
1730 Plakkaat inzake het verbod op het maken van handmolens 
 

Plakkaat inzake het maken en verkopen van handmolens waarmee granen kunnen worden 

gemalen om zo de belasting op het gemaal te ontduiken. 

Het aangeven van makers en verkopers van deze molens wordt beloond met een premie van 

duizend gulden. 

Uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland op 26 september 1730. 

 

 



PLACAAT 

 
Tegens het maaken, en onder de handt uitgeeven van Handmolens. 

 

De Gedeputeerde Staten van Frieslandt / Allen den geenen die den inhoud dezes mogen 

hooren / ofte leezen / SALUT : Doen te weeten. dat Wy / van overlange niet duisterlyk maar 

wel op goeden gronde geinformeert zijnde / dat enige particuliere baatzugtige / en 

quaadaardige Ingezetenen dezer Provintie zich niet en hebben ontzien / tot illusie / en 

krenkinge van 's Lands Salutaire Ordonnantie op 't Middel des Gemaals geëmaneert / met zo 

genaamde Handmolens Graanen op bedekte Plaatzen / in Wildernissen / en wyde 

onbevaarbaare Waateren / als anderzins te maalen / ja ook dat veele quaadaardige 

Handwerkslieden / door 't maaken / en onder de handt verkoopen / en vermenigvuldigen van 

zulke ruïneuse / schadelyke en ongeoorloofde Machines en Handmolens / de Menschen in 

haare quade parctyken / en fraudulente handelingen komen te stieven / daar toe aan te zetten 

en aanleidinge te geeven : Zo is 't, dat Wy in deezen / zo veel doenlyk is / ten besten van den 

Lande willende voorzien / goedt gevonden hebben in 't openbaar aan elk ende een yegelyk te 

Notificeeren / ende te Publiceeren / gelyk Wy zulks in 't openbaar doen by deezen / dat alle 

die geene / dewelke door genoegzame bewyzen / zal weeten aan te toonen / ende te ontdekken 

de Maakers / of Gebruikers van voorsz. Handmolens / of liever een bequaame gelegentheit / 

en middel aan de handt zal weeten te geeven / waar door / of Maakers / of Gebruikers van 

meergemelde Handmolens / op de daad geattrapeert ende betrapt mogen worden / datzelve / 

schoon een Medeplichtige / zal genieten een Præmie van een Duyzent Caroli Guldens / en zyn 

Naam daar te boven / op verzoek / gesecreteerd blyven : kunnende dezelve zich ten dien einde 

op behoorlyke wyze aan 's Landts Fiscâl veilig addresseeren : En op dat niemant der 

Ingezetenen hier af enige Ignorantie zoude kunnen ende mogen prætenderen / zo zal deezen 

alomme werden Gepubliceert / en Geaffigeert / al waar zulks gebruikelyk is / want Wy het 

zelve aldus ten groten nutte van den Lande verstaan te behooren. 

 

Aldus gedaan op 't Collegie binnen Leeuwarden den 26 September 1730. 

P. F. Vegilin van Claerbergen, vt. 

Ter Ordonnantie van de zelve 

J. S. van Wyckel. 

 

 

 

 

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

Staten van Frieslandt. 1730. 
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