

M. SALVERDA. 

Voor eensluidend Afschrift, 

De secretaris der Stad Groningen: 

R. LOHMAN. 

 

 

 
 

 

 

23 Februarij 1824 Verpligting van den molenaars.      Tg. 1399, inv. 3137 

 

2 artikelen, afgedrukt op ± A5 formaat in: Publicatie der Secretarie der stad Groningen 1824  

 

Publicatie van Burgemeesteren der Stad Groningen,  

Over de verpligting van den molenaars om het graan met hunne wagens van de 

ingezetenen af te halen, te malen, en het meel terug te brengen. 

 

Gearresteerd den 23 Februarij 1824. 

Te Groningen, bij de Stads Drukkerij van de wed. Jacob Bolt. 

 

PUBLICATIE. 

Burgemeesteren der Stad Groningen, brengen ter kennis van een’ ieder, dat de Raad dezer 

Stad, vernomen hebbende, dat de koornmolenaars der Stad Groningen weigerachtig zijn het 

graan, het welk ter maling naar den molen moet worden vervoerd, van de huizen der 

ingezetenen af te halen, en gemalen zijnde, derwaards weder terug te brengen, waardoor 

vooral de bakkers in de grootste verlegenheid worden gebragt, vermits zij daardoor 

genoodzaakt zullen worden, om, zoodra de voorraad van meel, thans nog bij hunne 

voorhanden, zal zijn verbakt, met het bakken te moeten ophouden: eene omstandigheid, welke 

zoude kunnen zijn van de nadeeligste gevolgen. 

En daar tegen willende voorzien. 

Heeft goed gevonden en verstaan, bij Resolutie van heden te bepalen het geen volgt. 

 

Artikel 1. 

De koornmolenaars zullen bij voortduring verpligt zijn het graan, hetwelk de ingezetenen der 

Stad Groningen naar den molen ter maling vervoerd willen hebben, met hunne gewone 

wagens van de huizen dier ingezetenen, welke zullen voldaan hebben aan hunne verpligtingen 

bij de Wet en Reglementen voorgeschreven, af te halen, ter molen te vervoeren, te malen en, 

na dat het gemalen is, insgelijks met hunne wagens weder aan de huizen der ingezetenen terug 

te brengen, en zich daarbij te gedragen overeenkomstig de bepalingen voorkomende in het 
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Reglement, houdende bepalingen ter verzekering van de rigtige perceptie der Stads Opcenten 

op het Gemaal, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 31sten December 1823, No. 111. 

 

Artikel 2. 

Ieder koornmolenaar, welke weigeren mogt of nalatig is, na gedane aanzegging van wege den 

President Burgemeester der Stad, binnen eenen te bepalenen tijd aan het bij het voorgaande 

artikel geordonneerde te voldoen, zal vervallen zijn in eene boete van vijf- entwintig tot vijftig 

guldens en eene gevangenis van drie dagen. 

En op dat zulks ter kennis van een’ ieder kome, zal deze in de Groninger Courant geplaatst en 

voorts aangeslagen worden, waar zulks te doen gebruikelijk is. 

 

Gedaan in het Raadhuis te Groningen, den 23 Februarij 1824. 

 

De Burgemeesteren: F. I. J. CREMERS, 

Namens Dezelven: R. Loman, secret. 

 

 

 
 

 

30 December 1824. Buitengewone opcenten en belasting     Tg. 1399, inv. 3137 

 

afgedrukt op ± A5 formaat in: Publicatie der Secretarie der stad Groningen 1824  

 

Publicatie van Burgemeester en Wethouderen der Stad Groningen,  

opzigtelijk de voortduring in het jaar 1825, der voor het jaar 1824 toegestane 

buitengewone opcenten en belasting op het gemaal en het geslacht. 

 

Gearresteerd den 30 December 1824. 

Te Groningen, bij de Erven van de weduwe Jacob Bolt. 

 

PUBLICATIE. 

Burgemeester en Wethouderen der Stad Groningen, brengen bij deze ter kennis van de 

ingezetenen dezer Gemeente, dat, ten gevolge van Zijner Majesteit besluit van den 18 

December 1824 no. 83, door den Raad dezer Stad, bij deszelfs resolutie van den 29 dezer is 

besloten, dat de buitengewone opcenten, ten behoeve dezer Gemeente, in den jare 1824 op het 

Gemaal en het Geslagt geheven, met den 1sten Januarij aanstaande, bij voortduring geheven 

zullen worden, behoudens zoodanige wijziging als daarin gedurende den loop van het 

aanstaande jaar noodig bevonden mogten worden. 

En op dat zulks ter kennis van een’ ieder kome, zal deze op de gewone plaatsen aangeslagen, 

en in de Groninger Courant geplaatst worden. 

 

Gedaan op het Raadhuis in Groningen, den 30 December 1824. 

Burgemeester en Wethouderen: J. F. van IDDEKINGE, 

De Secretaris bij het Bestuur der Stad Groningen,   R. LOHMAN. 
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RHC Groninger Archieven, toegang 1399, inv.nr. 3137 en 3143. 
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23 December 1830 Nieuw Reglement op het Gemaal.      Tg. 1399, inv. 3143 

 

met 8 inleidende artikelen en aansluitend het Reglement, met 4 afdelingen, samen 70 

artikelen, afgedrukt op ± A5 formaat in: Publicatie der Secretarie der stad Groningen 1830  

 

Publicatie van Burgemeester en Wethouderen der stad Groningen,  

houdende bepalingen ten aanzien der invoering van Nieuwe Stedelijke Belastingen,  

met 1
e
 Januari 1831; alsmede een nieuw Reglement op het Gemaal. 

 

Gearresteerd den 23 December 1830. 

Te Groningen, bij de Erven van de Weduwe Jacob Bolt. 

 

PUBLICATIE. 

Burgemeester en Wethouderen der stad Groningen, 

Brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat de Raad, gezien hebbende, het Besluit van Zijne 

Majesteit den Koning van den 8 dezer, no. 20, waarbij wordt goedgekeurd des Raads 

Deliberatie van den 9 October l. l. betrekkelijk de met den eersten Januarij aanstaande te 

heffene Stedelijke Belastingen, tevens bevattende het Reglement op het Gemaal, invoege 

hetzelve hierna is volgende, bij Resolutie van den 22 December 1830, heeft bepaald: 

Art. 1. Van af den eersten Januarij aanstaande zullen in de Gemeente Groningen worden 

geheven, de navolgende Belastingen, te weten: 

1e. Eene Belasting op den Wijn, het Binnen- en Buitenlandsch Gedistelleerd en de 

Likeuren, ten bedrage van het dubbeld der in dezen jare van die voorwerpen geheven 

wordende Stedelijke Belasting. 

2e. Eene Belasting op het Gemaal, ten bedrage en op den voet, invoege omschreven is bij 

het hierna volgende Reglement. 

3e. De verdere Stedelijke Belastingen invoege dezelve in dit jaar geheven zijn. 

Art. 2. De heffing der bij 1e. en 3e. gemelde Belastingen zal plaats hebben overeenkomstig de 

thans vigerende Wetten en Reglementen. 

Art. 3. Ieder Ingezeten dezer Gemeente, welke, hetzij dezelve nering doet of niet (en dus ook 

de Partikulieren), welke op den avond van den 31 dezer twee vaten of meer aan Wijn, of 

vijftig kannen of meer aan Binnen- of Buitenlandsche Likeuren in deze Gemeente voorhanden 

heeft, zal verpligt zijn daarvan, en wel van ieder dezer dranken afzonderlijk, vóór 

middernacht van den 31 dezer, eene schriftelijk en behoorlijk verteekende opgave te doen aan 

den Ontvanger der Stedelijke Belastingen te Groningen, met naauwkeurige vermelding van de 

hoeveelheid, soort, sterkte, de plaats alwaar die dranken zich bevinden en aan wien dezelve 

behooren. – Deze opgave zal geschieden op gedrukte declaratoiren, welke kosteloos bij den 

vorenbedoelden Ontvanger verkrijgbaar zullen zijn, en welke verpligt zal wezen, om voor de 

aan hem ter hand te stellene opgaven, een recepis af te geven. 

Art. 4. Het verschil tusschen de tegenwoordige en de met den 1 Januari aanstaande te heffene 

Stedelijke Belastingen op den Wijn, het Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd en de 

Likeuren, zal moeten worden voldaan in handen van den Ontvanger voornoemd, binnen 

veertien dagen na de door denzelven te doene kennisgeving, bij poene als bij de wet is 

bepaald. 

Art. 5. De deugdelijkheid der opgaven bij art. 3 vermeld, is onderworpen aan de verificatie 

der Ambtenaren, welke, ter verzekering dat die opgaven naar waarheid zijn gedaan, geregtigd 

zijn, om gedurende de eerste helft der maand Januari aanstaande, de aangegevene voorraad 

dranken, of die welke aangegeven had behooren te worden, te rechercheren, te visiteren en te 

peilen in de gebouwen, pakhuizen, winkels, kelders en alle andere plaatsen, van de personen, 

die dusdanige opgaven hebben verrigt of hadden behooren te verrigten; zullende bij de 
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bevinding, dat te min is opgegeven, of dat de te doene opgave geheel is nagelaten, degene bij 

wien de gedachte dranken bevonden worden, als fraudateur worden bekeurd en gestraft, mits 

dat in geval het in kwantiteit en kwaliteit te min opgegevene, een tiende of minder, van 

dezelfde soort van drank, bedraagt, dat verschil alleen de betaling der belasting ten gevolge 

zal hebben. 

Art. 6. De kosten van opneming en verificatie zullen, in het geval dat geene of geene 

behoorlijke opgave is gedaan, ten laste van den overtreder worden gebragt. 

7. Ten aanzien van de handelaren in Wijn, welke nog termijnen van crediet voor den Rijks-

Accijns, en mede voor de Stedelijke Belasting, op den laatsten dezer, onaangezuiverd zullen 

hebben, zal eene behoorlijke afrekening, naar gelang van omstandigheden, worden tot stand 

gebragt. 

8. Ten einde voor te komen, dat door de vermindering van de belasting op het Gemaal met 

den eersten Januari aanstaande, geene ongelegenheden worden te weeg gebragt, zal zoodanig 

graan en meel, waarvan de Stedelijke Belasting voldaan is, en hetwelk zich op de molens 

dezer Stad in den avond van den 31 dezer bevindt, door twee of meer ambtenaren der 

Stedelijke Belastingen worden opgenomen, die van hunne bevinding, met den daarbij 

betrokken molenaar, een proces-verbaal zullen opmaken en verteekenen. 

Het verschil tusschen de tegenwoordige en de met 1 Januari aanstaande, te heffene Stedelijke 

Belasting op het Gemaal, zal in de eerste helft der bedoelde maand Januari, uit het provenu 

der Stedelijke Belasting op het Gemaal over den jare 1830, aan de belanghebbenden, tegen 

kwitantie worden terug gegeven. 

En zal deze worden aangeslagen waar zulks te doen gebruikelijk is, en voorts worden 

geïnsereerd in dezer Stads Courant. 

 

Gedaan in het Raadhuis te Groningen den 23 December 1830. 

Burgemeester en Wethouderen: J. F. van IDDEKINGE 

De Secretaris bij het Bestuur der Stad Groningen, R. LOHMAN. 

 

 

Reglement,  
volgens het welke, binnen de Stad Groningen, en diens Tafel, zal worden geheven 

eene Belasting op het Gemaal. 

 

EERSTE AFDEELING. 

Ophef van deze belasting en wijze van invordering derzelve. 

Natuur en begrooting dezer belasting. 

Art. 1.) Met den eersten Januarij 1831 en vervolgens zoo lang de Stads behoeften zulks zullen 

vorderen, zal van de Tarwe en Rogge, die binnen de Stad Groningen en diens Tafel zal 

worden gebroken of gemalen, eene belasting worden geheven, te weten: 

a. Van iedere mud tarwe  ƒ 2 - 00. 

b. Van iedere mud rogge - 0 - 50. 

c. Van tarwe, met rogge vermengd, of omgekeerd, zal de belasting, als van tarwe, en van 

onbelast graan, met eene der genoemde graanspecien vermengd, zal de belasting, naar 

gelang van de voorhanden zijnde meest belaste graanspecie, gevorderd en voldaan 

moeten worden. 

En zal voorts eene belasting van gelijke hoogte worden geheven van ingevoerd wordend 

brood, beschuit of andere, van rogge- of tarwemeel, geheel of gedeeltelijk, gebakkene 

specien, als mede van rogge en tarwe meel. 
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Vrijstelling van de belasting. 

2.) Van de betaling dezer belasting worden vrijgesteld: 

1
e
. De granen, welke de stijfselmakers uitsluitend tot het vervaardigen van stijfsel zullen doen 

malen, mits: 

2
e
. De rogge, die de branders naar den molen zenden, om, door hen, uitsluitend tot het stoken 

van koren - brandewijn, of jenever, gebezigd te worden. 

3
e
. De tarwe of rogge, welke, om tot het bierbrouwen gebruikt te worden, ter molen zal 

worden gezonden. 

4
e
. De rogge-zemelen, die de koekebakkers andermaal ter molen zenden, om fijner gemalen te 

worden; en eindelijk 

5
e
. De tarwe en rogge, welke voor mesting of beestenvoeder wordt aangegeven, mits dat 

dezelve, ten minste met een derde deel haver, erwten, wikken of boonen, op iedere mud, is 

vermengd; en dat, door den molenaar, bij den afvoer van het daarvan gemalene meel, in 

tegenwoordigheid van den beambte, die bij het molenpad de wacht heeft, dat meel, zoo goed 

mogelijk, vermengd worde, met eene hoeveelheid van twee ponden droog zand per mud, ten 

einde, zoo doende, voor de consumtie van menschen onbruikbaar te worden gemaakt. 

Echter zullen, in de opgemelde gevallen van vrijdom, de behoorlijke biljetten moeten worden 

gehaald ten kantore van den Ontvanger, zoo als omtrent de belaste graanspecien bij dit 

Reglement is bepaald, en zulks op dezelfde boeten en poenaliteiten, als met opzigt tot de 

belaste granen zijn vastgesteld. 

 

Malen van onbelaste granen. 

3.) Geene onbelaste graanspecien, hetzij boonen, erwten, wikken, garst, boekweit of haver, 

zullen ter molen gebragt mogen worden, dan op een consent-biljet van den Ontvanger. 

 

Bepaling van de minste hoeveelheid graan, welke gemalen zal mogen worden. 

4.) Niet minder, dan eene mud belast graan, zal verimpost, en niet minder, dan eene halve 

mud vrijgesteld of onbelast graan, zal ter maling aangegeven kunnen worden; terwijl bij de 

verimposting of aangifte van grootere hoeveelheden, geene gedeelten van eene mud voor de 

belaste, en geene gedeelten van eene halve mud voor de onbelaste graanspecien zullen 

worden toegelaten. 

Iedere aangegevene mud of halve mud graan zal in slechts eenen zak gestort, en ter molen 

gevoerd mogen worden. 

 

Bepaling van biljetgeld. 

5.) Voor het graan, van buiten de Stad en diens Tafel aangebragt, alsmede voor het onbelaste 

of vrijgestelde graan van de ingezetenen dezer Stad en diens Tafel, hetwelk op een der 

korenmolens hier ter stede zal worden gemalen, zal worden voldaan een biljetgeld, gerekend 

tegen 5 cent het billet. En zal gelijk biljetgeld gevorderd worden, voor de overige 

consentbiljetten, welke, ten gevolge van dit Reglement, benoodigd zullen zijn. 

 

Aangeving van het graan. 

6.) De impost of het biljetgeld moet worden betaald, door elk en een iegelijk, die eenige tarwe 

of rogge, hetzij afzonderlijk, of wel met andere granen vermengd, of die eenige vrijgestelde of 

onbelaste graanspecie op den molen wil doen, aan den Ontvanger van deze belasting, vóór dat 

het graan ter molen zal mogen worden gevoerd. 

En zal mitsdien een ieder, die eenig graan wil doen malen, verpligt zijn, aan den Ontvanger op 

te geven de juiste hoeveelheid en soort van het graan, hetwelk dezelve ter molen wil zenden, 

benevens den molen, op welken hetzelve zal worden gemalen, het merk der zakken, en de 

wijze, op welke het graan gemalen zal worden, het zij grof, klein, enz. 
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De zakken zullen gemerkt moeten zijn, invoege bij art. 20 bepaald. 

 

Kwitantien van betaalde belasting en biljetgeld. 

7.) Van de betaling van deze belasting zal, door den Ontvanger, worden verleend eene 

behoorlijke kwitantie en duplikaat van dien, welke kwitantie en duplikaat zullen behelzen, 

nevens den dag en datum van de aangeving, de hoeveelheid en doort van het graan, hetwelk 

verimpost wordt, mitsgaders den naam van den persoon, voor wien, en den molen, op welken 

het gebroken of gemalen zal worden, benevens het merk op de zak of zakken. 

Het aftegevene consent-biljet zal tevens de kwitantie voor het betaalde biljetgeld bevatten, 

benevens de verdere noodige omschrijvingen. 

 

Wijze en tijd, op welke het graan ter molen moet worden gebragt. 

8.) Geen belast, vrijgesteld, of onbelast graan zal naar den molen, en geen meel van den 

molen mogen worden gevoerd, dan langs de natemeldene molenpaden, en door niemand 

anders, dan door de, bij den Inspecteur der stedelijke belastingen schriftelijk bekend 

gemaakte, molenaars of derzelver knechten; zullende deze aan- en afvoer uitsluitend moeten 

geschieden op de gewone wagens van de korenmolenaars. 

Geen belast graan zal ter molen gevoerd mogen worden, dan des voormiddaags van den dag, 

volgende op die van de dagteekening der kwitantie van betaalde belasting, of van het consent 

tot aanvoer, ten zij de biljetten ten kantore waren berustende gebleven, als wanneer de 

aanvoer ter molen geschieden zal, in de loop van den voormiddag, door den Ontvanger te 

bepalen. 

Afvoer van belast meel zal geen plaats mogen hebben dan na den middag. 

Vrijgestelde of onbelaste granen en het daar van te malene meel, zullen te allen tijde naar of 

van den molen gevoerd mogen worden, ten zij dat van deze vergunning, door dezen of genen 

molenaar, misbruik gemaakt mogt worden, als wanneer de Stads Regering, op zoodanigen 

aan- of afvoer, de bepalingen, ten aanzien van het belaste graan en meel gemaakt, ook van 

toepassing zal kunnen maken. 

 

Bepaling der molenpaden. 

9.) De molenpaden, in het voorgaande artikel bedoeld, zullen zijn: 

Voor den Oosterpoortmolen het molenpad, bij de Heerepoort uitkomende. 

Voor den Heerepoortmolen het molenpad, bij die zelfde poort uitkomende. 

Voor den Aapoortmolen het molenpad, uitkomende bij de Aapoort. 

Voor den Kraanpoortmolen het molenpad, uitkomende bij de Draaibrug. 

Voor den molen, het Reithok genaamd, staande in den Kruisdwenger, het molenpad, 

uitkomende in de Kruisstraat. 

Voor den Boteringepoortmolen het molenpad, uitkomende bij de Boteringepoort., en 

Voor den Ebbingepoortmolen het molenpad, mede uitkomende bij de Boteringepoort. 

Door de hiervoren bedoelde molenpaden zullen worden verstaan de wegen, van af de 

respective gemelde molens tot aan de genoemde punten, en over welke wegen het 

wagenspoor, van af de molens tot aan die punten, heenloopt, zoo dat het terrein, bezijden die 

wegen, niet tot de polenpaden zal behooren. 

 

Afgifte van biljetten voor gelijke hoeveelheden graan. 

10.) Nimmer zal iemand, aan denzelfden molen, meer dan twee partijen van gelijk belast 

graan of meel, en nimmer twee, in hoeveelheid en soort, gelijke partijen belast graan of meel 

ter molen mogen hebben; zullende, bij overtreding van dit artikel, zoo wel de daarbij 

betrokken molenaar, als de aangever van het graan, als contraventeurs worden gestraft. 
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Iedere partij graan of meel bij elkander te houden. 

11.) De partij graan, of het daarvan gemalene meel, welke op ééne kwitantie of consent-biljet 

is vermeld, zal steeds bij elkander gehouden moeten worden, en in geen geval bij gedeelten 

mogen worden vervoerd; zullende, bij alle aanvoer van graan ter molen, of vervoer van meel, 

indien de hoeveelheid en soort van het vervoerde niet juist met het daarbij vertoonde 

document overeenkomen, het daarvoor worden gehouden, dat de vervoerd wordende partij 

door geen document is gedekt, en dat er derhalve fraude bestaat. 

De justificatoire documenten zullen steeds bij het graan of meel, hetwelk daarmede verdedigd 

moet worden, voorhanden moeten zijn, en op de eerste vordering van de daartoe bevoegde 

personen vertoond. 

 

TWEEDE AFDEELING. 

Pligten der korenmolenaars en van hunne knechten. 

Korenmolenaars en derzelver knechten moeten van hun bedrijf eene declaratie doen aan den 

Inspecteur. 

12.) Niemand zal, als korenmolenaar, noch als korenmolenaars knecht (waarvoor gehouden 

zullen worden de zoodanige, die, in eene van de gemelde kwaliteiten, op eenen korenmolen 

graanspecien breken, tot meel malen, of eenige, tot het molenaars bedrijf betrekkelijke, 

werkzaamheden verrigten, met uitzondering alleen van het billen der stenen), mogen 

fungeren, dan na dat hij alvorens daarvan aan den Inspecteur der stedelijke belastingen eene 

schriftelijke opgave zal hebben gedaan, waarvan een bewijs aan den belanghebbende zal 

worden afgegeven. 

En wordt het aan de molenaars uitdrukkelijk verboden, om, in hun molenaarsbedrijf, iemand, 

wie het ook zij, te mogen gebruiken of toelaten, als zaakgelastigde, knecht, sjouwer, arbeider, 

of onder welke benaming ook, zonder dat zoodanig persoon de voorschr. opgave gedaan 

hebbe, welke door de molenaars mede verteekend zal moeten worden. 

 

Berging van graan en meel. 

13. De molenaars of derzelver knechten zullen geene granen of meel, op of in hunne molens, 

huizen, schuren, stallen, werven, rijtuigen, vaartuigen, of waar ook anders, mogen hebben, 

opgeslagen, bewaren, op of innemen, noch op welke wijze ook vervoeren, zonder dat de 

vereischte biljetten daarbij voorhanden zijn. 

 

Verpligting van de molenaars, om het graan, van de huizen of bergplaatsen van de 

ingezetenen, af te halen, met de wijze, op welke. 

14.) De molenaars zullen gehouden zijn het graan, door eenig ingezeten dezer Stad of diens 

Tafel verimpost of aangegeven, met hunne gewone en bij de administratie bekende wagens, 

van de huizen of bergplaatsen van gedachte lieden, af te halen; voorts verpligt zijn, op den rug 

van het biljet van betaalde belasting of het consent-biljet, duidelijk en leesbaar, in geschrifte 

uit te drukken den juisten tijd, op welke zij het graan op hunnen wagens ontvangen; hierbij 

observerende, dat alles met gewonen schrijfinkt, met eene leesbare en niet te kleine letter, in 

volle woorden, en geenszins in cijferletters worde uitgedrukt; welke verklaring door hen, of 

door een hunner knechten, onderteekend zal moeten worden, bij het uithalen van het graan, en 

in allen geval, voor dat de wagen afrijdt. 

Voorts zullen de molenaars, of derzelver knechten, het graan ter molen moeten brengen, 

binnen zoodanigen tijd, als door den Ontvanger op het biljet zal worden vermeld, welke tijd, 

tot aanvoer ter molen, eenen aanvang zal nemen, met het oogenblik, waarop het vervoer naar 

den molen begint, en welke, zoo kort mogelijk, zal worden gesteld. 

 

Afvoer van het meel van de molens. 
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15.) De molenaars zullen, op gelijke wijze, het door hen, voor de ingezetenen dezer Stad en 

diens Tafel, gemalene meel aan derzelver huizen moeten brengen. Op het oogenblik van den 

afvoer van het mel van den molen, zullen zij de duplikaat-kwitantien of consent-biljetten 

moeten afteekenen, daarbij vermeldende den juisten tijd, waarop de afvoer plaats heeft, alles 

met eene duidelijke, leesbare, en niet te kleine letter, met gewonen schrijfinkt, in schrijf- en 

geenszins in cijferletters. 

Met zoodanig afgeteekend document zal het meel vervoerd en te huis gebragt worden, binnen 

zoodanigen tijd, als welke, door den Ontvanger, op het biljet zal zijn bepaald, welke, zoo kort 

mogelijk, zal worden gesteld, en welke zal ingaan met het oogenblik waarop het vervoer van 

den molen begint. 

 

Vervolg van de beide voorgaande artikelen. 

16.) De molenaars zullen geen graan mogen halen uit, of meel mogen brengen in het huis van 

iemand anders, dan van den persoon, in het biljet, bij het graan of meel behoorende, vermeld, 

welke naam, indien belast graan of meel vervoerd wordt, ook op den zak of de zakken, 

ingevolge art. 20, moet voorkomen. 

 

Stempeling van de biljetten bij aan- en afvoer. 

17.) De molenaars zijn verpligt aan den Commies of Portier, wacht hebbende bij het 

molenpad, en wel bij het wachthuis der stedelijke belastingen, te vertoonen en overtegeven 

het biljet, of de biljetten, behoorende tot het graan of meel, dat naar of van den molen gevoerd 

wordt, ten einde deze documenten, na accoord bevinding, met het Stads wapen in zwarten 

druk-inkt te stempelen. 

Bij den aanvoer van het graan zullen de duplicaat-kwitantien of consent-biljetten, invoege 

voorschreven, worden gestempeld, en deze stempeling zal ten tweeden male geschieden bij 

den afvoer van het meel. 

Op den molen zal geen graan verdedigd kunnen worden met eene ongestempelde duplicaat 

accijns-kwatantie of consent-biljet, en geen meel met biljetten, die reeds ten tweeden male 

gestempeld zijn. 

Op de molenpaden zal geen graan vervoerd mogen worden, dan met, invoege voorschreven, 

eenmaal gestempelde documenten, en in de Stad (de molenpaden alleen uitgezonderd), zal 

geen vervoer van meel mogen geschieden op duplicaat-kwitantien of consent-biljetten, ter 

maling afgegeven, ten zij die biljetten, als voren, behoorlijk tweemaal gestempeld zijn. 

Van een in dezer voege gestempeld biljet zal geen gebruik, bij herhaling, gemaakt mogen 

worden. 

 

Met welke wagens, en hoe de molenaars het graan en meel zullen vervoeren. 

18.) De molenaars zullen geen graan of meel mogen vervoeren, dan met opene wagens en 

stapvoets. Zij zullen de zakken met graan of meel, welke zij op hunne wagens laden, zoodanig 

moeten stellen, dat de merken der zakken volledig zigtbaar zijn, en niet zoo veel te gelijk 

mogen opladen, dat aan de gemelde bepaling niet voldaan zou kunnen worden. Zij zullen op 

de requisitie van een of meer ambtenaren, met de recherche of surveillance op het gemaal 

belast, de zakken, stuk voor stuk, moeten openen, op dat het graan of meel behoorlijk 

gevisiteerd kunne worden. 

Voorts zullen de molenaars verpligt zijn, de wagens, welke zij tot voorschreven einde willen 

bezigen, schriftelijk op te geven bij den Inspecteur der stedelijke belastingen; en verder, om, 

op de beide zijden van hunne bedoelde wagens, te doen schilderen den naam van den molen, 

waartoe dezelve behooren, en zulks met letters, ter lengte van zes duim, en ter breedte van ten 

minste een duim, in witte olieverf op een zwart veld; zorg dragende, dat die letters, het zij 

door vuilnis of anderzins, nimmer onzigtbaar zijn; wordende ook wel uitdrukkelijk aan de 
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molenaars verboden, om onderling van wagens te verwisselen, en alzoo de wagens van den 

eenen ten dienste van den anderen molenaar te bezigen, of te doen bezigen. 

 

De kwitantie van betaalde belasting, in de molenbus te steken. 

19.) Het graan aan den molen gekomen zijnde, zullen de molenaars de duplicaat-kwitantien 

onder zich houden, om daarmede het gemalene graan of meel van den molen te vervoeren; 

doch zullen de kwitantien van den betaalden impost ten halve moeten inscheuren, in de 

molenbus, van Stadswege ter molen geplaatst, steken, en daarin zoo doorstoten, dat dezelve 

niet in de opening der bus blijven zitten. Van het plaatsen der molenbus aan den molen zal 

behoorlijk akte worden opgemaakt, en de molenaars zullen verpligt zijn, om zich schriftelijk 

te verbinden, dat zij de molenbus ongeschonden zullen bewaren. 

 

Wijze, op welke de zakken gemerkt zullen moeten zijn. 

20. De zakken, waarin het belaste graan ter molen gevoerd zal worden, zullen, van buiten, en 

nagenoeg in het midden, gemerkt moeten zijn met de voorletters van de voornamen, en met 

den voluitgeschrevenen naam van hem, die het graan ter molen zendt, om gemalen te worden. 

De letters, daartoe te bezigen, zullen met zwarte olieverf op de zakken geschilderd, en niet 

kleinder, dan ter lengte van zes duim, en ter breedte van een duim, moeten zijn. 

De zakken, waarin vrijgesteld of onbelast graan ter molen gevoerd wordt, zullen mede, op het 

midden van den zak, in zwarte olieverf gemerkt moeten zijn, zoodanig, dat het merk meer, 

dan eene vierkante palm, in oppervlakte hebbe, en de breedte alsvoren. 

De molenaars zullen geen graan of meel, in zakken, naar of van den molen mogen vervoeren, 

of op den molen mogen hebben, welke, behalve de merken, hiervoren omschreven, met nog 

andere merken, hoe ook genaamd, daar en boven voorzien zijn, alwaar het ook, dat die andere 

merken met de eene of andere stof waren overgestreken, zoo dat dezelve nog daardoor heen 

zigtbaar zijn. 

 

Verpligting der molenaars, wanneer zij eenige ongepermitteerde overmaat, of andere 

graanspecie in de zakken vermoeden, dan op het biljet vermeld is. 

21.) Wanneer de molenaars vermoeden, dat er, in eenige zak of zakken, meer graan is, dan er 

in behoorde te zijn, of wel dat tarwe of rogge voor andere graanspecien zijn aangegeven, of 

onder andere granen, welke bij dit Reglement niet zijn belast, zijn vermengd, zonder dat van 

dezelve, ingevolge het eerste artikel van dit Reglement, de verschuldigde belasting is betaald 

geworden, zullen zij gehouden zijn zoodanige zakken niet aan en over te nemen, maar de 

bevoegdheid hebben, om te vorderen, dat die gene, welke het graan verlangt gemalen te 

hebben, hetzelve, in hunne tegenwoordigheid, en ten overstaan van eenen Commies der 

stedelijke belastingen, doe overstorten of meten. 

Het veronderstelde verschil in hoeveelheid of soort alzoo geconstateerd wordende, zal de 

aangever van het graan worden gestrafd, als schuldig aan poging tot fraude. 

De bedoelde zakken onder hun beheer genomen hebbende, zullen de molenaars voor alle 

verschil in hoeveelheid en soort verantwoordelijk zijn. 

 

Wat niet gemalen mag worden. 

22.) De molenaars zullen, zonder uitdrukkelijke toestemming, voor de bakkers geene andere 

granen, dan onbedorvene tarwe of rogge, breken of malen. 

Ook zullen zij niet vermogen, reeds eenmaal gebrokene rogge, voor de tweede maal, aan 

hunnen molen te ontvangen of aan te nemen, om nogmaals gebroken of gemalen te worden; 

wordende ten ernstigste aan de molenaars verboden, het malen of breken van eenige geraspte 

of gepelde tarwe of rogge. 
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Wanneer te malen, en van de sluiting der molens, met den aankleve van dien. 

23.) Het malen, na zons ondergang, en voor zons opgang, alsmede op de zon- en erkende 

feestdagen is verboden, ten zij in de volstrekste en wel bewezene noodzakelijkheid, als 

wanneer zulks zal kunnen geschieden, na vooraf bekomen te hebben eene schriftelijke 

permissie van den Inspecteur der stedelijke belastingen, en onder observantie van zoodanige 

voorzieningen, als die ambtenaar in het belang van de Stad zal noodig oordeelen. 

De aanvrage, om de in dezen bedoelde permissie zal ten minste vier uren, voor dat daarvan 

gebruik zal worden gemaakt, moeten gedaan worden. 

 

Vervolg. 

24.) Gedurende den tijd en de dagen, in het voorgaande artikel bedoeld, zullen de molens, van 

wege de administratie der stedelijke belastingen, met een afzonderlijk slot worden gesloten. 

Deze sluiting zal geschieden een half uur na zons ondergang, en de ontsluiting met zons 

opgang. 

De sleutels zullen, gedurende den tijd van de sluiting der molens, onder de, daartoe door de 

Stads Regering aantewijzene, stedelijke ambtenaren berustende zijn, en, indien de molenaar 

verkiest, gedurende den tijd der sluiting, ter molen te gaan, zal zulks niet anders kunnen 

geschieden, dan in tegenwoordigheid van den bewaarder der sleutels of eenig ander 

ambtenaar der belastingen, en tegen dadelijke betaling van dertig cents voor iedere ontsluiting 

van den molen, ten behoeve van den ambtenaar, die daarbij tegenwoordig is, mits het verblijf 

van den molenaar in den molen niet langer, dan een half uur, dure; zullende, ingeval van 

langer verblijf, gelijke som, voor ieder volgend half uur, op den gemelden voet worden 

betaald en genoten. 

Bij dusdanige ontsluiting van eenen molen zal geen graan of meel, hoe ook genaamd, daar in- 

of uitgebragt mogen worden. 

Het slot, en het geen verder tot de werkelijke sluiting van de molens vereischt wordt, zoo als 

beugels, krammen, en dergelijken, zal op stads kosten geleverd, en aan de molens bevestigd 

worden. 

De molenaars zullen echter verpligt zijn, hunne molens te brengen en te houden in zoodanigen 

sluitbaren staat, dat niemand, ten zij met geweld, in dezelve komen kan, en zullen daarom 

steeds gehouden zijn, ingeval hunne molens niet in zoodanigen sluitbaren staat bevonden 

worden, dezelve alsdan telkens, binnen drie maal 24 uren na gedane schriftelijke vordering, 

ten genoege van den Inspecteur der stedelijke belastingen, in den bedoelden sluitbaren staat te 

brengen, bij gebreke waarvan geene biljetten ter maling van granen op zoodanige molens 

afgegeven zullen worden, heen ter tijd de molenaar, in dezen, aan zijne verpligting hebben 

voldaan. 

 

Vervolg. 

25.) Indien de molenaar zulks mogt verkiezen, zal aan hem een sleutel, waarmede het Stads 

molenslot geopend kan worden, in een, door den Inspecteur der stedelijke belastingen, 

behoorlijk verzegeld zakje, in bewaring worden gegeven, mits dezelve zich, bij schriftelijke 

akte, ten zijnen koste optemaken, verbinde: 

1e.) Om het zakje en de zegels geheel ongeschonden te bewaren, 

2e.) Om het zakje met den sleutel, op iedere aanvrage van de beambten der belastingen, aan 

hen te vertoonen. 

3e.) Om van den sleutel geen gebruik te maken, dan ingeval van brand in den molen of ander 

dringend gevaar, beide van dien aard, dat de molenaar volstrekt geen tijd heeft, om de 

ontsluiting, bij art. 24 bedoeld, te vragen; en 
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4e.) Om, ingeval van dit gebruik van den sleutel, binnen 24 uren daarna, daarvan aan den 

Inspecteur voornoemd kennis te geven, ten einde het zakje met den sleutel op nieuw 

kunne worden verzegeld. 

 

Vervolg. 

26.) Indien de vergunning, bij het voorgaande artikel omschreven, tot misbruik aanleiding 

gegeven mogt hebben, zal de Stads Regering bevoegd zijn, dezelve, bij administrativen 

maatregel, en zonder Regterlijke tusschenkomst, dadelijk in te trekken, onverminderd de 

boete, door den molenaar geincurreerd, wegens overtreding van eenige der, bij dit Reglement 

gemaakte, bepalingen. 

 

Vervolg. 

27.) De molenaars zullen, bij het sluiten van hunne molens, daarin niet mogen verblijven, en 

op hunne verantwoordelijkheid moeten zorgen, dat niemand anders daarin verblijve. Het is 

hun mede verboden, om, gedurende den tijd, dat hunne molens, invoege voorschreven, 

gesloten zijn, zich daarin te begeven, of iemand daarin toe te laten, door middel van inbraak, 

of anderzins. 

 

Vervolg. 

28.) Van die molens, welke twee of meer deuren hebben, zal slechts eene deur des daags 

geopend worden. 

 

Verbodene neringen. 

29.) De molenaars, hunne vrouwen, kinderen, of anderen, die bij hen inwonen, zullen geene 

bakkers, grutters, meelverkoopers, of stijfselmakers mogen zijn, noch eenigen handel in 

granen, meel, brood, koek, beschuit, grutten, stijfsel, of poeder mogen drijven, ten zij voor 

zoo verre zij de gezegde neringen of beroepen, in afzonderlijke lokalen of gebouwen, van den 

molen afgescheiden, en zonder eenige communicatie met denzelven, mogten uitoefenen. 

 

Verpligting der molenaars en derzelver knechten, om, te allen tijde, een of meer der Stads 

Geëmploijeerden op hunne molens en in hunne huizen te gedoogen. 

30.) De molenaars en derzelver knechten zullen verpligt zijn, te allen tijde, een of meerder 

Stads Geëmploijeerden op hunnen molen, of in de, door hen bewoond wordende, huizen, 

gebouwen of erven te gedoogen, om het noodige toezigt te nemen, of er aan het vereischte bij 

dit Reglement, in allen opzigte, werde voldaan, zonder dat aan denzelven eenig belet of 

resistentie zal mogen worden gedaan; mits, in dezen, de voorschriften van art. 12 van de Wet 

van den 29 April 1819 in acht werden genomen. 

 

Geene met koren of meel beladene, molenaars wagens, op straat, te doen stilstaan, zonder dat 

de houder der biljetten daarbij zij. 

31.) Het wordt aan de molenaars en derzelver knechten verboden, om hunne, met graan of 

meel beladene, wagens, op straat, te doen stilstaan en daarvan af te gaan. Ook zal de houder 

van de biljetten daarbij tegenwoordig moeten blijven, en geenszins met de biljetten in eenig 

huis of ander gebouw zich mogen begeven; wordende hiervan alleen uitgezonderd het geval, 

dat de molenaar bij iemand graan komt afhalen of meel brengen, hetwelk dan ook door 

vertooning van biljetten zal moeten blijken. 

 

Peil en visitatie. 

32.) Twee of meer der Stads Commiesen, of een derzelve, vergezeld van een daartoe bevoegd 

persoon, zullen, te allen tijde, en zoo dikwijls, als zij het noodig oordeelen, met in acht 
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neming van de voorschriften van het 12de artikel der bovenvermelde Wet, op de korenmolens 

in deze Stad, mogen peilen en visiteren, en daarbij onderzoeken, of het bepaalde bij dit 

Reglement naar behooren wordt in acht genomen, zoo wel ten aanzien van het belaste, als van 

het onbelaste of vrijgestelde graan en meel. 

En zal dit onderzoek niet alleen mogen geschieden in den molen, maar ook op de werven, in 

de huizen, schuren, stallen, lootsen, op de wagens of op andere plaatsen, bij de molens in 

gebruik. 

Voorts, op dat de peiling en visitatie in eene behoorlijke orde kunne geschieden, zullen de 

molenaars gehouden zijn, naauwkeurig op te geven dat gene, wat bij hen in peil voorhanden 

is; den molen te doen stil staan; het harde graan, te allen tijde, van het gebrokene, en het 

onbelaste van het belaste graan afgescheiden te houden; de zakken in zoodanige orde te 

stellen, dat zij gemakkelijk opgenomen en geteld kunnen worden; de eigenaars van het graan, 

of meel, duidelijk te melden; de duplikaat-biljetten over te geven; en eindelijk, te allen tijde, 

iemand te huis of aan den molen te laten, die bekwaam is, om alle deze opgaven te doen. 

 

Wanneer de molen boven peil is, en hoedanig de meting der granen op denzelven zal moeten 

geschieden. 

33. Indien er, bij de peiling of visitatie, eenig graan of meel bij den molenaar gevonden wordt, 

dat niet behoorlijk is aangegeven, en waarvoor geene behoorlijke biljetten voor handen zijn, 

zal zulks, als fraude, worden aangemerkt en gestraft. 

In dien er vermoeden zoude mogen zijn, dat er, in eenige zak of zakken, meer graan is, dan 

daarin behoorde, te zijn, zoo zal dezelve zak of zakken, door ten minste twee der Stads 

Commisen, met eene behoorlijk geijkte graanmaat, ten overstaan van den molenaar of zijnen 

knecht, die de aanwijzing moeten doen, gemeten worden. – deze meting zal moeten 

geschieden op den bovengrond of zolder van den molen, of anders op de naast gelegene 

plaats, werwaards dan ook de zakken, door den molenaar of zijnen knecht, zullen worden 

gebracht. 

Wanneer, bij de gedachte meting, bevonden wordt. dat de overmaat niet meer bedraagt, dan 

een honderdste gedeelte op iedere mud, zoo zal geenerlei boete verbeurd zijn, maar de 

belasting alleen worden bijbetaald; doch, ingeval er meer, dan een honderdste, echter geen 

vijftigste deel overmaat, op eene mud gevonden wordt, zoo zal de zak met graan verbeurd 

zijn, benevens de reeds betaalde belasting, zonder verdere boete; maar wanneer er, bij deze 

meting, meer, dan eenvijftigste gedeelte overmaat, zal worden gevonden, zal de molenaar, als 

fraudateur, worden aangemerkt en gestraft, en de betaalde belasting verbeurd zijn. 

En zullen de Commiesen den zak of de zakken, waarin de overmaat gevonden wordt, dadelijk 

na de meting, doen wegen; het gewigt van iederen zak aanteekenen; vervolgens die zakken 

behoorlijk verzegelen; den molenaar aanbieden, om dezelve mede te verzegelen; en dezelve 

dan overbrengen ten kantore dezer belasting. 

 

Hoedanig de tweede of hermeting der granen, ingeval van bezwaar, zal behooren te 

geschieden. 

34.) Ingeval de bekeurde zoude meenen, dat, bij de evengemelde meting, eenige vergissing 

zoude zijn begaan, zoo zal het hem vrijstaan, om eene tweede meting of hermeting te 

verzoeken, mits hij dit doe binnen den tijd van tweemaal 24 uren, na dat de bekeuring gedaan 

zij. 

En zal de hermeting zoo spoedig geschieden, als mogelijk is, en wel ten overstaan van een 

persoon, door Burgemeester en Wethouderen daartoe aantewijzen, en zal het aan de 

verkiezing van den bekeurden staan, om deze hermeting te laten doen door dezelfde 

Commiesen, die de eerste meting hebben bewerkstelligd, of wel door andere Stads 

Commiesen, of beëdigde Stads Meters; des echter dat de personen, die de eerste meting 
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gedaan hebben, daarbij tegenwoordig zijn, en, vóór het aanvangen van deze nadere meting, 

naauwkeurig kennis nemen, of de verzegelde zakken in denzelfden staat zijn, waarin zij 

dezelve bij de verzegeling en het arrest gelaten hebben; zullende, om daarvan met zoo veel te 

meer grond te kunnen oordeelen, de zakken, bevorens dezelve te ontzegelen, herwogen 

moeten worden. 

En wanneer dan, bij deze hermeting, eene gelijke overmaat, als voren, bevonden wordt, zoo 

zal de eerste meting gehouden worden voor wettig en deugdelijk, en de bekeuring, deswege 

gedaan, zijn volkomen effect moeten hebben; maar, indien bij de eerste meting, in eenige zak 

of zakken, de overmaat van meer, dan één honderdste deel, zoude zijn gevonden, en bij deze 

tweede meting geene overmaat, dan alleen van een honderdste deel of daar beneden, dan zal 

de eerste meting gehouden worden voor verkeerd gedaan te zijn; de bekeuring, deswegens 

gedaan, vervallen wezen; en den zak of de zakken dadelijk aan den eigenaar worden terug 

gegeven. 

In dien er, bij de eerste meting, meer, dan een honderdste, echter geen vijftigste deel, in den 

zak of in de zakken is gevonden geweest, en dat, bij deze hermeting, eene overmaat gevonden 

wordt van een vijftigste deel of daarboven, dan zal echter, uit deze meerdere overmaat, geen 

gevolg tegen den bekeurden, tot betaling van de boete, mogen worden getrokken, maar alleen 

de zak, overeenkomstig de gedane bekeuring, met de betaalde belasting, verbeurd zijn en 

blijven. 

En zullen, wanneer bij deze hermeting, in een of meer zakken, eenige overmaat, 

overeenkomstig de eerste meting, gevonden wordt, de onkosten wegens deze hermeting, met 

alle de gevolgen en aankleve van dien, door den bekeurden moeten worden betaald en 

gedragen; maar indien, bij de hermeting, geene overmaat op eenigen zak gevonden wordt, en 

dat de bekeurde zijne kosten en schaden, daardoor geleden, op de Commiesen zoude willen 

verhalen, dan zal hij zijne declaratie deswegens, binnen den tijd van eene maand, moeten 

stellen in handen van den Inspecteur der stedelijke belastingen, ten einde, na welbevinding, de 

betaling te doen plaats hebben. 

 

Verhouding bij de peiling aan de molens. 

35.) Bij de peiling aan de molens, zal de verhouding, tusschen het in peil bevonden wordende 

meel, en het aangegevene graan, worden berekend, op zoodanigen voet, als zulks ten aanzien 

van de peilingen bij de bakkers, enz., in art. 44 zal worden voorgeschreven. 

 

Bepalingen ten aanzien van het vuile stuifmeel. 

36.) Het vuile stuifmeel zal, bij de peiling, in geene aanmerking komen, mits hetzelve in eene 

afgezonderde plaats, door den Inspecteur der stedelijke belastingen, daartoe, op verzoek van 

den molenaar, aangewezen, verzameld, en van tijd tot tijd met het noodige zand vermengd zij, 

zoodanig, dat hetzelve tot geen ander einde, dan tot beestenvoeder, kan worden gebruikt. 

 

Maten, schalen en gewigten moeten aan den molen voor handen zijn. 

37.) De molenaars zullen verpligt zijn, te allen tijde, aan hunne molens voor handen te 

hebben, en ten gebruike van de Commiesen, op den molen, af te staan, eene behoorlijke 

balans met schalen, van bekwame grootte, om daarop eene mud graan te wegen; voorts de 

noodige Nederlandsche gewigten, benevens een stel Nederlandsche graanmaten. 

 

Verbod nopens het hebben van onnoodige zakken. 

38.) Op de molens, en in de huizen van de molenaars of derzelver knechten, zullen geene 

zakken, ter grootte van vijf koppen of daarboven, gevuld of ongevuld, voor handen mogen 

zijn, boven en behalve de zoodanige, welke behooren tot het graan of meel, hetwelk, met 

behoorlijke biljetten, kan worden verdedigd. 
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Verboden vervoer in en uit de molens. 

39.) Het is verboden, om, in of uit de molens, eenige gevulde of ongevulde zakken, manden, 

kisten, of dergelijken, te dragen, te trekken, of, op welke wijze ook, te vervoeren, om het even 

ten welken einde zulks zoude mogen geschieden, dan langs de hiervoren gemelde 

molenpaden, en onder de verpligting, om zoodanige zakken, manden, kisten en dergelijken, 

door den Beambte, bij het molenpad wacht houdende, te doen visiteren. 

In de bedoelde voorwerpen zal geen graan of meel vervoerd mogen worden, maar allen in de 

zakken, en op de wijze, bij dit Reglement vastgesteld. 

De molenaar van den molen, bij welken, tegen het bepaalde bij dit artikel, gehandeld wordt, 

zal deswege verantwoordelijk zijn, en, als schuldig aan poging tot fraude, worden gestraft, om 

het even door wien de overtreding begaan zij. En zal een behoorlijk ingerigt, en door twee 

daartoe bevoegde ambtenaren opgemaakt proces-verbaal, behelzende, dat zij de overtreding 

van dit artikel hebben gezien, en aan den molenaar hebben bekend gemaakt, als een voldoend 

bewijs der overtreding worden aangemerkt, hoe zeer ook de vervoerder of vervoerders, met of 

zonder het vervoerde, mogten ontsnappen. 

Voorts wordt het aan de molenaars overgelaten, om, ter voorkoming van alle verkeerde 

handelingen ten hunnen nadeele, hunne molens gesloten te houden, mits dat zij van het 

daartoe te gebruikene slot twee sleutels aan den Inspecteur der stedelijke belastingen ter hand 

stellen, om door de Geëmploijeerden ter recherche te worden gebezigd, als deze noodig 

oordeelen ter molen te gaan. 

 

Hoe en wanneer te malen en het meel af te voeren. 

40.) De molenaars, aanvangende eene partij graan te malen, zullen de geheele partij 

onafgebroken moeten afmalen, zonder inmiddels met eene andere partij te beginnen. 

Bij het ter maling uitstorten van iederen zak graan, zullen zij, op de binnenzijde, over de 

gehele lengte van het daarbij behoorende dubbel van het accijns-biljet of consent-biljet, met 

rood krijt, moeten stellen eene duidelijke en zigtbare streep, en bij het instorten van den 

laatsten zak van de partij, op het biljet vermeld, behalve de streep voor de den laatsten zak, 

dwars door de daarop gestelde strepen, halen eene soortgelijke kruisstreep, ten blijke, dat de 

geheele partij graan is uitgestort. 

Wanneer de partij slechts uit een zak bestaat, zal het ter maling uitstorten van het graan 

worden aangewezen, door het, als voren, stellen van twee gekruiste strepen. 

Het ter molen gebragte graan zal, binnen vijftien dagen, na dat het aan den molen gebragt is, 

gemalen moeten zijn, op de wijze, in het daarbij behoorende biljet omschreven. 

Zoo dra het graan, invoege opgegeven, gemalen is, zal hetzelve ten spoedigste van den molen 

afgebragt moeten worden, en indien zulks op de eerste aanmaning van de Commiesen niet 

geschiedt, alsmede in het geval, dat er aan het bepaalde bij het 2e lid van dit artikel niet wierd 

voldaan, zullen er geene biljetten op naam van den nalatigen molenaar worden afgegeven, 

heen ter tijd door denzelven aan zijne verpligting in dezen zal zijn voldaan. 

 

Hoe te handelen, ten aanzien van graan, hetwelk voor personen, buiten de Stad en diens Tafel 

woonachtig, gemalen zal moeten worden. 

41.) Indien een molenaar verlangt granen te malen voor iemand, buiten de Stad en diens Tafel 

woonachtig, zoodanig, dat het daarvan te verkrijgene meel buiten de Stad en diens Tafel 

verzonden zal worden, zal dezelve verpligt zijn, vóór dat het graan door hem ter molen 

gevoerd wordt, daarvan op de gewone wijze aangifte te doen bij de Ontvanger dezer 

belasting. 

Deze zal daarop aan den molenaar afgeven een zonsent tot maling, voorzien, indien belaste 

graanspecien gemalen moeten worden, van een duplikaat. Met deze documenten zullen de 

molenaars handelen, even als of dezelve waren afgegeven voor granen, ten gebruike van de 
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ingezetenen dezer Stad en diens Tafel te malen. In dezelve zullen, onder anderen, vermeld 

worden, de plaats van oplading, en de post, langs welke de uitvoer naar buiten dezer 

Gemeente zal plaats hebben. 

Voor belast graan zullen de bedoelde consent-biljetten niet worden afgegeven, dan tegen 

consignatie van het bedrag der belasting, welke wegens het te malene graan verschuldigd 

zoude zijn, indien het daarvan te verkrijgene meel niet naar behooren buiten deze Gemeente 

wierd uitgevoerd. De geconsigneerde gelden zullen aan den molenaar worden terug gegeven, 

zoodra dezelve het duplikaat consent-biljet, mits binnen den daartoe door den Ontvanger in 

billijkheid te bepalen tijd, aan hem zal hebben teruggebragt, voorzien van het certificaat van 

uitvoer, ingerigt overeenkomstig de bestaande of nog te makene verordeningen, omtrent de 

wijze van uitvoer van aan Stadsbelasting onderworpene voorwerpen, onder genot van 

teruggave der betaalde stedelijke belastingen. 

 

Merken der bij het vorige artikel bedoelde zakken. 

42.) De zakken, waarin het hiervoren bedoelde graan wordt aangevoerd, zullen gemerkt 

kunnen zijn, invoege bij art. 20, ten aanzien van het vrijgestelde of onbelaste graan, is 

voorgeschreven; zullende het bepaalde bij het laatste gedeelte van dat artikel ook in dezen van 

toepassing zijn. 

 

DERDE AFDEELING. 

Pligten der neringdoende lieden en trafikanten. 

Niemand mag brood, koek, beschuit of meel verkoopen, zonder behoorlijke declaratie. 

43.) Niemand zal vermogen eenig brood, het zij hard of week, beschuit of koek, te bakken, 

om hetzelve wederom aan anderen te verkoopen, of meel, zonder onderscheid van welke 

graan het meel gemalen of gebroken zij, te verkoopen, dan na daarvan, bij den Inspecteur der 

stedelijke belastingen, eene schriftelijke declaratie te hebben gedaan. 

 

Peilingen bij de bakkers, koekbakkers en meelverkoopers. 

44.) Ten minste twee der Commiesen van de stedelijke belastingen, of een derzelve, 

bijgestaan door een ander, daartoe bevoegd, persoon, zullen, te allen tijde, en zoo dijkwijls, 

als zij het noodig oordeelen, mits de voorschriften van art. 12 der Wet van den 29 April 1819 

in acht nemende, bij alle bakkers, koekbakkers en meelverkoopers, in deze Stad of diens 

Tafel, onderzoek en peiling mogen doen. 

Bij deze peiling zullen 

75 ponden ongebuild tarwemeel, 

58  gebuild tarwemeel, 

68  roggemeel,  

95  week tarwebrood,  

89  week roggebrood,  

66  hard scheeps tarwebrood, 

60  hard scheeps roggebrood, en 

50  fijne beschuit. 

voor eene Nederlandsche mud gerekend worden; alsmede 4½ afgestrekene maten tarwemeel, 

4½ afgestrekene maten roggemeel, en 3½ afgestrekene maten blom, gelijk zijn aan drie 

gelijke maten hard graan van hetzelfde soort, als het gemetene meel, edoch, op dat de 

gemelde neringdoende lieden, door het opmaken van dit peil, niet benadeeld mogen worden, 

zullen dezelve niet gehouden worden, boven peil te zijn, wanneer het verschil geen twintigste 

gedeelte bedraagt. 

Zij zullen voorts verpligt zijn, om opregte opgave en aanwijzing te doen van al het meel, 

brood, beschuit, koek en ander gebak, dat zij onder zich hebben.  
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Vervolg. 

45.) De aan peiling onderworpene bakkers, koekbakkers en meelverkoopers zullen gehouden 

zijn, het bij hen in voorraad bevonden wordende meel en brood, met kwitantien van betaalde 

belasting, of andere bewijzen van deugdelijken inslag, op hunnen naam afgegeven, en waarop 

de inslag geschied is na de laatste peiling, te verantwoorden, met uitzondering alleen van dat 

meel en brood, hetwelk bij de eerste peiling, na de invoering van dit Reglement, bij hen 

bevonden zal worden. Gemelde bewijzen zullen bij de peiling ingetrokken, en door een 

uittreksel uit het peilboek, als bewijs van deugdelijken inslag, voor zoo veel de daarbij 

vermelde hoeveelheden aangaat, zal worden aangemerkt. 

Overpeil zal, als fraude, beschouwd en gestraft worden. 

 

Indien bakkers, koekbakkers of meelverkoopers in overpeil bevonden worden, zullen zij zich 

niet kunnen verantwoorden, met het voorgeven, dat zij meel, brood of ander gebak van andere 

bakkers, koekbakkers of meelverkoopers hebben overgenomen. 

 

Vervolg. 

46.) Ten einde de bedoelde peilingen niet vruchteloos worden gemaakt, zullen de daaraan 

onderworpene personen verpligt zijn, om, bij hunne afwezigheid, iemand te huis te laten, die 

bekwaam is, om het peil te kunnen opgeven, en de noodige aanwijzing te kunnen doen. Zij 

zullen voorts, in hunne huizen, voorhanden moeten hebben de noodige maten, schalen en 

gewigten, en het gebruik daarvan, bij de peiling, aan de beambten ter recherche toestaan. 

 

Vervolg. 

47.) Het weigeren of verhinderen van visitatie, van peiling, van vertooning van documenten, 

en van het doen van opgave en aanwijs aan de daartoe bij dit Reglement bevoegde personen, 

zal als eene begane fraude worden aangemerkt en gestraft, onverminderd de straffen, bij het 

Wetboek van strafregt bepaald, op het plegen van feitelijkheden en beledigen aan ambtenaren, 

in de uitoefening van hunne ambts-verrigtingen. 

 

Hoedanig de bakkers, koekbakkers en meelverkoopers hunnen granen ter molen zullen 

zenden. 

48.) De bakkers, koekbakkers en meelverkoopers zullen niet vermogen hunne granen ter 

molen te doen voeren, dan door de korenmolenaars, in zakken, waarop hunne namen met 

zwarte olieverf zijn geschilderd, invoege zulks bij art. 20 is bepaald. 

 

Graanspecien, welke de bakkers, enz., niet mogen laten malen noch verbakken. 

 

49.) Geen brood- of koekbakker zal, zonder uitdrukkelijke toestemming, eenige andere 

granen, dan onbedorvene tarwe of rogge, mogen doen malen, of van ander meel, vermengd of 

onvermengd, brood bakken. 

 

Verbodene neringen en verrigtingen van bakkers en koekbakkers. 

50.) Bakkers, koekbakkers en meelverkoopers, derzelver vrouwen en inwonende kinderen, 

mogen geene korenmolenaars zijn. 

Het is aan de bakkers, koekebakkers en meelverkoopers verboden, om eenig meel, van wien 

het ook zijn moge, aan te nemen of aan te koopen, of, voor zoo verre de bakkers en 

koekbakkers betreft, brood of ander gebak, van anderen over te nemen, dan op een consent-

biljet van den Ontvanger. 
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De grutters moeten declaratie doen. 

51.) Niemand zal, als grutter (waardoor verstaan wordt de zoodanige, die grutten, gort of 

meel, van garst, haver of boekweit, maken en verkoopen), mogen fungeren, dan na dat hij 

alvorens daarvan, bij den Inspecteur der stedelijke belastingen, eene schriftelijke opgave zal 

hebben gedaan. 

 

Verpligtingen der grutters. 

52.) Geene grutters zullen, in hunne grutterijen, of daarmede verbondene panden, eenig ander 

meel, boven de hoeveelheid van vijf ponden, dan van onbelaste graanspecien, mogen hebben; 

zij zullen geene tarwe of rogge, of daarmede vermengde specien, tot meel mogen breken, het 

een en ander bij de straffe, voor de fraudateurs bepaald. 

 

Verbodene neringen der grutters. 

53.) De grutters, noch hunne vrouwen en kinderen, die bij hen inwonen, zullen geene 

molenaars, bakkers of koekebakkers mogen zijn, ten zij voor zoo verre zij die beroepen, niet 

in derzelver grutterijen, maar in afzonderlijke panden of gebouwen, daarvan geheel 

afgescheiden, en zonder eenige gemeenschap met de grutterijen, mogten uitoefenen; zij 

zullen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stads Regering, geene meelverkoopers van 

tarwe- of roggemeel mogen zijn, dan onder bepaling, dat van zoodanige grutters (of hunne 

vrouwen en kinderen, bij hen inwonende), die wegens gepleegde fraude, poging tot fraude of 

overtreding, meer dan eene reize gevonnisd zijn geworden, die bevoegdheid voor eenen 

bepaalden tijd, die nimmer twee jaren te boven zal mogen gaan, zal kunnen worden 

ingetrokken. 

 

Onderzoek en visitatie bij de grutters. 

54.) Ten minsten twee der Stads Commiesen, of een derzelve, bijgestaan door een ander, 

daartoe bevoegd, persoon, zullen, te allen tijde, en zoo dikwerf zij het noodig oordeelen, met 

in achtneming van de voorschriften van het 12de artikel der bovengemelde Wet, bij de 

grutters mogen visiteren en onderzoeken, of door hen, in alle opzigte, aan het bepaalde bij dit 

Reglement, te hunnen aanzien, worde voldaan; zullende dit onderzoek, onder de 

bovengemelde bepaling, niet alleen mogen geschieden in de grutterijen, maar ook in de 

huizen, schuren, stallingen, lootsen en op de werven der grutters. 

 

De grutters zullen verpligt zijn, om, bij hunne afwezigheid, iemand te huis te laten, die 

bekwaam is, om, bij deze visitatie en dit onderzoek, de noodige aanwijzingen te kunnen doen. 

 

Stijfselmakers moeten aangifte doen. 

55.) Stijfselmakers, welke hun beroep, hier ter stede, of onder de Stads Tafel, willen 

uitoefenen, moeten vooraf daarvan, bij den Inspecteur der stedelijke belastingen, eene 

schriftelijke aangifte doen. 

 

Visitatie en onderzoek bij de Stijfselmakers. 

56.) De Commiesen der stedelijke belastingen zullen, te allen tijde, mits met in achtneming 

van de voorschriften van het 12de artikel der bovengemelde Wet, behoorlijke visitatie en 

onderzoek mogen doen, in de huizen, fabrieken en pakhuizen, of andere bergplaatsen van de 

stijfselmakers; des zullen deze fabrieken gehouden zijn, om, te allen tijde, of zelve in hunne 

fabrieken tegenwoordig te zijn, of iemand hunnent wege aldaar te doen zijn, om, bij een 

voorgenomen onderzoek of visitatie, behulpzaam te wezen. 
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Verpligting der pelmolenaars. 

57.) De pelmolenaars (waarvoor gehouden worden de zoodanige, die garst of haver van den 

bast afscheiden, en in verschillende gedaanten, ten bijzonderen gebruike, vervaardigen) zullen 

geene tarwe of rogge, op of bij hunne molens, mogen hebben, veelmin dezelve op 

eenigerhande wijze, het zij geheel of gedeeltelijk, mogen pellen of raspen. 

En zullen dezelve, in geval van vermoeden, dat zij eenige tarwe of rogge, bij of op hunne 

molens, mogten hebben, de visitatie, zoo in hunne huizen, stallingen, lootsen, schuren. 

werven, als op hunne molens, onderhevig zijn, zonder dezelve eenigins te mogen hinderen of 

tegengaan. 

 

VIERDE AFDEELING. 

Voorzieningen en algemeene bepalingen. 

Vervoer op de molenpaden. 

58.) Alle vervoer van graan of meel, op de, bij art. 9 omschrevene, molenpaden, alsmede in 

den omtrek der molens, op eenen afstand van 15 Nederl. ellen van dezelve, of op zoodanigen 

minderen afstand, als er bij dezen of genen molen bestaat, tusschen den molen en de naaste, 

daarbij langs loopende, publieke straat, is verboden, ten zij zulks, op de molenpaden, plaats 

hebbe door de molenaars of derzelver knechten, op de wijze, bij dit Reglement omschreven. 

De overtreding van dit artikel zal, als poging tot fraude, worden gestraft. 

 

Vervoer van meel. 

59.) Alle vervoer van meel, het zij belast of onbelast, boven de hoeveelheid van drie ponden 

tarwe en van vijf ponden rogge of ander meel, is, na zons ondergang en voor zons opgang, 

alsmede op Zon- en erkende feestdagen, verboden, hoezeer van de, bij dit Reglement 

gevorderde, biljetten voorzien. 

In zeer bijzondere gevallen, en wanneer zulks van eene volstrekte noodzakelijkheid mogt 

bevonden worden te zijn, zal zulks kunnen geschieden, op vergunning van den Inspecteur der 

stedelijke belastingen, en in het bijwezen van eenen beambte ter surveillance. 

 

Vervolg. 

60.) Bij het vervoer van meel van belast graan, op tijden, dat zoodanig vervoer geoorloofd is, 

zal, bij iedere hoeveelheid boven de drie ponden tarwemeel en vijf ponden roggemeel, 

behalve in het geval, dat het vervoer door eenen molenaar, op eene tweemalen gestempelde 

duplikaat-kwitantie, geschiedt, een consent-biljet tot vervoer, af te geven door den Ontvanger 

der stedelijke belasting op het gemaal, voorhanden moeten zijn. 

Deze consent-biljetten zullen niet worden afgegeven, dan op vertooning en intrekking van, of 

afschrijving op, een bewijs van deugdelijken inslag, het zij duplikaat-kwitantie, consent-biljet 

van inslag, of uittreksel uit het peilboek, niet ouder zijnde, dan veertien dagen vóór den 

uitslag. 

In de bedoelde consent-biljetten tot vervoer, welke, voor den verkrijger van het meel, tot 

consent-biljetten van inslag zullen verstrekken, zal door den Ontvanger, volgens opgave van 

den belanghebbende, worden uitgedrukt de tijd, wanneer het vervoer zal aanvangen, en 

daarbij tevens vermelden den tijd, binnen welken hetzelve zal geschieden; terwijl de 

Ontvanger tevens bevoegd zal wezen, die biljetten onder zich te houden, en, door eenen 

beambte ter surveillance, aan den vervoerder ter hand te doen stellen, op het bepaalde tijdstip 

van vervoer, ten einde bij het vervoer tegenwoordig te zijn. 

 

Verbodene nederlaag van meel. 

61.) In de huizen, stallen, schuren, pakhuizen, plaatsen, of in welke getimmerten of plaatsen 

zulks ook moge zijn, bij het volgende artikel aan te duiden, voor zoo verre dezelve niet door 



B.D. Poppen - Transcriptie van de ‘Reglementen op het Gemaal’ van de stad Groningen 1824/1831    -    pag. 29 

bakkers, koekbakkere of meelverkoopers worden bewoond, zal geen meel van belast graan, of 

daarmede vermend, geborgen mogen worden, boven de hoeveelheid van vijftien ponden van 

ieder soort, voor ieder huisgezin, zelfs niet, hoezeer, daarbij eenige biljetten ter verdediging 

vertoond mogten worden. 

Het voorschrevene verbod zal mede van toepassing zijn op schepen, voer- en vaartuigen, 

welke gevonden worden in de wateren, en op de straten of pleinen, begrepen binnen de linien, 

bij het volgende artikel op te geven, voor zoo verre deze schepen, voer- en vaartuigen stil 

liggen, of stil staan, en als bergplaatsen, en niet als middelen van vervoer, moeten aangemerkt 

worden. 

Alleen op schriftelijk, daartoe te doen, verzoek aan de Stads Regering, zal van deze bepaling 

eenige uitzondering kunnen worden toegelaten. 

 

Vervolg. 

62.) De huizen en verdere getimmerten of lokalen, bij het voorgaande artikel bedoeld, zijn 

die, welke gelegen zijn en gevonden worden: 

1e.) Binnen de linie, loopende van de Stads gracht bij Oosterpoort, westzijde, door de 

Oosterpoort, langs de Rademarkt tot de Prinsenstraat; voorts langs de Prinsenstraat tot de 

Heerestraat, en verder langs de Heerestraat door de Heerepoort; langs de Stads gracht, 

oostzijde, tot aan de Oosterpoort; benevens die huizen, gebouwen en lokalen, welke staan 

of uitkomen aan de noordzijde van de Prinsenstraat, en aan weerskanten van de beide 

driften, loopende van de Prinsenstraat naar het diep. 

2e.) Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij de Heerepoort, westzijde, door de 

Heerepoort, langs de Heerestraat tot aan de Raamstraat; voorts langs de Raamstraat en de 

Ruiterstraat tot het Zuiderdiep, en verder langs het Zuiderdiep en den Hanebijtersgang, 

door de sortie onder den Stads wal, tot de Stads gracht aldaar, en daar langs, oostwaarts, 

tot aan de Heerepoort; benevens die huizen, gebouwen en lokalen, welke staan of 

uitkomen aan de noordzijde van de Raamstraat, aan weerskanten van de kleine 

Raamstraat, en het meer westwaarts gelegene gangje, loopende van de Raamstraat naar 

het Zuiderdiep, alsmede aan de westzijde van den Hanebijtersgang. 

3e.) Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij de Aapoort, zuidzijde, door de 

Aapoort, tot aan het Hoornschediep bij de Aapoortboog; van daar langs gemeld diep over 

Marwixpijp, noordzijde; langs het Hoornsche diep, oostzijde; het Zuiderdiep, zuidzijde; 

in de Jonkerstraat; over den wal, tegen over de Jonkerstraat; en verder langs de Stads 

gracht, westwaarts; voorts langs het Hoornschediep, oostzijde, naar Marwixpijp, en alzoo 

over Marwixpijp, zuidzijde; langs het Hoornschediep, westzijde; en langs de Stads 

gracht, westwaarts, tot aan de Aapoort; benevens de huizen, gebouwen en verdere 

lokalen, staande en uitkomende aan de oostzijde van de Jonkerstraat. 

4e.) Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij de Aapoort, noordzijde, door 

Aapoort, langs de Slemendersstraat, en de eerste drift door den Zuiderhaven, en van daar 

langs den Zuiderhaven, door Kraanpoort, langs de Stads gracht, zuidwaarts, tot aan 

Aapoort; benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, staande en uitkomende aan 

de oostzijde van de Slemendersstraat, en aan de zuidzijde van gedachte drift. 

5e.) Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht, bij de sortie onder den wal, tegen over 

de Rozenstraat, door die sortie, langs de lijnbaan, de Appelstraat en de kleine Appelstraat 

tot de nieuwe Boteringestraat; en langs de nieuwe Boteringestraat, westzijde; door de 

Boteringepoort, en verder langs de Stads gracht naar het westen, tot aan de sortie, tegen 

over de Rozenstraat; benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, staande of 

uitkomende aan de lijnbaan, hiervoren bedoeld; aan weerskanten van de Kruisstraat; en 

aan de zuidzijde van de beide Appelstraten. 
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6e.) Binnen de linie, loopende van af de Stads gracht bij Boteringepoort, oostzijde, door de 

Boteringepoort, langs de nieuwe Boteringestraat, tot aan de Fiolenstraat; en voorts langs 

de Fiolenstraat; over de nieuwe Ebbingestraat; langs het Brouwers-straatje tot aan het 

Boterdiep; daar langs, noordwaarts, tot over den wal; en dan langs de Stads gracht, 

westwaarts, tot aan de Boteringepoort; benevens de huizen, gebouwen en verdere lokalen, 

staande of uitkomende aan de zuidzijde van de Fiolenstraat en het Brouwers-straatje. 

De gebruikers van de hiervoren bedoelde panden en plaatsen zijn verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor het meel, dat in die panden en plaatsen gevonden wordt. 

 

Niemand vermag eenige kwarens, handmolens of dergelijke instrumenten te bezitten of te 

maken, zonder aangifte. 

63.) Ieder, die eenige heimelijke molens, handmolens, of diergelijke instrumenten of 

gedeelten van dien, welke bekwaam zijn, of in het kort bekwaam gemaakt kunnen worden, tot 

het malen of breken van koren, mogt hebben of bezitten, zal gehouden zijn, daarvan, binnen 

de eerste tien dagen, na de invoering van dit Reglement, aan de Inspecteur der stedelijke 

belastingen schriftelijke aangifte te doen; en zal dezelve die werktuigen, tot het malen of 

breken van granen, niet mogen gebruiken, dan na een nieuwe schriftelijke verklaring te 

hebben gedaan, zich daarbij onderwerpende aan de peiling, visitatie en alle andere pligten der 

molenaars. 

Al verder zal niemand eenige kwarens of handmolens, of dergelijke instrumenten, mogen 

maken, vermaken, of in malkander zetten, noch dezelve, van buiten deze Stad en diens Tafel, 

daarin mogen brengen of doen brengen. 

Indien de voorschrevene werktuigen, buiten iemands weten, en zonder behoorlijke aangifte, in 

zijn huis, schuur, stalling, pakhuis, of op zijn werf, gebragt mogten zijn, zal hij, zulks 

ontdekkende, daarvan ten spoedigste aan den Inspecteur der stedelijke belastingen kennis 

moeten geven, en vervolgens toegelaten worden, om zijne onschuld te bewijzen. 

Wanneer ook, bij het doen der visitatien van de vaar- of rijtuigen, bevonden wordt, dat 

kwarens, handmolens, of dergelijke niet aangegevene instrumenten, in bedekte fustagien 

waren ingevoerd, zullen de schippers, wagenaars, en andere inbrengers mede moeten doen 

blijken, dat zij, direct noch indirect, niet geweten hebben, dat zoodanige verbodene 

instrumenten zich in die bedekte fustagien bevonden. 

 

Geen graan ter molen te doen, dan in gemerkte zakken. 

64.) Niemand zal eenig graan ter molen mogen doen, dan in zakken, die duidelijk met den 

naam van dengenen, welke de verimposting doet, in olieverf zijn geteekend, invoege zulks bij 

art. 20 is voorgeschreven; of die, voor zoo verre het vrijgestelde en onbelaste graan, en dat, 

hetwelk voor personen buiten deze gemeente gemalen zal worden, betreft, zoodanig gemerkt 

zijn, als mede bij dit Reglement is vermeld. 

 

De biljetten zorgvuldig af te teekenen. 

65.) De korenmolenaars, aan welke het afteekenen van eenige biljetten, of invulling van 

daarop gestelde verklaringen, is opgedragen, zullen verpligt zijn, daarin met de meeste 

omzigtigheid te werk te gaan, en te zorgen, dat door verschrijving, of anderzins, geene 

kladderijen, overschrijving van letters, of verkrabbingen plaats grijpen; zullende dusdanige 

kladderijen, overschrijvingen en verkrabbingen niet worden toegelaten, maar, in tegendeel, de 

biljetten, waarin zulks plaats mogt hebben, worden beschouwd, als van geene waarde, en als 

of er geene biljetten aanwezig waren. 

De bakkers, koekbakkers en meelverkoopers, welke, met hun gemalen graan, de duplikaat-

kwitantien van betaalden impost van de molenaars moeten ontvangen, zullen vooral toezien, 

dat in de afteekening dezer duplikaten, door de molenaars, of derzelver knechten, geene 
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veranderingen, verkrabbingen, overschrijving van letters, of iets dergelijks, hetwelk doet 

vermoeden, dat er vooraf iets anders gestaan heeft, plaats vinde. 

Indien zulks het geval mogt zijn, zullen zij, noch die duplikaten, noch het meel, aannemen, 

maar daarvan dadelijk, immers binnen het uur, na dat hun die biljetten zijn aangeboden, 

kennis moeten geven aan den Inspecteur der stedelijke belastingen, ten einde er, tegen den 

molenaar, behoorlijk proces-verbaal opgemaakt zal kunnen worden, als zich schuldig gemaakt 

hebbende aan het vervoeren van meel, met een duplikaat, in zoodanigen staat, dat hetzelve, 

als niet voorhanden, beschouwd moet worden. 

 

Verantwoordelijkheid voor kinderen en bedienden. 

66.) Ouders, voogden, mannen, meesters en vrouwen zijn verantwoordelijk, ter zake van de, 

op grond van dit, of van het algemeene Reglement der stedelijke belastingen, verbeurde 

boeten, en regtstreeks aansprakelijk voor de daden van hunne kinderen, pupillen, vrouwen, 

knechten, bedienden en inwonende personen. 

 

Middelen van vervoer. 

67.) De voer- en vaartuigen, alsmede de paarden, op, in, of met welke eenige overtreding der 

Reglementen op de stedelijke belastingen is begaan, zullen voor de beloopene boete 

aangehouden kunnen worden, en daarvoor verbonden zijn, ten einde daarop de verbeurde 

boeten mede te verhalen. 

 

Aanhouding van overtreders. 

68.) Indien er eene aanhaling geschiedt tegen personen, bij de ambtenaren onbekend, dan 

zullen dezelve bevoegd zijn, om zoodanige personen, des noods, door het gebruiken van 

gepaste dwangmiddelen, te brengen voor den Commissaris van Politie, die dezelve niet 

ontslagen zal, dan na dat hunne namen, beroepen of bedrijven, en domicilie bekend zijn. 

Wanneer eene overtreding door slechts eenen beambte wordt ontdekt, zoo zal dezelve 

bevoegd en verpligt zijn, om den overtreder op te brengen aan het naaste wachthuis, of ten 

kantore van de Ontvanger dezer belasting, ten einde aldaar de overtreding naar behooren te 

constateren. 

 

Verandering en toepassing van het algemeene Reglement. 

69.) Het bepaalde bij de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het algemeene Reglement op de 

stedelijke belastingen, goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 17 Februarij 1823 

no. 29, wordt bij dezen ingetrokken en gesteld buiten werking. 

Overigens zal gemeld Reglement toepasselijk zijn op den invoer, uitvoer, doorvoer, en het 

vervoer van meel, brood en ander gebak, althans voor zoo verre de, daartoe en ter dier zake 

gemaakte, bepalingen niet strijden met den inhoud van het tegenwoordige Reglement. 

Het overtreden van de, bij dit Reglement gemaakte, verordeningen zal gestraft worden, 

ingevolge het bepaalde bij art. 87 van het gemelde algemeene Reglement. 

 

Machtiging van de Regering. 

70.) Het zal aan Burgemeester en Wethouderen verbleven zijn, om, bij aldien daartoe termen 

gevonden worden, en vooral indien het blijken mogt, dat deze of gene korenmolenaars zich, in 

allen deele, met betrekking tot de belasting op het gemaal, ter goeder trouw gedragen, eenige 

der, bij dit reglement voorgeschrevene, maatregelen van voorzorg tegen het begaan van 

fraudes te verzachten, en zelfs buiten werking te stellen. 

 

Gearresteerd bij den Raad der Stad Groningen den 9 October 1830. 
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De Raad der Stad Groningen,  (get.) J. F. van IDDEKINGE 

De Secretaris bij het Bestuur der Stad Groningen,  (get.) R. LOHMAN. 

 

Goedgekeurd bij ’s Konings Besluit van den 8 December 1830, no. 20. 

Mij bekend, De Secretaris van Staat,  (get.)   J. G. DE MEIJ VAN STREEFKERK, 

Accordeert met deszelfs origineel, De Griffier ter Staats Secretarie,   

(get.)   L. B. ELIAS SCHOVEL, 

Voor eensluidend afschrift,  

De secretaris Generaal bij het Departement van Binnenlandsche Zaken,   

(get.)   WENKEBACH 

 Coll. accordat. De Secretaris bij het Bestuur der Stad Groningen,  R. LOHMAN. 

 

 

 

 
 

 

 

duim - 2,6 cm  

kop - 1 liter 

palm - 10 cm 

 

 

 
Transcriptie B. D. Poppen  ©  Uithuizen, 2003/2010. 

 

 

 

 

 

Relevante literatuur: 

 

Poppen, B. D. De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1856, een aspect van 

onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan. 

Uithuizen 2004. ISBN 9080850314, 298 pagina’s, gebonden, geïllustreerd, A4. 

 

Tijman, Erik, “Belasting op het gemaal in 1831 te Deventer” in: Molinologie, TIMS - 

Nederland / Vlaanderen nr. 12 (1999) pag. 23-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Dit document is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen  http://www.bdpoppen.nl 


