
1 juni 1748 opschorting belasting gemaal 
 

Publicatie waarin bekend wordt gemaakt dat het gemaal (belasting op gemalen graan) en 

andere verpachte belastingen voorlopig zijn afgeschaft. Tegen de pachters van belastingen 

was zoveel verzet dat het had geleid tot het pachtersoproer. Gedeputeerde Staten van 

Friesland wilden de rust doen terugkeren door de meest gehate belastingen af te schaffen.  

Uitgevaardigd op 1 juni 1748. 

 

 



PUBLICATIE 
 

Willem, Carel, Hendrik, Friso, Prince van Orange en Nassauw Erfstadhouder Capitain 

Generaal, en Admiraal &c. &c. &c. 

Mitsgaders  

De Gedeputeerde Staten van Friesland / Allen den geenen die desen zullen zien ofte hooren 

lesen SALUT, Doen te weten: Dat aangezien de algemene geneigtheid van de Ingesetenen 

dezer Provincie daar toe is strekkende / dat het heffen van den Impost van het Middel van het 

Gemaal en andere Pagten mogen ophouden; So is ‘t, dat wij goedgevonden hebben bij desen 

te verklaren / dat voorschreven Impost niet alleen / maar vorder van alle andere Pachten van 

nu af aan zullen cesseeren / en de Respective Heeren Grietslieden en Magistraten 

aangeschreven worden om daar toe de nodige ordres in den haren te stellen / en in het 

bijzonder de Collecteurs / Chargers en Opzigters te gelasten zig van alle visitatie en 

invorderinge dies te onthouden. Wordende de goede Ingezetenen verzogt / indien eenige 

beswaarnissen hebben zulks aan de Hoge Regeringe / die aanstaande Woensdag zal worden 

geconvoceert / behoorlijk aan te geven; en in middelen tijde de ruste te helpen bevorderen. 

 

Aldus gedaan op het Collegie binnen Leeuwarden dezen 1 Juny 1748. 

 

E. S. van Burmania.   Joh. Vegilin van Claerbergen. 

 D. B. v. Lyklama â Nyeholt.  J. Hixenius. 

H. W. v. Camstra.   I. v. Sminia. 

Arent van Haersolte.   W. v. Itsma. 

T. E. J. H. v. Eysinga.   T. Æ. van Sixma. 

M. O. B. toe Schwartzenberg  H. Vegilin van Claerbergen. 

en Hohenlansberg. 

     Fr. Sloteryk. 

   J. S. van Wyckel. Secretaris. 

 

Te Leeuwarden, Gedrukt by Willem Coulon, Landtschaps- en Akademidrukker der Ed. Mog. 

Heeren Staten van Frieslandt, 1748. 
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