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Voorwoord 
 

In 2015 werd op het internet het volgende kavel aangeboden: 

 

Placcaet, Resolutie, Generale Ordonnantie, 

Mitsgaders Ordre van verpachtinghe ende Procederen / Item 

Particuliere Ordonnantien ende Instructien op’t Collecteren 

ende innen van de Generale Middelen van Stadt Groningen 

ende Ommelanden.  
 

Het is een te Groningen ‘by de Weduwe van Edzard Huysman, Provincie ende Academie 

Boeck-Drucker Ordinaris; Anno 1666’, in de Duitse Fraktur gedrukte versie, met een omvang 

van 236 pagina’s, op het formaat 141 x 181 x 125 mm. 

 

 
 

De katerns zijn genaaid, waardoor er een boekblok is ontstaan, dat werd voorzien van een dun 

en rafelig velletje eenzijdig gekleurd papier als omslagje.  

Het boekblok is vervolgens bijgesneden op het formaat 14 x 18 cm. 

 

De opgenomen teksten in het boekblok dateren van:  

12 Junij 1623 

23 Decembris Anno 1652, 217 pag. / 8 pag. 

21 Octobris 1659 

20 Decemb. 1665, 11 pag. 
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Aangezien de onderwerpen van de teksten (waaronder de belasting op het gemaal *) mij 

interesseren, vatte ik meteen het plan op om de teksten te transcriberen. 

 

Tevens wilde ik het boekblok van een stevige band voorzien, zodat het 349 jaar oude boekje 

een betere bescherming werd geboden. 

 

  
 

De transcribent heeft het boekblok voorzien van schutbladen en een harde kaft met tekst in 

goud-op-snee opdruk: De Generale Middelen van 1666. 

 

  
 

Het in dit boek opgenomen plakkaat van 1666 had zowel enige voorgangers, als opvolgers.  

 

De eerste versie was van 12 juni 1623 en werd in 1624 uitgegeven.  

Placcaet Ende ordonnantie op ‘t stuck van den opheve vande Generale ende Gemeene 

Middelen / by de Staten vande Ver-eenigde Provincien bewillight / tot onderstand vande 

Gemeene saecke. Inneholdende mede ‘t verbodt met de Vyanden, oft op der Vyanden Landen 

te handelen. Ghedruckt tot Groeninghen / by Hans Sas, Ordonnaris Boeck-drucker / Anno 

1624. 

 

En een uitgave van 1648. Plakkaat en ordonnantie op de generale middelen alsmede verbod 

om met de vijand handel te drijven. Generale ordonnantie en particuliere ordonnantis op de 

generale middelen. Afgedrukt d.m.v. twee A5-pagina’s op een vel van ± A4 formaat en 

ingebonden tot een boekje. Op de eerste pagina, tussen de kop en de vermelding van de 

drukker is het provinciewapen van Groningen weergegeven. 

 

- - - - - - -  

* B.D. Poppen. 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, 298 pp., ill.; A4, met lit. opg., noten en register, ISBN 9080850314. 
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In 1661 verscheen er weer een uitgave.  

 

Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, 

mitsgaders ordre van verpachtinge ende 

prosedeeren item Particuliere ordonnantien 

ende instructien op ‘t collecteeren ende innen 

van de generale middelen van stadt 

Groningen ende Ommelanden  

(23 Dec. 1652). 

 

Dit plakkaat is voorzien met wĳzigingen van 

1659. 

 

De drukker was ‘de Weduwe van Edzard 

Huysman tot Groningen’. 

221 pagina’s 

 

 

In 1666 verscheen het plakkaat opnieuw, uitgegeven door de Weduwe van Edzard Huysman 

tot Groningen’. Het is, met uitzondering van het voorblad, identiek aan de uitgave van 1676 

en bevat 213 pagina. 

Het plakkaat waarvan in dit boek sprake is, eveneens een uitgave van 1666, bevat echter naast 

de 213 pagina’s, tevens twee aanvullende hoofdstukken, namelijk “Naerder Ordre” van acht 

pagina’s, gedateerd 21 oktober 1659 en het hoofdstuk “Provisionele Verhooginge van de 

Lyste der Generale Middelen”, gedateerd 20 december 1665, omvattende elf pagina’s. 

 

 

 

 

 

In 1676 werd het plakkaat opnieuw 

uitgegeven. 

 

Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, 

mitsgaders ordre van verpachtinghe ende 

procederen, item particuliere ordonnantien 

ende instructien op ‘t collecteren ende innen 

van de generale middelen van Stadt 

Groningen ende Ommelanden. 

 

De drukker was nu Rembertus Huysman te 

Groningen. 

 

213 pagina’s 
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In 1717 werd het plakkaat nogmaals 

uitgegeven, doch nu met meerdere 

‘gerenoveerde’ resoluties, waardoor het 351 

pagina’s omvatte. Tevens werd er een tweede 

deel aan toe gevoegd, omvattende 316 

pagina’s, waarin een groot aantal nieuwe 

resoluties werden opgenomen. 

Ook de frontpagina werd vernieuwd.  

 

Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, 

mitsgaders ordre van verpachtinge, ende 

procederen, item particuliere ordonnantien 

ende instructien op ‘t collecteren, en innen, 

van de generale middelen van stadt 

Groningen ende Ommelanden. 

 

De drukker was Arendina Sygers te 

Groningen. 

Twee delen in één, samen 690 pagina’s . 

 

Ook in deze uitgave werd uitgegaan van de resolutie van 12 juni 1623. 

De nieuwe resoluties en ‘ordres’ in het tweede deel hadden onder andere betrekking op ‘t 

deurvaeren der schepen van de dubbelde spilsluys en op trekschippers, placcaten ten diversen 

respecte’, alsmede een ordonnantie op de drie provinciale veren en op de trekwegen. 

 

De gebruikte drukletters 

 

 

Het basislettertype dat is gebruikt voor de 

diverse uitgaven van het ‘Placcaet’ is het 

gotische lettertype de ‘Fraktur’.  

Deze drukletter werd kort na Gutenbergs 

uitvinding van de boekdrukkunst in gebruik 

genomen.  

 

Dit lettertype bleef eeuwenlang in gebruik, maar werd geleidelijk vervangen door Antiqua-

typen, waarbij de stilistische ‘Romein’ het meest werd toegepast. De Antiqua-lettervormen 

zijn gemodelleerd naar een combinatie van Romeinse kapitalen, zoals die voor inscripties 

gebruikt werden, en de Karolingische minuskel. Populaire varianten zijn Bembo, Baskerville, 

Caslon, Bodoni, Times New Roman en Garamond. 

 

In de diverse uitgaven van het ‘Placcaet’ werd het oude zetsel opnieuw gebruikt. Delen in de 

tekst die gewijzigd moesten worden, werden echter gezet in het nieuwere lettertype Romein 

en vallen daardoor dan ook meteen op. Dit is ook het geval in de tekst van 1666 en wel op de 

pagina’s 11, 12, 25, 31, 35, 36, 67, 85, 108, 115, 116, 118, 155, 156, 157, 191, 193, 194, 201, 

207, 209, 210 en 213. 
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Placcaet, Resolutie, Generale Ordonnantie,  

mitsgaders Ordre van Verpachtinghe ende Procederen /  

Item Particuliere Ordonnantien ende Instructien op ‘t Collecteren  

ende innen van de GENERALE MIDDELEN  

van Stadt GRONINGEN ende OMMELANDEN. 
 

 
 

Tot Groningen, 

by de Weduwe van Edzard Huysman, 

Provincie ende Academie Boeck-Drucker Ordinaris; Anno 1666. 
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Placcaet Ende Ordonnantie op  

‘t Stuck vande Generale ende  

Gemeene Middelen / by de Staten 

vande Vereenighde Provincien 

bewilliget tot onderstand van de 

Gemeene Saecke. 
 

 

Inhoudende mede ‘t Verbodt  

met de Vyanden  

ofte op der Vyanden Landen  

te handelen. 

 
 

 

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / allen den ghenen die dese tegenwoordighe 

getoont sullen worden Saluut : Alsoo omme metten gevoegelijckten / gelijckmatichsten / ende 

minstquestelijcksten Middelen / te vervallen d’oncosten van den Oorloge / tot beschermenisse 

der voorsz. Landen / ende wederstant van den Vyandt nodich / met goede rijpe ende 

voorbedachte deliberatie / in den Tractaet vande Reductie met de Stadt Groningen gemaeckt / 

wel uytdruckelijck is geconditioneert ende besproocken / dat de voorsz. Stadt ende 

Ommelanden haer sullen conformeren ende gelijck maken / in ‘t stuck vande Generale 

Middelen ende Contributien / tot stuyr van den Oorloge / metten anderen Geunieerde 

Provincien. Ende dat daeromme dient versien / dat de voorsz. Generale Middelen / als inde 

Provincien die meest totten Oorloge contribueren / ende daer deselve Middelen ten meesten 

ende besten dienste vande gemeene saecke werden geheven / met alculcken authoriteyt / ordre 

ende goede opsicht in treyn gebrocht ende geholden mogen werden / dat alle frauden / 

ontrouwicheden / ende onbehoorlicke practiquen / die tot verminderinge derselver gepleegt 

solden mogen worden / geweert ende wechgenomen zijnde / d’Ingesetenen vande voorsz. 

Stadt ende Ommelanden voortaen van veele andere zwaere lasten nu in grooten deele bevrijt 

ende verlicht mogen werden. 

I. 

SOO IST, dat Wy hier op mede gesien / het consent vande Ommelanden ende op alles 

rijpelijck gelet ende goede insicht genomen hebbende / by advijse van den Rade van Staten 

der Vereenigde Nederlanden / geordonneert / belast ende bevolen hebben / ordonneeren / 

belasten ende bevelen by desen / allen Officieren ende Magistraten vande voorsz. Stadt ende 

Lande / ende allen anderen / van wat state / qualiteyt ende conditie die zijn / hen niet te 

onderwinden in eeniger manieren te beletten / verhinderen ofte verachteren den eenparigen 

Opheve van alsulcke middelen ende contributien als volgende ende tot voltreckinge van den 

voorsz. Tractate / ende consente van die vande Ommelanden inde voorsz. Stadt ende Lande 

nu opgestelt zijn / ofte noch opgestelt ofte innegewillicht sullen mogen worden / ende tot 

subsidie van der gemeene sake / ‘t zy by Collectatie of verpachtinge / geheven worden / ofte 

namaels geheven sullen moogen worden / ‘t zy op die naem ende by forme van Licenten / 

Convoyen / Imposten / Accijsen / Ongelden / ofte andere / hoedanige die sullen mogen wesen 



~ 13 ~ 

 

ofte in wat manieren de geheven mogen werden / noch denselven opheve te verhinderen ofte 

beletten / directelijck of indirectelijck / ofte den Pachters ofte Collecreurs der selver / in ‘t 

ondersoecken / genieten ende ontfangen van ‘t gene hen verpacht ofte te Collecteren belast is / 

eenige verhinderinge ofte belet te doen ofte gedogen gedaen te worden by jemanden : Maer 

ter contrarien / den selven Pachters ofte Collecteurs / met hare authoriteyt assisteren in ‘t 

volbrengen van hare last / op poene dat de gene die hier tegens yet sullen doen / niet 

tegenstaende het pretext van haren Ambte ofte Officie daerinne zy zijn / in hare privé naem 

schuldich zijn te voldoen alle de schaden en interessen / die de gemeene sake daer door lijden 

sal / ende vorder arbitralijcken gestraft ende gemulcteert te worden als naer gelegentheyt der 

saken bevonden sal worden te behooren.   

II. 

Hebben voorts verboden ende geinterdiceert : Verbiedende ende interdiceren by desen / alle / 

so wel Ingesetenen der voorsz. Stadt ende Landen / als Uyheemsche in de selve Stadt ende 

Landen frequenterende / oock alle Krijghsluyden hare vivandiers / ende Soetelaers [koopman 

die eetwaren levert aan de soldaten van een leger te velde, zoetelaar - bdp] / (daer by speciale 

titule ofte andere Ordonnantie geen contrarie vrydome hen expresselijck toegelaten is) eenige 

goederen / ofte waren hoedanich de zijn / te verhandelen / gebruycken / inne te staen / slijten / 

ofte consumeeren / sonder daer van / het volle ende geheele recht der voorsz. Licenten / 

Convoyen / ende Gemeene Middelen na de Generale ende Particuliere Ordonnantien daer op 

gemaeckt / aen den Pachter ofte Collecteur betaelt te hebben / op poena voor d’eerste reyse 

van hondert Carolus Guld. Ende dat den ghenen die bij contraventie ofte compositie het 

voorsz. recht in ‘t geheel niet en sal hebben betaelt / generhande neringe binnen ‘s Jaers / 

welcke verbodt hy nochtans sal mogen redimeren / mits betalende noch eens de voorsz. boete 

/ ende oock dat hy geen Ampt ofte Officie binnen gelijcken tijdt inde voorsz. Stadt ende 

Lande sal moogen bedienen op poena als boven : voor de tweede reyse op poena van twee-

hondert guld. ende binnen de twee Jaren geenderhande neringe te moogen doen / ofte eenich 

Ampt ofte Officie bedienen op gelijcke poenen ende conditien als boven. 

III. 

Sonder dat yemandt die voorsz/ poenen sal moogen ontgaen ofte daer van excusabel wesen / 

onder pretext dat by sijn Huysvrouwe / Facteur [vertegenwoordiger, zaakgelastigde - bdp] / 

Dienaer oft yemandt van sijn familie buyten sijne weten de voorsz. contraventie soude wesen 

gedaen / ten ware merckelijcken bleke dat de Facteurs / dienaers / ofte yemandt vande familie 

buyten weten van sijn Meester sulcx gedaen hadde / ende dat de Meester oft Vrouwe 

overleverde den Dienaer oft Maeght / die sy seggen sullen de fraude gepleegt te hebben : In 

welcken gevalle de voorsz. Facteurs / Dienaers ende andere Fraudateurs daer van by openbare 

Geesselinge sullen worden gestraft. 

IV. 

Ende soo wie bevonden sal worden voor de derdemael dese gecontracenieert te hebben / sal 

verbeuren driehondert Car. Guldens ende daerenboven als der voorsz. Stadt ende Landen 

onnut / ende Vyandt van ‘t Ghemeene beste / ten eeuwigen daege uyt voorsz. Stadt ende 

Lande gebannen worden. 

V. 

Ende in gelijcke poenen sullen vervallen alle de gene dewelcke de Generale Middelen 

directelijck ofte indirectelijck soecken te becorten / ende sodane frauden helpen doen ofte 

deselve met eenige sinistre practiquen helpen verschonen ende verhelen : Al wart schoon 

gheen Articul inde particuliere Ordonnantien angewesen konde worden daertegens gedaen 

was. 

VI. 

Ende sal niet-te-min in allen gevalle tegens den ghenen die de voorsz. Goederen / Waren ofte 

Coopmanschappen / inne-gedaen / vervoert ofte verwrocht hebben in eenige huysen / kelders / 
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Pack-huysen / ofte in hare Schepen / of op hare Wagens / Karren / ofte anders geladen 

hebbende geprocedeert worden tot confiscatie van hare Schepen / Wagens / Peerden / ende 

ander gereetschap / sonder eenighe dissimulatie / ten ware dat de Schippers bu den 

Coopluyden ofte Eygenaers van de goederen / behoorlijcke Licent ende Convoy-brieven ende 

Billetten / volgende de Ordonnantie / waren gelevert / van eenige soorten van de 

Coopmanschappen / die in Packen of Balen gesloten zijn / ende dat de fraude ware gepleegt 

inde quantiteyt ofte qualiteyt van de innegeladen goederen : In welcken gevalle de Schippers 

sullen moogen volstaen / mits sich purgerende by Eede dat sy van de fraude niet en hebben 

geweeten. 

VII. 

Ende in gelijcke poenen sullen successive vervallen alle Pachters ende Collecteurs / die met 

eenige Personen directelijck oft indirectelijck sullen accordeeren oft composeren / omme 

minder als ‘t voorsz. recht vande Generale Middelen ende breucken daer toe staende ‘t 

ontfangen / dan de Ordonnantien inhouden : Sonder dat de selve hen met eenige last ofte 

bevel van de Magistraten sullen mogen excuseren. 

VIII. 

Oock mede sullen inde voorsz. poenen vervallen alle Grossiers van Wijnen / Zijnde oft Wolle 

Laeckenen / Zout / Zeep / Brouwers / Biersteeckers / Panneluyden / Zeepsieders / ende alle 

andere die (onder ‘t deksel van dat sy hen dragen als Grossiers) den vrydoom van haere 

Kelders oft winckelen genieten / indien sy bevonden wordend eenige Goederen daer van 

eenige subsidie / ‘t zy van Accijse ofte Impost wort getrocken by de kleyne mate ofte 

gewichte vercocht / uytgesieten / ofte uytgelevert te hebben. 

IX. 

Ende op dat de ondersaten door de macht ende authoriteyt / van eenighe Pachters niet werden 

vercort ofte verdruckt : Soo wort voortaen verboden / dat d’Officiers / zijnde in eenige 

bedieninge van Justitie ofte andere Ampten / van de voorsz. Stadt ende Landen in ‘t gemeen 

ofte particulier / hen niet en sullen vervorderen eenige Ghemeene Middelen te pachten / ofte 

in eenige Pachten / part ofte deel te hebben / ofte voor de Pachters Borge te worden 

directelijck off indirectelijck / sonder haer staet ende Officie eerst verlaten te hebben / op 

poene van metter daet van haren staet ende Officie te vervallen / ende dat ‘t selve vacant ende 

impetrabel sal wesen / indien contrarie bevonden wordt by hem gepleeght te zijn / gemerckt 

diergelijcke Officiers sich behooren neutrael te holden / tot voorstant van ‘s Landts 

Gerechticheyt / ende oock om opsicht te holden / dat niemanden werde vercort. 

X. 

Verbiedende voort allen ende een yegelijcken van wat state / conditie / of qualiteyt hy zy / uyt 

de voorgesz. Stadt ende Landen / op den Landen of plaetsen by den Vyant geoccupeert / te 

reysen / ofte eenige correspondentie / traficque of handelinge metté selven te holden / of oock 

eenige goederen / waren ofte Coopmanschappen / van wat soorte ofte qualiteyt die souden 

mogen wesen / gene uytgesondert of gereserveert / nae de Havenen / Vlecken / Steden ofte 

plaetsen / holdende die Partye vande Vyandt / ofte wesende onder sijn gewelt / te voeren off 

te brengen / in eeniger manieren : Op de verbeurte vande Schepen / Peerden / Karren / 

Wagens / met de Waren ende Coopmanschappen / of de waerde van dien / ende boven dié 

gestraft te wordé aen Lijff ende goet / als Fauteurs vande voorsz. Vyanden : Ten ware hy om 

redenen daer toe Paspoort vercregen / ende het geheel recht van Licent / by ons met kennisse 

van saecken geordineert off ‘t ordonneren / daer van betaelt hadde. Ende in gelijcke straffe 

ende verbeurte van Lijff en goet / sullen vervallen alle Gouverneurs / Admiralen / Capiteynen 

te Water en te Lande / Officiers ende andere / in dienste vande voorsz. Lande wesende / die 

door dissimulatie / compositie ofte conniventie bevonden sullen worden / sulx toegelaten te 

hebben / ofte in gebreecke gebleven te zijn / ‘t selve nae inholden van desen te doen straffen. 
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XI. 

Alle welcke poenen / correctien ende straffen / ge-executeert sullen worden / niet alleen 

yegens den ghenen diemen bevinden sal op der daedt in ‘t frauderen / van de voorsz. 

Gemeene Middelen / ende in ‘t reysen met hare Schepen / Goederen ende Coopmanschappen 

naer Vyanden Landen : maer sal binnen dé tijt van drie Maenden daer naer / ‘t zy of by 

confessie / off kennisse van Getuygen vande contraventie van desen blijckt vervolgh ende 

executie vande voorsz. poenen / corectien ende straffen / sonder eenige Dissimulatie worden 

gedaen. 

XII. 

Ende overmits men daegelijcks bevint / dat verscheyden Goederen op zeer vremde manieren 

worden gepackt ende vervoert buyten de gewoonlijcke manieren van de Coopmanschappen en 

Handelingen der selver / ‘t welck tot geenen anderen eynde en geschiet / dan om ‘t Landt te 

frauderen vande behoorlicke subsidien / om eenige andere onbehoorlijckheden bedecktelijck 

te plegen ende bedrijven : Soo verbiedé wy oock strictelijck / dat niemant / van wat staet ofte 

conditie hy zy / hem vervordere eenige Goederen / Waren ofte Coopmanschappen / hoedanich 

die mogen wesen / daer van Convoyen / Lycenten / Imposten / Accijsen ofte andere Gemeene 

Middelen van contributie / tot behoeve vanden Lande / worden betaelt / te packen / innestaen / 

ofte eenichsins te doen in eenige andere Vaten / Packen / Tonnen / Manden / Corven / Kisten / 

ofte eenigerhande ander forme / dan de maniere ordinaris van Coopmanschappe is mede 

brengende / ten ware ‘t selve den Convoy-meester / Pachter / ofte Collecteur van de plaetse 

daer ‘t selve geschiede / ende daer de selve angebracht worde / ge-adverteert werde / aleer 

deselve packinge / inslaginge / vervoeringe / ofte opdoeninge respective geschiede : Op de 

verbeurte van alle de Goederen / Waren ende Coopmanschappen / die anders sullen werden 

gepackt ende innegeslagen / ende daerenbové op de verbeurte van ‘t dubbelde vande waerdye 

van dien. Omme ‘t welck te mogen ontdecken / alle Officiers / Convoy-meesters / pachters / 

Collecteurs / Cerchers en andere daer toe respective gecommitteert / sullen vermoogen in 

presentie van twee geloofwaerdige getuygen de Packen / Vaten / Tonnen / kisten ende Coffers 

te openen / soo dickwijls als sy eenige merckelijcke suspitie van ‘t ghene voorsz. is sullen 

hebben. 

XIII. 

Ende op dat ‘t ghene voorsz. is / te beter sulde wierden onderholden : So hebben wy allen 

Officeren en Justicieren van de Stadt ende Landen voorsz. ofte hoedanige die sullen mogen 

wesen geordonneert / ende op den Eed by hen lieden in ‘t stuck haerder officie gedaen / belast 

ende bevolen / belasten ende beveelen den selven wel scherpelijcken mits desen / dat sy 

luyden den opheve vande Ghemeene Middelen voortaen sullen helpen handtholden ende 

vorderen / in alder manieren hen mogelijck zijnde / ende dat doende d’Ordonnantien daer op 

gemaeckt ende noch te maecken / ende oock ‘t inholden van desen te onderholden ende doen 

onderholden / achtervolgen ende executeeren / de Contraventeurs achterhalen ende straffen / 

sonder yemanden ‘t zy Edel off on-Edel / Pachter / Collecteur / ofte hoedanige die sulden 

mogen wesen / desen Placcate of de voorsz. Ordonnantien contravenierende / te doen of laten 

doen eenich verdrach / conniventie ofte eenige simulatie ofte dissimulatie daer inne te 

gebruycken / ofte gedogen daer inne gebruyckt te worden directelijck ofte indirectelijck / 

doende den Pachters en Collecteurs alle hulpe en assistentie / soo dickwils sy des versocht 

sullen worden / in alle ‘t ghene daer toe sy van ‘s Landts wegen / achtervolgende de Placcaten 

ende Ordonnantien / gerechtight sullen mogen wesen / sonder des te wesen weygerich ofte in 

gebreecke in eeniger manieren / sonder oock van eenige boete met yemandt te composeren 

ofte quijtscheldinge te doen : maer ter contrarie doende alle executien der selver op ‘t 

spoedichste voleynden ende uytrichten / op poene dat de naeste Richters ende Wedmannen / 

nae der Sonnen ommegangh daer toe gebruyckt sullen worden / en alle de gene die in 

weygeringe zijn geweest sullen vervallen elck inde boete van vijf-en-twintich Dalers / by den 
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Heeren Gedeputeerden te executeren / tot profijt vande Provincie / Ampliatie deser Provincie, 

ende den Anbrenger half ende half als in het 16. artic. van desen wordt exprimeert. Alles 

boven die boeten ende straffen articuls een ende vijf te vooren gementioneert. 

XIV. 

In welcke poenen mede sullen vervallen de Pachters / soo desen angaende onbehoorlijcke 

klachten voor brengen. Ampl. Prov. Offte anders d’ Ingesetenen malitieuse vexeren. 

XV. 

Gebieden oock alle Secretarisen ende haer gesworen Clercken / alle gesworen Boden en 

Dienaren van Justitie / t’ allen tijden des by den Pachters ofte Collecteurs versocht zijnde / 

denselve t’ assisteren ‘t zy in ‘t nemen van eenige kennissen / bekeuringen / peylingen / 

executien ende andersints / ende dit alles tot haren redelijcken salarisen / Alles mede op de 

verbeurte van haren Ampt en Officie / en arbitrale correctie. \ampl. Prov. Dies sullen alle 

Pachteren in ‘t begin van haren Pacht binnen de eerste Maent sick an ‘t Recht ter plaetsen daer 

zy eenige Impost getrocken hebben, moeten adresseren ende aldaer onder vertoninge van haer 

qualiteyt door extract uyt den Pachtboecke by den Secretaris geteyckent, een Generael Acte 

aen de gesamentlijcke Wedluyden ofte Gerichts-dienaers, van de geheele Jurisdictie 

versoucken, omme hen luyden soo dickwijls zy daeromme sullen angelanget worden, in ‘t 

inquireren van haer frauden promptelijcken ende sonder eenige tergiversatie te adsisteren. 

Ende indien lopende de Pacht de Richter door den doodt ofte andersints uyt den Eed muchte 

gereacken, zal die nieuwe Richter ter plaetsen op ‘t versouck vanden Pachter, ofte jemandt 

van zijnentwegen hem de acte van den voorgaende Richter tonende, gehouden zijn, den 

Wedman ofte Gerichts-dienaer datelijcken ten voorgesz. fine te authoriseren; maer by soo 

verre de Richter continueert ende geduyrende de Pacht de Wedman ofte Gerichts-dienaer door 

den doot ofte anders uyt den Eed muchte comen, zal de voorz. acte van authorisatie van den 

continuerende Richter op den nieuwen aencomende Wedman ofte Gerichts-dienaer oock 

verstaen worden getransporteert te zijn, sulx, dat de voorgesz. nieuwe Wedman ofte Gerichts-

dienaer uyt kracht zal wesen den Pachter in ‘t ondersouck van de frauden te adsisteren. 

Welverstaende dat in ‘t stuck van de af-pegelinge by den inganck vande Pacht sodane acte 

niet van noden sal wesen. Ende zullen de respective Magistraten, Redgers ofte Richters hijr 

voor gheen salaris ofte vereeringe moogen genieten, all wart ‘t schoon dat haer ongeeyschet 

yets gepresenteert werde. 

XVI. 

Ende omme alle Officiers ende alle anderen gheen Officiers wesende te meer te verwecken tot 

goet devoyr ende Officien in ‘t straffen van de Contraventeurs / ende op alles goede opsicht te 

holden : Soo sullen voortaen alle Boeten ende Breucken tegen denselven Contraventeurs / ‘t 

zy Pachter oft anderen gestatueert / mitsgaders de confiscatien van schuyten / schepen / 

Wagens / paerden / Coopmanschappen ende goederen / geappliceert ende bekeert worden / 

voor d’ eene helfte ten behoeve van den aenbrenger ‘t zy Pachter / Collecteur / oft ander niet 

culpabel wesende / ende d’ander helfte tot profijt vande Provincie : ‘t Welck oock plaetse 

hebben sal in alle boeten in de Ordonnantie geordonneert waere / uytgesondert de goederen / 

waren / Coopmanschappen / die by eenige Schepen van Oorloge ofte andere / in besoldinge 

van Landen wesende / angehaelt ende ingebrocht sullen worden / dewelcke geappliceert en 

bekeert sullen werden / nae de Ordonnantie op ‘t stuck vande Admiraliteyt / ende andere 

saecken van Oorloge / alreede gemaeckt / ende noch te maecken. 

XVII. 

Ende ten eynde dat het inholden van desen allomme onderholden mach worden / ende 

niemant daer van ignorantie en pretendere : ontbieden ende bevelen wy allen Officieren ende 

Magistraten / dat sy dese jegenwoordige alomme doen ende laten publiceren / daer men 

gewoon is publicatie te doen. Bevelende voorts allen Officieren van Justitie / ende 

Magistraten inde voorsz. Stadt ende Ommelanden / ende elck van hen in sijnen reguard / op 
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de privatie van haer Officien / mitsgaders allen anderen ende yegelijck die ‘t angaen mach / 

op de poene ende boeten boven verhaelt / nae gelegentheyt der saecken / den inholt van desen 

naer te komen ende onderholden / in allen sijnen poincten ende Articulen : alsoo tot den 

dienste van de Landen / ende bevorderinge der Ghemeene saecke / sulcx wort vereyscht / 

ende wy nodich bevonden hebben te geschieden. 

 

Ende is by desen van den Heeren Staeten van Stadt ende Lande geresolveert ende 

geordonneert / dat die Heeren Gedeputeerden noch die Reviseurs / in desen Placcate / als oock 

inde volgende Generale ende Particuliere Ordonnantie / gheene moderatie sullen mogen 

ghebruycken / nochte in eene arbitrale straffe eemant condemneren / als om delicten daer op 

in desen Placcate ende volgende Generale ende Particuliere Ordonnantie / gheen seeckere 

poene is gestatueert. 

 

 

 

De belastingontvanger 

 

 
 

Marinus Claeszoon van Reymerswa(e)le (Reimerswaal, ca. 1490 - Goes, ca. 1546) was een 

kunstschilder die in Zeeland werkte van 1533-1545. Hij heeft zijn opleiding genoten aan de 

universiteit in Leuven (1504) en als schilder in Antwerpen (vanaf 1509). Bron Wikipedia. 
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RESOLUTIE. 
 

De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden : DOEN TE WETEN. Alhoewel wy 

verhoopt hadden dat door het redres ende correctie van de Lijste van verpachtinge by ons in 

het laest verlopen Jaer 1622. ghedaen ende alomme gepubliceert / eenighsins geremedieert 

ende belet sulden zijn geweest / de veelvuldige frauden ende dieveryen / Item listige ende 

schadelijcke practicquen / compositien ende andere abuysen / streckende tot groten aff-breuck 

van de Generaele Middelen / ende merckelijcke praejuditie van alle goede getrouwe 

Ingesetenen ende oprechte Liefhebbers van ‘t Vaderlant / dewelcke deur alsulcke publicque 

Dieven ende Vyanden van ‘t Gemeene beste / niet alleene in haere neeringe becortet worden / 

maer oock de schade ende ‘t achterheydt van ‘t Gemeene by den selven veroorsaeckt moeten 

helpen draegen ende suppleren : Soo ist nochtans / dat wy inderdaet bevinden / dat de voorsz. 

Inconvenienten hier deur niet alleene niet zijn comen te cesseren / maer dat deselve dagelijcks 

noch meer ende meer inrijten / ende d’overhandt nemen. Om dan hier tegens een-mael met 

eernst te versien / en het stuck vande Generale Middelen / (zijnde het beste ende seeckerste 

fondament / van onse finantien / ende consequentelijck naest Godt almachtich de principaelste 

oorsaecke van onse algemeene behoudenisse / ten besten te beneficeren / ende hier deur 

verhopentlijck de goede gemeente van andere extraordonarise ende meest-druckende lasten 

eenichsins te verlichten : hebben wy nae rijpe deliberatie / ende vlijtige examinatie van 

verscheyden voorslagen tot dien eynde gedaen / eyndelijck gheen bequamer expedient ofte 

middel connen vinden / als dat d’Ingesetenen van Stadt en Lande tot onderholdinge vande 

Lijsten ende Placcaten op ‘t stuck van de Generale Middelen ge-emaneert / by solemmelen 

Eede sulden verbonden worden / om daer mede de vromen ende die gene / soo voor hen ende 

in dit stuck haer devoyr en conscientie gequeten hebben in haer goedt voornemen te stercken / 

ende daer tegens die quatwillige ende andere Landt-dieven / de welcke der frauden ofte 

dieveryen gewoon zijnde / daer van geene swaricheyt maken / maer deselve voor kleyne 

faulten en delicten achten / van alsulcke schadelijcke opinie af te schricken. Het welcke op dat 
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in tijdts ende met goede ordre mach geschieden / sullen de Heeren van der Stadt desen Eedt In 

solemni forma; soo als die hier nae volget ende gestelt is / niet alleene selver praesteren / maer 

oock ordre stellen dat die tegens den eersten Julij naestcomende by de respective Officieren 

van der Stadt / beyde Old-Ampten ende het Goerecht gedaen werde. Desgelijcks sullen alle 

Redgeren ende Richteren in den Ommelanden sich binnen die Voorsz. tijdt in hunne 

respective Rechtstoelen vervoegen / ende den selven Eedt in handen van den Wed-Luyden ter 

presentie vande Gemeynte solemnelijck met opgerechten vingeren praesteren. Ordineren 

voorts ende bevelen alle Magistraten / Drosten / Amptmannen / Grietmannen / Redgeren ende 

Richteren / dat sy desen Eedt / soo als gesegt is gedaen hebbende / den selven nae eernstlijcke 

waerschouwinge ende voorholdinge vande schrickelijcke straffe des Men-eeds / oock alle 

Ingesetenen van heure respective Juris-dictien / soo eenige familie ofte Huys-holdinge hebben 

(daer voor de hoofden van elcke familie sullen moeten responderen) tegens den voorsz. 

eersten Julij oock solemnelijcken met opgerechten vingeren af-nemen / den selven daer toe 

citerende ende dagende by vijf daler voor d’eerste / tijn voor d’anderde / ende vijftijn voor de 

derde reyse / Ende ten eynde sulcx naer behooren ge-effectueert werde / sullen ‘t elckens niet 

meer als een Rot van tijn of twaelf Persoonen tot leystinge van den Eedt admitteren / sullende 

die namen van alle de gheene soo den Eedt gedaen hebben op een Register stellen / ende ‘t 

selve den Heeren Gedeputeerden tegens den voorsz. tijdt overseynden. Welverstaende 

nochtans dat de Mennoniten apart ende sonder het woort sweeren te gebruycken off de 

vingeren op te heven / nae dat haer die ondergesz. Eedt sal voor gelesen wesen / daer op met 

handt-tastinge in plaetse van Eede sullen mogen volstaen. Dit alles op de poene van vijftich 

Carolus Gulden by den Magistraten / Drosten / Ampt-mannen / Griet-mannen / Redgers ende 

Richters opgemelt te verbeuren / soo hyr in naelatich ofte gebreeckich bevonden sullen 

worden / half tot der Provincie ende half tot der Armen profijt : Lastende onse Advocaet 

Provinciael om sick t’informeren ofte hijr in eenich gebreck is / ende in sulcken val die 

gebreeckigen voor die Heeren Hooft-luyden te citeren / ende in de selve breucke doen 

condemneren. 

 

Aengaende die Pachtenaers ende Meulenaers / sullen de selve boven den voornoemden Eedt 

noch in ‘t particulier solemnelen Eedt moeten doen / in conformité van het seste Articul van 

de Generaele Ordonnantie / ende ‘t seste Articul vande particuliere Ordonnantie op ‘t stuck 

van ‘t Gemael gestatueert / dewelcke wy verstaen hiermede geensins gederogeert te hebben. 

 

Ende indien hier naemaels yemant contrarie de Lijsten ende desen sijnen Eedt eenigerhande 

specien van levendige have / ofte goederen den Impost subject zijnde / ofte de rechte qualiteyt 

ende quantiteyt van dien muchte komen te verswijgen / ofte minder daer van als de juste 

gerechtigheyt van den Lande te betalen : Item eenigh remis daer van te versoecken ofte te 

accorderen / ofte eenigerhande compositien te maken van specien / die by de Lijsten ofte 

Resolutie niet gepermitteert zijn / in summa eenigerhande frauden ende dieveryen by den 

Placcate ende Lijsten geinterdiceert te plegen / ofte deselve te helpen stercken ende 

handthaven / sal deselve / daer van by Rechte geconvinceert ende overwonnen zijnde / als een 

meyneedige gecondemneert worden / inde breucken van tachtentich Daelders / boven ‘t ghene 

in den Placcate ende Lijsten daer op is gestatueert / ende by soo verre yemandt die breucke 

niet konde betalen / sal deselve daer over arbitralijck (anderen ten ecempel) aen den Lijve 

gestraft werden. Maer van op dat niemandt eenige ignorantie mach praetenderen / hebben wy 

dese onse Ordonnantie allomme doen affigeren / publiceren ende vercondigen / op plaetse 

daer sulcx gewoonlijck is. Want wy ‘t selve tot dienste van ‘t ghemeene beste alsoo bevonden 

hebben te behooren. Datum Groningen den 12. Junij 1623. 
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Eedt op ‘t stuck vande  

 

Generale Middelen. 
 

Ghy belooven / zweeren / ende nemen aen 

voor Godt Almachtich dat ghy voor u selvest 

/ u Huys-gesinde / ende alle den genen 

dewelcke ghy in uwen dienste ghebruycken / 

sullen holden / achter-volgen ende naekomen 

/ het Placcaet ende Lijsten gemaeckt ofte 

noch te maecken / op den Opheve van de 

Generale ende Ghemeene Middelen / by den 

Heeren Staten deser Provincie bewillicht 

ende beraemt / tot onderstant ende 

conservatie vande Ghemeene welvaert / ende 

tegen-woordige Regieringe der Vereenighde 

Nederlanden / 

 

 

ende dien volgens oprechtelijck aen te geven / ende volkomentlijck te betalen / ‘t gene ghy 

volgens ‘t voorsz. Placcaet ende Lijste aen te gheven / ende te betalen schuldich zijn / sonder 

eenige dieverye / verminderinge / compositie / ofte andere frauden ende practicquen daer 

tegens wetentlijck te doen / ofte gedogen om gedaen te worden / oock geene quijtscheldinge 

daer tegens aen te nemen / wenschende soo waerachtig des Almogenden Godes zegen over u 

als ghy desen uwen Eedt / Belofte sult naekomen / ende ter contrarie Godes vloeck ende 

ongenade / soo ghy daer teghens wil ende wetens doen / Dat u Godt soo helpe. 

 

 

Generale Ordonnantie ende 

conditie / 
 

waerop binnen de Stadt Groningen 

ende Ommelanden / volgende den 

Tractate met deselve Stadt gemaeckt / 

ende consente van die van den 

Ommelanden daer op gevolght / tot 

vervallinge van de Oorlooghs lasten / 

sullen werden verpacht / den meest 

daer voor biedende ofte hooghste 

mijnende / de ghemeene Imposten / 

die over al / soo wel inde Stadt als 

inden Ommelanden / ten behoeve 

vande ghemeene saecke sullen 

geheven worden. 
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I 

Inden eersten sullen de voorgeschreven Middelen verpacht worden by den Gedeputeerden van 

den Staten der Stadt ende Ommelanden voorschreven. In bywesent van twee uyt de Reecken-

Camer / mitsgaders van den Ontfanger Generael. 

II. 

Ende oft gebeurde dat in ‘t opveylen ofte afslaen twee ofte meer gelijck mijnden / sullen de 

voorsz. Gedeputeerden ende Reecken-Meesteren die kennisse hebben / wie van henluyden 

eerst gesproocken sal hebben / dien die opgehangen Pacht volgens sal. 

III. 

Maer ist saecke dat sy niet onderscheyden konnen / wie van henluyden eerst gesproocken 

heeft / soo sal men weder ‘t selve opveylen ofte aff-slaen / ende laten volgen den ghene die 

eerst bescheydelijcken mijnt. 

IV. 

Een yegelijck die verhooght / sal gehouden wesen sijn bodt vant verhoginge gestand te doen / 

soo lange de Gedeputeerden den selven Impost finalijcken eenen anderen niet in pachte 

ghelaten / ende tot harer ghenoegen verseeckerheydt genomen sullen hebben / alhoewel 

deselve by anderen noch verhooght / off tot meerdere prijse in ‘t aff-slaen gemijnt waere / 

alles tot discretie vande voorsz. Gedeputeerden ende Reecken-meesteren als boven. 

V. 

Voorts en sal niemandt buyten voorgaende consent van de Provincie eenige Imposten mogen 

pachten / off overnemen / directelijcken off indirectelijcken / in eeniger manieren / ten 

behoeve vande Stadt / Landen ofte Dorpen / Gilden ofte Neringen. Ende en sal geen Brouwer 

ofte Biersteecker / voor soo veele die Bieren aengaet / noch de Zeepsieders / soo veele de 

Zeepe aengaet / noch de Panne-man soo veele het Solt aengaet / noch de Laecken-koper soo 

veele de Laeckenen aengaet / noch de Wijn-koper in ‘t Gros ofte by tap-mate vercopende / 

ofte Wijn-verlater soo veele de wijnen aengaet / noch de Mulders ofte Backers soo veele ‘t 

Gemael / noch den Brandenwijn-maecker voor soo veele den Brandewijn / Noch de Slachters 

offte Knoockenhouwerd, voor soo veel het Bestiael aengaet, d’Imposten mogen pachten / 

nochte vande Pachters overnemen in ‘t geheel ofte ten deel / directelijcken ofte 

indirectelijcken / noch part ofte deel daerinne hebben : noch oock Borge voor de Pachters / 

nochte Collecteurs moghen worden van de voorsz. Imposten (ten ware by resolutie vande 

Provincie anders van soo veel als den Impost verpacht sal worden / indien die hondert Dalers 

ende daer boven gegolden heeft : Ende soo verre die daer beneden gegolden heeft op de 

verbeurte ende boete van hondert dalers / ten ware hy by het aenveerden ende geduyrende 

sijnen Pacht de voorschreven Neringe verliet : Ende sal den Pachter tot allen tijden / des 

versocht zijnde / gheholden wesen hem by Eede daer van te suyveren. Ende sullen oock niet 

moogen pachten eenige Officiers ende diergelijcke Personen in den Placcate begrepen. 

VI. 

Sullen oock geene Pachters grooter Compagnyen mogen maken / als tot vijve ofte uyterlijcke 

sesse in ‘t getal / de Pachter ofte Trecker daer onder mede begrepen / (Exempt die ghene soo 

sulcx by speciale resolutie van de Provincie is toegelaten) oock gheene over-een-komsten 

moogen maecken / door dewelcke eene ofte meer van hare consorten verboden werde / eenige 

Imposten boven die by hare praefigeerden prijs / door verhoginge van het Bodt te trecken / 

veele minder mogen eenige species van de Generale Middelen / om het eene by d’eene ende 

het ander by den ander getogen / ende by hare complottanten niet verhoget te mogen worden.  

Ende eyntlijcken gheene conventien tot naedeel van de Gemeene Middelen te maecken. Van 

welckes alles de Pachters geholden sullen wesen voor ‘t aenveerden ende teeckenen van hare 

gehuyrde Pacht ofte pachten by Eede haer te suyveren / ende onder deselve Eedt verclaren 

wie haer Parteniers zijn / ende dat sy gheen meerder consorten in desen hebben / alkles by 

verbeurte van soo vele penningen / als die Pacht / by de contraventeurs getogen / bedraeght. 
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VII. 

Die Pachter sal gehouden wesen boven de beloofde Pacht-penningen voor Rançoen-geldt te 

betalen / van elcke gulden / die hy voor den Impost te Pachte belivet heeft een stuyver 

Brabans / daer van d’onkosten op de verpachtinge voor eerst vervallen / ende die reste ten 

behoeve vande Provincie ge-employeert sal worden / van welcke Rançoen-penningen hy 

gehouden sal wesen / voor het teeckenen ende aenveerden van sijn Pacht / in gerieden gelde 

uyt sijn eygen middelen te betalen / een gherechte vierde part vande gheheele beloofde 

Rançoen-penningen / als de Pacht maer een Jaer lanck ende daeronder geduyret / maer by 

aldien die Pacht langer als een Jaer continueert / sullen de voorgesz. Rançoen-penningen by 

termijnen alle halve Jaren betaelet worden. 

VIII. 

Sullen daer beneffens oock verbonden wesen : alle die gheene de eenige Imposten pachten / 

terstondt voor den tijnden part van haer Pacht suffisante cautie binnen de Stadt Groningen of 

in den Ommelanden te stellen / tot contentement vande Heeren Gedeputeerden / Reecken-

meesteren ende den Ontfanger Generael / Exempt de Breuck-Pachters die welcke gehouden 

sullen wesen voor hare geheele Pacht-penningen genoegsame cautie te stellen. 

 

IX. 

De Pachter sal gehouden wesen / voor het teeckenen ende aenveerden van sijn Pacht te 

Presteren desen navolgenden Eedt. 

 

Ghy loven ende zweren dat ghy in ‘t innen van uwe Pachten sullen doen ontfangen die juste 

gerechtigheyt van den Lande / volgens d’Ordonnantie op uwe Pachten gemaecket / sonder 

jemandt te moeyen ofte traveilleren om meer dan de juste gerechticheyt te gheven / ofte met 

yemandt te conniveren / over-een-comst te maecken / gratie / quijtscheldinge ofte schenckagie 

/ ofte in eenigerley manieren directelijcken ofte indirectelijcken minder dan de juste 

gerechticheydt te doen ontfanghen / exempt die species daerinne sulc geconsenteert is. Dat 

ghy selvest gheene penningen van Imposten ofte Boeten sullen ontfangen / maer alle deselve 

laeten ontfangen by de Collecteurs / Commijsen ende Supposten / tot dien eynde gestellet 

ende noch te stellen / oock gheene Cedullen van eenige Imposten selvest uyt te gheven / maer 

alle deselve by de voorsz. Collecteurs / Commijsen ende Supposten laten schrijven ende uyt-

langen. Dat ghy gheen Comploot ofte over-een-komst met anderen hebben gemaecket / om 

den Impost boven seeckeren by u gestelden prijs niet toe trecken / ofte d’eene Pacht by d’eene 

ende d’ander by d’andere getogen te worden / ende generalijcken dat ghy gheene conventien 

tot naedeel vande Gemeene Middelen ghemaeckt. Ende eyntelijcken dat ghy gheen andere 

Parteniers van dese Pachten hebben / als de gheene soo haer namen te Boecke hebben 

ghestellet ende desen Eedt ghedaen. Dat ghy oock gheene Parteniers daer in sullen aen-nemen 

/ ten zy met consent der Heeren Gedeputeerden / ende dat die selve mede te Boecke 

geteeckent / ende desen Eedt gepresteert hebben. 

Soo waer helpe u Godt Almachtigh. 

X. 

Als de Pachter desen Eedt te doen weygerich ofte suymachtich is / soo sal den Impost weder 

opgehangen worden / ende indien die selve als dan meerder geldet, sal daer van niet hebben te 

genieté / maer wat die selve minder geldet / sal de voorsz. eerste Pachter geholden wesen 

geriet te betalen / met de kosten daeromme gedaen. 

XI. 

De Pachters sullen doen ontfangen de juste gerechticheyt van den Lande / achtervolgende 

d’Ordonnantien op haren Pacht / sonder yemandt te moeyen / om meer dan de juste 

gerechticheyt te betalen / by verbeurte van vijftich Keys: gulden. 
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XII. 

Sullen mede niet vermogen met yemandt te conniveren over-comste ofte compositie te 

maecken / exempt de species in de welcke sulcx by resolutie vande Provincie is toegelaten / 

nochte oock by maniere van quijtscheldinge / schenckagie / ofte eenigerhande manieren 

directelijcken ofte indirectelijcken minder dan de juyste gerechticheyt ontfangen / soo wel van 

den Impost als de Boeten / by poena als voorgeschreven. 

XIII. 

Die Pachters sullen met den anderen houden goede ende getrouwe correspondentie / sonder 

den anderen / ende vele minder den succederende Pachters te verkorten in hare gerechticheyt / 

op poena / dat de volgende Pachter op hen sal mogen verhalen dubbelt alle schaden ende 

interessen / dewelcke hy ten regarde van sulcx sal komen te lijden / boven die verbeurte van 

twee-hondert Keys: gulden. 

XIV. 

Die Pachters sullen geholden wesen ‘t Recht van den Impost by hen gepacht te doen 

ontfangen / tot sulcken plaetsen ende in der voeghen / als by Particuliere Ordannantie op elcke 

species is gestatueert / ende henluyden by de Gedeputeerden sal worden belast / ende sullen 

de jegenwoordige ende eerst anstaende Pachters / van alle specien / die den peyl subject zijn / 

geholden zijn te samen gaen peylen ter eerster ingangh van den Pachte / op sulcken uyre als 

den aenstaenden Pachter den voorgaenden sal insinueren : Op poene soo eenige van beyden 

niet en compareerde / sal evenwel gestand moeten doen den peyl by den goedt-willigen 

genomen ende gedaen : Welcke peyl geschieden sal met een gesworen Bode / Clerck ofte 

Gerichts-dienaer / ofte daer geen Boden / Clercken ofte Gerichts-dienaeren present zijn / met 

twee geloofwaerdige Getuygen. Ende sal de Pegelaer uyt-drucken ende opteyckenen de 

eygentlijcke quantiteyt beyde watter uyt de Vaten ofte wan ende wat daer in noch overich is. 

XV. 

Soo wie Pachter blijft van eenighen Impost / sal gheholden wesen volle betalinge daer van te 

doen / sonder eenige penningen inne te mogen holden uyt eenigerley saken : Ende soo verre 

hy sulcx niet en dede / salmen alsdan ‘t selve mogen executeren aen den Pachter ende sijn 

Parteniers / of sijnen Borgen als principalen ende aen haren Goederen / ter optie van den 

Ontfanger / sonder de ghemeene saecke by de electie eenighsins te praejudiceren in haer actie 

/ ende dat met reale executie metter daet / sonder eenighe vordere sommatie / niet 

tegenstaende eenige appellatie of provocatie / ende onvermindert dien volgens d’executoralen 

daer van gemaeckt ofte te maken / sonder eenigsins te letten op ‘t beneficie van excussie ofte 

divisie / ende dit al tot koste van de gebrekelingen / soo wel vande executie als ‘t gunt daer 

aen kleeft. Sullen de praeferentie hebben te genieten à dato van de getoogene Pacht. 

XVI. 

Des sal de voorsz. Pachter gelijck recht hebben / tegen den gheenen die de betalinghe van 

hare Imposten dilayeren of vertrecken / ende van gelijcken jegens den ghenen / die met hem 

part ende deel inde Pacht heeft / mits dat die selve parteniers voor de Gedeputeerden terstont 

nae die \pachtinge verklaren sullen / dat sy mede part ende deel in de Pacht hebben / als oock 

aen haere Borgen / soo verre hy voor den principalen betalen moet : Daer toe alle 

Deurwaerders by de Pachters t’ allen tijden versocht zijnde / by desen wel expresselijcken 

werden geauthoriseert / omme d’ Executie te doen met voorweeten der Gedeputeerden 

voorgeschreven / by consent van ‘t recht ter plaetsen. 

XVII. 

Ende sullen de Pachters tot allen tijden / des van wegen den Staten of derselver 

Gedeputeerden versocht zijnde / geholden wesen de Registeren van haeren ontfanck den 

selven te openen / omme in hare presentie deursien te worden / sonder dat nochtans de somma 

van haren ontfangh by de Ghedeputeerden sal worden ghemaeckt : Welverstaende dat de 

Pachters van de Hoornbeesten ende Besaeyde Landen geholden sullen wesen / t’ allen tijden / 
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des versocht zijnde / oock oprechte Copyen van hare Registeren van Beesten ende Besaeyde 

Landen deb Gedeputeerden over te geven. 

XVIII. 

De Pachter sal mede geholden wesen alle contraventien / breucken ende misusen tot sijne 

kennisse komende binnen 21. daegen daer nae an te dienen den Gedeputeerden van de 

Provincie / ende denselven te vertoonen alle bewijs daer toe dienende / om der voorsz. 

Provincie ende sijne Gerechtigheydt inde boeten ende poenen gelijckelijcken by den 

Gedeputeerden / Van Recht-dagh tot Recht-dagh, vervolght ende ge-excuteert te worden / Op 

de poene in ‘t 5. artic. van de Proces-ordre beraemt, sonder eenighsins daer van te 

composeren ofte die selve te verswijgen / op poene van vijftich Car. Guldens. 

XIX. 

Ende indien eenige differenten ter sake vande voorsz. verpachte Middelen / ‘t zy tusschen den 

Ontfangers / Pachters / Collecteurs of eenige particuliere op de boete/breucke / ofte anders in 

eenich geschil / dependerende van de betalinge der beloofde pachten comen t’ ontstaen / 

sullen de voorsz. differenten dienen voor den Gedeputeerden / die geholden sullen zijn op de 

dagen inde proces-ordre ge-exprimeert / partien sommarie ende de plano recht te doen / ‘t zy 

by absolutie ofte condemnatie / sonder die selve voor goede mannen te renvoyeren / dies sal 

die Succumbent definitive sententie gepronuncieert zijnde / ofte die het proces desereert in de 

Boete van drie Carolus guldens vervallen zijn / tot profijt van de Heeren Gedeputeerden ende 

Secretaris / oock sullen de voorsz. Gedeputeerden geen langer uytstel mogen geven / dan van 

acht dagen tot acht dagen / ofte eenige andere extraordinaris dilayen ofte uytstel accorderen 

(ten zy om praegnante reden) in der voegen dat de saecken ten Principael ordinarie sullen 

wesen gedecideert binnen den tijdt van ses weecken / nae de eerste verdachvaerdinge te 

rekenen. 

XX. 

Noch sal den Pachter geholden wesen d’ Ordonnantie gemaeckt op de Imposten by hem 

gepacht / in alle hare poincten ende articulen t’ achtervolgen ende ‘t recht van dien naer 

vermelden ende inholden der selver ordonnantie t’ ontfangen / sonder eenige conniventie / 

simulatie / directelijck ofte indirectelijck / in eeniger manieren daerinne te gebruycken of 

doen gebruycken / sulcx dat den Pachter met niemandt / Edel of Onedel / Borger ofte Tappers 

sal mogen composeeren ofte uyt-coop maken / uytgesondert den Pachter vande Impost van 

het Bestiael voor soo vele de Swijnen aengaet / ende in genere van alle het Bestiael ende 

Gemael met d’ Oost ende West-Indische Compagnye / ende die by resolutie van de Provincie 

sulcx wordt toegelaten / op poenen dat soo wel de Pachter als de genen / die met hem 

compositie ofte uyt-coop aengaet / verbeuren sal vijftich Carolus guldens boven de verbeurte 

van ‘t gunt daer van ghecomposeert sal zijn : Ende die poenen in den Placcate / op den opheve 

vande Imposten ge-emaneert / gestatueert / ende dat soo dickwijls ende menichmael by 

bevonden sal worden contrary gedaen te hebben / ende daerenboven noch den Pachter ende 

die met hem composeren / als meyneedigh ende arbitralijcken gecorrigeert te worden naer 

gelegentheyt van der saecke / doch by soo verre yemandt met den Pachter compositie 

gemaket hebbende / sulcx van sich selfs den Heeren Ghedeputeerden mochte openbaren 

binnen den tijdt van drie Jaren / soo sal die selve aen sijn zijde vande Boeten en straffen zijn 

gevryet / ende wederomme hebben te genieten de Penningen ten reguard van dien aen den 

Pachter betaelt / ende die Pachter niet te min gestraffet worden als voorgesz. is. 

XXI. 

Voorts en sullen de Pachters vande voorsz. Imposten geene afslagh mogen eysschen uyt 

geenderley saken hoedanigh die selve oock mogen wesen / alwaer het oock soo / dat by 

Placcate eenige uytvoeringe van Waren / Goederen ende Ammunitien van Oorloghe verboden 

werde : Uytbesondert alleen / dat indien de Vyandt (‘t welck Godt verhoeden wil) dadelijck 

eenige Dorpen ofte Vlecken quame te occuperen / daer over desen haer Pacht is streckende / 
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sullen alsdan verder niet geholden wesen te betalen dan tot den daghe dat de Vyandt daer 

binnen gecomen sal wesen ende die sal blijven occuperende. 

XXII. 

Alle die soo eenige Wijnen / Brandewijn / vremde ofte ingebrouwen Bieren / Solt / Ziep / 

Azijn / Wollen-Laecken / Manufactuyren / Turff ende Tuback, uyt dese Provincie willen 

vervoeren / sullen geholden wesen die selve aen den Pachter aen te geven met expressie van 

de qualiteyt ende quantiteyt / de plaetse ende Persoon daer hen die selve gesonden worden / 

ende daer van ontfangen een cedulle / daer voor niet meer gegeven sal worden als een halve 

stuyver / uytgeseght daer anders inde particuliere Ordonnantie gestatueert is : Ende sullen by 

dese angevinge cautie moeten stellen / dat sy binnen den tijdt van twee Maenden / ofte soo de 

Waeren vorder gaen als Hollandt ende die Weser incluis binnen drie Maenden, daer nae sullen 

leveren behoorlicke Attestatie van den Pachter ofte Collecteur / off daer geen Pachter ofte 

Collecteur is / van ‘t Gerichte ter plaetsen ofte van twee lofweerdige Ghetuygen aldaer 

woonachtich ende bekent, by welcke Attestatie gheblijcken kan dat die voorsz. Waren ofte 

Coopmanschappen aldaer aengecomen ende opgeslagen zijn met expressie van Plaetse / Jaer / 

Maendt / Dagh / ende Persoon als vooren : by poena dat d’ uytsetter ofte borge tot optie van 

den Pachter den Impost sal betalen in cas d’ attestatie in voegen als vooren niet wordt 

gelevert. Ende aen den Collecteur gelevert zijnde sal hy op de rugge van die selve / ende in 

sijn boeck sulkx teeckenen / d’ attestatien Liasseren, bewaren, ende Copia van dien aen die 

Luyden weder gheven / de Collecteur die geleverde Attestatie van verantwoordinge op de 

rugh ende in sijn Boeck niet teyckende sal verbeuren t’ elcken reyse twalf Carolus guldens; 

Maer soo wie bevonden werdt onrechte aengevinge ofte aff-schrijvinge gedaen te hebben / die 

selve sal verbeuren vijftich Carolus Guld. boven de Waren ofte waerdye van dien. 

Zullen oock alle Schippers niet binnen de binnenste Boom ofte Zijlen mogen schieten / ten zy 

die selve bevorens aengevinge gedaen van alle haer inhebbende Wijnen / Brandewijnen / 

gedisteleerde Wateren / Bieren / Sout, Zeep, Azijn, Wullen-Laeckenen, Manufactuiren, ende 

Tuback. Zullen alle Schippers soo eenige lossinghe in dese Provincie begeren te doen / 

gehouden wesen haere geheele ladinge by den Collecteur ter plaetsen an te geven / ende 

weder wech-vaerende d’ingehoudene goederen wederomme te laeten aff-schrijven / doch daer 

mede vaerende in een ander quartier ofte district binnen dese Provincie, sullen aldaer nieuwe 

aengevinge doen, ende aff-schrijvinge laeten geschieden als voren. Uytgenomen daer in de 

Particuliere Lijste anders is geordonneert. 

XXIII. 

Van den Impost sal vry ende exempt wesen den Heere Stadtholder van dese Provincie tot 

behoeflijckheydt van sijn eyghen Hoff-gesinde binnen dat Hoff besloten / ende wijders niet. 

Item alle Gast-huysen / Heylige-Gheest-huysen / Leproos-huysen ende anders dierghelijcke 

van der Almoesse levende / die by Vooghden ofte Diaconen bedienet worden : mitsgaders die 

vander Munte naer older coustume / van alsulcke Taux als haer nae de Nombre ende gfhetal 

van Officieren ende Werck-gesellen toeghelaeten sal werden / alleenlijck voor die van den 

fermente / daer op binnen den tijt van acht dagen naer de verpachtinge den behoorlijcken Eedt 

gedaen sal moeten werden / in handen van den Gedeputeerden voorsz. ter Presentie van den 

Pachter / op de verbeurte van hare vryheydt. 

XXIV. 

Item / soo en sullen geene Gedeputeerden ter plaetse daer sy de verpachtinge doen / yemandt 

wesende van eenige Collegie der Staten / noch Ontfangers ofte Hare Clercken mogen pachten 

ofte doen pachten / ofte part hebben in eenige Imposten directelijck ofte indirectelijck. Op 

poene van drie-hondert Car. Guld. ende arbitrale correctie. 

XXV. 

Dat een jegelijck Pachter geholden sal wesen sijnen Pacht te betalen in goeden ganckbaren 

Gelde / volgende die evaluatie ende wesende van gewichte. 
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XXVI. 

Sullen alle Pachters soo over de Ingesetenen deser Provincie / eenige actien soo van Imposten 

als Breucken sullen hebben te prætenderen / geholden wesen die selve haere actien voor den 

Heeren Gedeputeerden inde tijdt van drie Maenden nae expiratie van dat half Jaer daer in dese 

Impost vervallen / ofte frauden ghepleget zijn / alwaere het schoon dat de verpachtinge voor 

langer tijdt was gedaen / t’institueren ofte dat nae verloop can die selve tijdt sy daer van 

versteecken ende die selve geprescribeert sullen wesen / sonder dat enige saken voortaen voor 

enige andere Richters getrocken sullen mogen worden. Sullen mede die specificatien van 

kosten by den triumphanten overgegeven moeten worden / binnen en Maent nae datum van de 

gewesene Sententie op poena van versteck als boven. Ende by aldien die Pachter sijn 

ingestelde actie van impost / boeten ofte kosten die tijdt van drie Maenden onvervolget latet 

beliggen / tegens het 5. artic. van d’ordre op de maniere van procederen gemaecket / sal 

d’instantie mede voor geperimeert / ende d’actie voor geannulleert geholden worden. 

XXVII. 

Sullen ten platten Lande geene Collecten mogen geschieden in Cameren daer op die selve tijt 

Bier getappet ende gedroncken wort / op poena van vijftich Carolus guldens / tot profijt vande 

Provincie ende den Aenbrenger half ende half. 

XXVIII. 

Niemant sal mogen den Pachter ofte sijnen Committeerden geadsisteert met een gesworen 

Bode / Clerq ofte Gerichts-dienaer / ofte daer geen Boden / Clercquen ofte Gerichts-dienaers 

present zijn / met twee lofwardige Getuygen in die peylinge / behoorlijck ondersoeck van 

fraude / ontfangh van den Impost ofte Breucken eenige weygeringe / belettinge ofte 

verhinderinge doen / veele min met woorden ofte wercken injurieren / op poena van hondert 

Carolus gulden te verbeuren / tot profijt vande Provincie ende Pachter half ende half / boven 

die breucke van die Rechter ter plaetsen. 

XXIX. 

Geene Pachters alwaer ‘t schoon / sy genoeghsaem gequalificeert / ofte sufficiante cautie 

konnen stellen / sullen vermogen t’ontfangen eenige Imposten ofte Boeten van haer getogene 

Pachten / noch oock toe passeren eenige Cedullen / op de boete van hondert vijftich Keys. 

gulden boven de straffe van meyneedt. 

XXX. 

Maer sullen alle Pachters / soo wel die Imposten als Boeten / laten ontfangen y de Collecteurs 

/ Commijsen ende \supposten daer toe gestellet / ofte noch te stellen / die welcke alleene het 

Ontfangh sullen hebben ende \cedullen moogen passeren. 

XXXI. 

D’Ingesetenen van Stadt ende Lande sullen oock niet mogen betalen eenige Imposten ofte 

Boeten aen de Pachters / ende alle ‘t ghene sy aen de Pachters ende niet aen die Collecteurs / 

Commijsen ofte Supposten betalen / sal niet mogen strecken voor betalinge / ende die 

Cedullen by jemandt anders als de Collecteurs / Commijsen / Clerquen ofte Supposten 

gepasseert / sullen voor onduchtich worden geholden / ende dusdanige betalinge ofte ontfangh 

van Cedullen geachtet worden / als Fraude ofte Compositie. 

XXXII. 

Ende beroerende de Goederen / Waren / en Coopmanschappen de volgende ‘t Placcaet ofte 

Lijste confiscatie subject zijn / ende in dier voegen aengehaelt worden / die selve sullen in 

Sequestro blijven / ende verwaert worden by de respective Collecteurs ofte Gerichts-dienaers 

in Stadt ende Lande / ter tijdt daerover verclaert ofte voor de waerde van dien genoechsame 

coutie gestellet sal zijn / En by aldien die selve verklaert worden van goeden prijse / sullen 

dieselve ter instantie van den Pachter / Breuck-Pachter ofte Advocaet-Provinciael door ordre 

van die Heeren Gedeputeerden in ‘t openbaer by uytmijninge verkoft / ende die penningen 

daer van procederende / gedistribueert worden nae inholt van den Placcate / dier voegen / dat 
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des Pachters en Breuck-pachters anparten ontfangen sullen worden by de particuliere 

Ontfanger van ‘t eerste Comptoyr / sonder dat de Pachters vermogen sullen / hen dese 

voorschreven goederen aen te metigen in eenigerhande manieren als voorsz. is by verlies van 

haer anpart in dieselve / ende 50. guld. daerenboven te verbeuren. 

XXXIII. 

Die respective Pachters sullen vermogen soo dickwijls als ‘t haer gelieft aen die Comptoyren 

compareren / Boecken en Journalen concernerende haren pacht ende geen anderen 

examineren / ende op de frauden inquireren / daer toe de Collecteurs haer sullen admitteren 

ende haer behoorlijcke aenwijsinge doen / sullen niet te min die Heeren Staten van die 

Provincie ofte derselver Gedeputeerden visie van de Boecken mogen nemen / ter tijdt die 

pacht betaelt is / ende die betalinge gedaen zijnde / de Pachters daer mede wijders laten 

geweren / sonder verners op die staet toe inquireren. 

XXXIV. 

Die Pachters sullen voor ‘t Collect-Gelt in ‘t Halve Jaer uyt de Gecollecteerde Penningen van 

jeder Specie moeten misten ende betalen als volght. 

 
Over die geheele Provincie.   In die Stadt. 

 

   Wijnen   120   Bieren   150 

   Brandewijn  80   Gemael   300 

   Wollen-Laeckens        Hoorn-geldt besaeyde 

   ende      Landen, Oor-geldt op 

Van die   Manifacturen  100  guld.  de Peerden  100 

   Waghe   150   Beestiael  100 

   Zeep, Asijn  100   Capitael   120 

   Taback   20   Heert-steden  150 

   Boeten   30   Turff   130 

 

In Hunsingo.     In Fivelingo. 

   Bieren   100   Bieren   100 

   Gemael   100   Gemael   120 

   Hoorn-geldt &c.  150   Hoorn-geldt &c.   150 

Van die       guld.  Beestiael  100 

   Beestiael  100   Capitael &c.  125 

   Capitael   125   Heert-steden  120 

   Heert-steden  120   Turff in Fyvelingo  

         ende Old’-Ampten 100 

 

In’t Wester-quartier.    In d’Old’-Ampten. 

   Bieren   100   Bieren   100 

   Gemael   120   Gemael   100 

   Hoorn-geldt &c.  150   Hoorn-geldt &c.   150 

Van die   Beestiael  100 guld.      

   Capitael &c.  125   Beestiael  100 

   Heert-steden  120   Capitael &c.   125 

   Turff   100   Heert-steden  120 

 

XXXV. 

Uyt dese bovengesz. penningen sullen betalet worden die Tractementen van de die 

Comptoiren inde Stadt / blijvende Schip ende Wagen-Vrachten van die Commijsen ende 

Adjuncten / mitsgaeders haere verteeringe tot laste van die Commijsen selfst. Iten / sullen 

daer uyt betalet worden d’onkosten van Boecken / Pampieren / Pennen / Encket / Vuyr / Licht 

op de Comptoyren / Huys-Huyre / Drucken van Placcaten ofte affixien / Trommeslagen in die 

Stadt ende diergelijcke necessiteyten / sullende de Publicatien over de Kercken ten platten 
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Lande by Pastoors ofte Costers gedaen moeten worden sonder eenige recognitie daer voor te 

genieten. Ende by soo verre die bovengheschreven Collect-Penningen minder ofte meerder 

mochten bedragen als bovengeschreven onkosten / sulx sal komen tot laste ofte baete van de 

Provincie. 

XXXVI. 

Die Pachters sullen boven die voorsz. Collect-Penningen noch tot haeren laste beholden / 

Ende Salariseren alle die Supposten ten platten Lande / nae older gewoonte : Item van die 

Poortiers / ende het halve Tractement van die Cherchers by de Meulen / ende alle onkosten 

hier bevorens niet ghespecificeert. 

XXXVII. 

Beroerende de betalinge van de Penningen by die Pachters belovet aen de Provincie / sal 

dÓntfanger Generael sick tijdtlijcx ende tot het eynde van de Pacht laeten contenteren met de 

Penningen soo ten Comptoyre bevonden / ende by die Commijsen ende Supposten ten platten 

Lande opghehaelt sullen worden / sonder die Pachters met insinuatien / sommatien / 

assignatien ende executien / anders als met expiratie van die Pacht te beswaren / ten waere die 

Heeren Gedeputeerden muchten bevinden dat door negligentie ofte Sinistre practiquen van de 

Pachters dese impost merckelijcken verachterde. In welcken cas haer E. daer inne sodane 

ordre sullen stellen / als die dienst van die Provincie vereyschet. 

Wel-verstaende nochtans dat op de Breuck-pachters gheene assignatien zullen worden 

gepasseert / als met kennisse ende ordre der Heeren Gedeputeerden / dewelcke nochtans den 

voorgesz. Breuck-pachters geen langher uytstal sullen mogen vergunnen als een half Jaer nae 

expiratie van haren Pacht. 

XXXVIII. 

De Pachters hebbende alle de penningen soo wel van Imposten als boeten van hunne getogene 

Pachten geprocedeert gelangen laten volgens voorsz. Ordonnantie / ende vande 

geconstitueerde Particuliere Ontfangers / Commijsen / Clerquen / Supposten ende Boden / 

ende daerbeneffens voldoen het verlies (in cas daer verlies is gevallen) van hun Pachten / 

zullen van wijdere assignatien / insunatien / summatien ende executien bevryet zijn ende 

ongemolesteert blijven. Ende sal d’Ontfanger Generael wegen het wijder defect d’assignatien 

ende executien dirigeren eerst op de particuliere Ontfanger van ‘t Comptoyr daeronder het 

defect is / mits dat die selve particuliere Ontfanger met gelijck recht sal procederen tegens die 

Defaillanten ende Suppresseurs der penningen. Voorbeholden niet te min den Ontfanger 

Generael sijn recht mede op de Commijsen / Clercquen / Supposten ofte Boden die selve 

detinerende conjunctim of divisim naer gelegentheydt van saecken; Ende zullen de Pachters / 

de Provincie voldaen zijnde / wanneer daer eenige winst overschiet / deswegen gelijck recht 

hebben op de particuliere Ontfanger ende voortaen als boven van den Ontfanger Generael 

gesecht is. Ende sullen de Heeren Gedeputeerden met reale executien tegens die Suppresseurs 

van penningen procederen tot restitutie van dien / ende daer beneffens haer straffen met 

deportement van haer diensten / ende anders mae gelegentheydt van saecken. 

XXXIX. 

Alle die ghene soo eenige Imposten / langer van ses Maenden duyrende Pachten / sullen naer 

expiratie van die selve van die selve / geholden wesen te admitteren / gedogen ende 

achtervolgen sodane Ordre als die Heeren Staten op ander Imposten / soo als dan weder 

Verpachtet sullen worden / sullen beramen. 

XL. 

Gheen particuliere Ontfangers / Collecteurs / Commijsen / Clercquen / Supposten / Gerichts-

dienaers / ende Boden / sullen vermogen Pachters te wesen / part ofte andeel daer aen hebben 

/ noch oock aen die Pachters eenige penningen moogen verschieten / op Interesse doen / haer 

credijt daer voor interponeren ofte als Borge voor die selve sick in laeten/ Alle by poena van 

cassatie ende arbitrale straffe. 
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45 

 

 

 
 

ORDRE. 

Op die maniere van Procederen. 
I. 

De Impetrant sal by verbeurte van twee Daler 

geholden zijn den Gedaegde te laten citeren 

binnen drie Weecken / nae dat die fraude ofte 

abuys tot sijn kennisse is gekomen / met een 

Mandaet (continerende de oorsaecke in specie 

waerom gedaget wordt) bij gelijcke poene en 

die daegs kosten om selfs in persone ofte door 

vulmacht genoegsaem instrueert / des 

morgens tot negen uyren voor de Heeren 

Gedeputeerden in Collegio te compareren.  

 

II. 

Ende sal de Bode sulcke Mandaet aen den gedaegede moeten vertonen / ten minsten drie 

dagen voor den Rechtdach / ende daer van opteyckeninge doen / daer voor genietende in de 

Stadt drie brab. stuyv. ende daer buyten ses brab. stuyvers. 

III. 

By de vertoninge van ‘t Mandaet sal den gedaeghde een Copye overlevert worden / welke 

Copye by die Pachter op sijn kosten mede uytgesonden / ende voor ‘t Mandaet drie / voor de 

Copye een stuiver / ende voor verlenginge een halve stuyver sonder meer / aen de Secretarye 

sal worden betaelt. 

IV. 

Die gedaeghde niet comparerende / sal in de voorsz. breucke voor den Heeren Gedeputeerden 

ende den Impetrant half ende half / ende des daeghs kosten van een guld. voor den Impetrant 

allenich gecondemneert worden / ende versteecken zijn van alle sijn exceptien declinatoyr / 

daer toe de Impretant sal moeten contenderen ende versoecken acte vande voorsz. eerste 

contumacie / off de voorsz. breuck van twee Daler selfs moeten betaelen / tot profijt der 

Heeren Gedeputeerden ende Secretario. 

V. 

Sal oock de Pachter geholden wesen sijn uitgebrachte Mandaet van Rechtdagh tot Rechtdagh 

continuelijcken te laten verlengen / sonder eenige interruptie by de voorsz. poena van twee 

Daler voor de Heeren Gedeputeerden ende Secret. te verbeuren / soo dickwijls als hy in 

gebreecke blijft / ten waere by de Heeren Gedeputeerden anders om reden werde 

geordonneert. 

VI. 

Indien de Gedaeghde op die tweede citatie noch niet compareert / sal versteken zijn van alle 

dilatoyr exceptien ende verbeuren drie Daler boven des daeghs costen / die voorsz. breucke 

voor den Heeren Ghedeputeerden ende Impetrant halff ende halff / ende sal d’Impetrant tot 

sulcken versteck ende breucken contenderen / ende daer van acte versoecken / off die selve 

breucke selvest betalen / tot profijt der Heeren Gedeputeerden ende Secret. a;s voorsz. 

VII. 

Indien die Gedaeghde op de derde citatie noch niet compareert / sal boven des daeghs kosten 

verbeuren vier Dalers voor den Heeren Gedeputeerden ende Impetrant / ende versteken zijn 

van alle sijn weeren ende defensien / ende d’ Impetrant geholden sijn actie by intendit in te 

stellen ende vervolgen / op de boete als vooren / voor den Heeren Gedeputeerden voorsz. 
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VIII. 

Indien de Impetrant selfs niet en compareert / sal hy den Gedaeghde comparerende door een 

Advocaet een gulden / selfs comparerende twee gulden voor des dages kosten betalen / boven 

de breucke die welcke die gedaeghde soude hebben moeten geven voor den Heeren 

Gedeputeerden ende gedaeghde halff en halff / ende sulcke breucke ende kosten op naesten 

Recht-dage sonder eenige conniventie off gratie moeten betaelen. 

IX. 

De gedaeghde comparerende / sal soo wel op de eerste als andere citatie / indien ‘t mogelijck 

is / selfs in persone mede compareren / ende indien de saecke in faicten bestaet oock selfs 

moeten antwoorden / ende ‘t geallegeerde faict met ronde kotye duydelijcke woorden 

bekennen ofte ontkennen / ende sal de Advocaet hen assisterende / in sulcke questien van 

faicten / ende tot dat sulcke bekenninge ofte ontkenninge is geschien / moeten stille swijgen / 

by poena van thien stuyver tot profijt van ‘t Gherichte. 

X. 

Ende dewijle die ontkenningen dickwijls geschieden malitiose / sal den Præsident den 

gedaeghde alleene binnen staende / vermanen om de warheyt te seggen / by comminatie van 

arbitrale straffe / ende sal die selve in cas van prægnantie præsumptien / desnoot zijnde ende 

naer gelegentheyt van personen ende saecken / naerder ex officio geexamineert mogen 

werden / op alle circumstantien. 

XI. 

Nae sulcke ontkenninge sal den Impetrant den selven Recht-dagh / soo mogelijck sijn bewijs 

produceren / ende die gedaeghde op het selve ende alle de circumstantien van dien in specie 

ende pertinentlijck moeten antwoorden. 

XII. 

De Heeren Gedeputeerden sullen in desen nae gelegentheyt van saecken de plano ende 

cortlijck sententieren / sonder hun te verbinden aen eenige formaliteyten / sulcks dat oock wel 

twee of meer sententien in een Juridica tusschen eenerley partyen gevelt sullen mogen ende 

oock moeten worden / by aldien eenige uytvluchten gesocht ende proponeert werden. 

XIII. 

Ende indien dan yemandt van partyen niet paraet mochte zijn / sal by breucke van twee Daler 

sijn excuse moeten proponeren ende laten approberen. 

XIV. 

De Heeren Gedeputeerden sullen in cas van semiprobatie of præsumptie partyen opleggen 

Juramentum suppletorium of purgationis by luyden van goeden fama. 

XV. 

Maer by suspecte personen procederen mogen tot confinatie of apprehensie nae gelegentheydt 

van personen ende saecken. 

XVI. 

Ende sullen de H. H. Ghedeputeerden teghens den Schipperen ende Voerluyden / culpabel 

bevonden zijnde / stricte nae ‘t Placcaet tot exemplare straffe van confiscatie ende opentlijck 

verkopinge van Schip / Wagen ende Peerden / oock tot corporale straffe met de Kaecke ofte 

anders procederen. 

XVII. 

Ende gelangende de Procureurs of Advocaten / sullen à conclusione beginnen / deselve met 

woorden beydersijts den Secretario ad calamum dicteren / sonder daerinne te mengen eenige 

narratie of probatie. 

XVIII. 

Daer nae sal ‘t factum cortelijck aen zijde van den Impetrant geproponeert / ende by den 

Gedaeghde bekent of ontkent moeten worden. 
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XIX. 

Dat aen zijde van den Impetrant voorts ‘t ontkende faict cortelijck sal worden bewesen / 

allegerende ende lesende alleene de woorden daer op de saecke berustet ende niet meer. 

XX. 

Vermijdende beydersijdts alle impertinentien / redites /  discoursen / contumeliose ende 

injurieuse woorden.  

XXI. 

Alles by poene van ses stuyver haer datelijcken aff te nemen tot profijt van ‘t Gerichte / 

sonder dat sy sulcks van partyen sullen mogen repeteren / by poene van ses gulden 

t’imployeren als vooren. 

XXII. 

Indien die Pachters bevonden mochten worden de luyden malitiose te vexeren / sullen die 

selve arbitralijck gestraft worden. 

XXIII. 

De ghene soo sick by een Sententie definitijf / of interlocutoor / hebbende vim definitivæ, 

bezwart bevint / sal mogen op costen van den Succumbent sonder breucke versoecken Revijs 

aen de Provincie / omme daer in op volle vergaderinge off by Gecommitteerden gedaen te 

worden. Dies sal de requeste van revisie voor die Heeren Gedeputeerden gepresenteert 

worden binnen thien daegen nae pronunciatie van de Sententie / met confignatie van twee 

pondt groot / tot vervallinge van de onkosten / by verlies van ‘t selve beneficie. 

XXIV. 

Ende sal die Revident op poena van desertie der verkregene revisie / op den eerst-volgende 

Landts-dagh nominatie der Reviseuren / en binnen ses weecken nae die selve Landts-dagh 

derselver verschrijvinge by die Heeren Gedeputeerden versoecken. 

XXV. 

Des sullen die Heeren Gedeputeerden die gestelde Reviseurs moeten verschrijven / soo dick 

en menichmael als daer ses ofte meer partyen in rivisie geadmitteert zijn. 

XXVI. 

Ende alsdan uyt haer middel Committeren vier Personen dewelcke met d’ acht andere 

Reviseurs by Stadt en Lande genomineert / die saecke van rivisie sullen decideren / en 

samptlijcken met de Secretaris voor haere vacatien genieten de Penningen by de Revidenten 

geconsigneert. 

XXVII. 

De Succumbent sal den Triumphant moeten de kosten van ‘t geheele Proces betalen / op de 

moderatie te doen by den Heeren Gedeputeerden / dewelcke sick daerinne nae dese 

Ordonnantie mede sullen reguleren / sonder dat van die moderatien revisie sal geadmitteert 

worden / ten waere om reden de costen waeren gecompensiert. 

XXVIII. 

Indien jemandt gedaget om te diminueren op de specificatie van kosten vermeent sick met 

eenige exceptien te behelpen / sal die selve op het eerste termijn montlijcken proponeren ende 

de plano laeten off doen. 

XXXIX. 

Die Pacht-dagen sullen van nu voortaen geholden worden / in voegen als volget. 

1. Maendage voor Fyvelinge. 

2. Woensdage voor Stadt / Stadts Tafel / Goerecht ende Hunsinge. 

3. Vrydagh voor ‘t Wester-quartier / ende Old’-Ampten. 

XXX. 

Alle welcke Poincten ende Articulen / in die voorsz. Generale Ordonnantie / mitsgaders in 

dese ordre van Procederen begrepen / soo wel by de Pachters als alle andere achtervolght 

sullen moeten worden / sonder dat die Gedeputeerden eenige verclaringe ter contrarye sullen 
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mogen doen / ten waere deselve specialijcken by instructie ofte resolutie daer toe waeren 

gelast. 

 

 

 

WYNEN.  
 

Ordonnantie voor die Collecteurs 

ofte Pachters van den Impost van 

de Wijnen / volgende den welcken 

ten behoeve van de Ghemeene 

saecke binnen der Stadt 

Groningen ende Ommelanden / 

den ghemeenen Impost op de 

Wijnen geheben ende geinnet sal 

worden / ende dat volgende den 

Tractate in de Reductie met de 

voorsz. Stadt ghemaeckt / ende ‘t 

consent van die van de 

Ommelanden daer op gevolght. 
 

I. 

Men sal voor den voorschreven Impost betalen van elcke Aeme Spansche Wijn / hondert 

thien kroesen voor de Aem gereeckent / min ofte meer ne advenant / soo van de Borgers ende 

Inwoonders ingeleght wordt seven-en-twintich / ende van die soo uytgetapt / ofte op 

geselschappen hier nae insw Lijste van de Bieren ge-exprimeert werden consumeert negen-

ende-twintich guldens : Boven die negen guldens vijf stuyvers die de Steden daer op noch 

sullen mogen stellen sonder meer. 

II. 

Van den Aem Rijnsche ofte Fransche Wijn / ‘t zy Roode ofte Witte / by den Ingesetenen 

vijfthien gulden ende vierthien stuyver / ende by den Tapper ende diergelijcken sesthien 

gulden achtien stuyver te betaelen / wel-verstaende dat de aengevinge sal moeten geschieden 

by alsulcke Vaeten als de ingeleght ende nae de royinghe ofte peylinge de betalinge den 

Impost ghedaen worden. Ende sullen die Steden op een Oxhooft noch mogen stellen tot 

haeren behoeve ses Caroli guld. sonder meer. 

III. 

Van meerder ofte minder Vaten ofte Tonnekes naer advenant : Mits dat gelijcken Impost sal 

worden ontfangen van alle goede Wijnen / die by de Brandewijn-maeckers ofte Wijn-branders 

ingelecht ofte opghedaen sullen werden / volgende het vijfte Artijckul op den Impost vande 

Brande-wijnen gemaeckt. 

IV. 

Ende om alle fraude ende bedroch te verhoeden / soo en sal niemandt / van wat qualiteyt ofte 

conditie hy zy / eenige Wijnen uyt Schepen / Schuyten / Wagens / Karren / Sleden / Pack-

huysen / Kelders ofte andere plaetsen daer die zijn / mogen brengen / uyt-doen / oversetten / 

opslaen / of eenichsins transporteren / wercken of doen wercken / ofte inne doen voor ende 

aleer verkregen sal zijn een Billet by den Collecteur geteyckent / op de boete van t’sestich 

Caroli guldens t’elcken reyse op elck Vat Wijns / ‘t zy groot ofte kleyn te verbeuren by den 
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ghenen die contrarie doet ofte laet doen / ende dat boven die verbeurte van den Wijn ofte 

estimatie van dien. 

V. 

Welcke Billetten op een poena als boven inholden sullen de qualiteyt ende quantiteyt van de 

Wijn / die de ghene die ‘t Billet haelt geholden sal wesen te verclaren / ende des versocht 

zijnde / by sijnen Eede ‘t selve te stercken / ende dat den Wijn-werckers overleveren / omme 

by henluyden den Collecteur ofte Pachter gerestitueert te worden / met verclaringe of ‘t selve 

stuck Wijns conform geweest is den Billette / om ‘t selve op sijn Register te mogen 

anteyckenen. 

VI. 

Item / soo en sal niemandt wie hy zy / eenige Wijn mogen brengen binnen jemandts Huys / 

Erve / Schip / Schuyt / op Wagens / Sleden ofte Karren / noch geen Schippers / Schuyt-

voerders / Wagen-luyden ofte Karren-luyden / en sullen die mogen in hare Schepen / 

Schuyten / op Wagens / Sleden ontfangen / noch oock de angebrachte wijnen reppen / roeren 

ofte op doen / laten reppen / roeren ofte op-doen / ten zy hy eerswt ende alvoren daer van 

hebbe een Billet van den Collecteur van de plaetse daer den selven inne gedaen / uytgevoert / 

opgedaen ofte inne gebracht sal worden / ‘t zy om vervoert ofte geconsumeert te worden / op 

de boete van vijf-ende-twintich Carolus guld. by den Schippers / Schuyt-voederders / Wagen-

luyden / Karre-luyden / Wijn-werckers ofte andere wie de zijn / die bevonden sullen worden 

cantrarie gedaen ofte laeten doen te hebben / van elck vat wijns kleyn ofte groot verbeuren. 

VII.  

Tot welcken eynde sal een yegelijck / de eenige wijnen begeert te vervoeren van des eenen 

Pachters bedrijve / in het bedrijf van een ander Pachter / die selve niet mogen doen off laten 

reppen ofte roeren uyt eenige Huysen / Kelders / Pack-huysen / ofte andere plaetsen / noch 

oock uyt eenige Schepen / Schuyten / Wagens / Sleden / ofte Karren / ten zy hy eerst ende 

alvoren hebbe een Billet van den Collecteur van de plaetse daer die selve uytgevoert wordt / 

ende daer beneffens gheholden zijn verclaringhe te doen / wanneer hy eenighe wynen van 

mieninge is te Schepe te doen of uyt te setten : ende die wynen gecomen zijnde ter plaetse 

daer die gedestineert zijn / en sullen die insgelijcks uyt de Schepen / Schuyten / Wagens / 

Karren / niet gerept off gheroert mogen worden / sonder eerst daer van te hebben een Billet 

van den Collecteur ter selver plaetse op poena van vijf-en-twintich Carolus gulden als boven. 

VIII. 

De Pachter ofte Collecteur sal geholden wesen in ‘t aencomen van sijnen Pacht op te schrijven 

ende aen te teyckenen alle de wijnen de sullen bevonden worden / soo wel by eenighe wijn-

tappers ende Coop-luyden / hen met wijnen generende / als Facteurs / ende den ghenen die 

voor Grossiers ghereeckent sullen worden / soo wel uyt dese Landen als uytheemsche : Ende 

sullen die voorschreven Wijn-tappers / Coop-luyden / Facteurs ende Grossiers geholden 

wesen / te responderen voor den Impost van de wijnen / by de Collecteurs respectivelijck 

aengeteeckent wesende / nae de quantiteyt die ten uytgaen vande Pacht sal bevonden worden / 

minder dan by Billetten ofte aff-schrijvinge vande Collecteur blijcken sal / daer van 

uytgedaen te zijn / mits daer van aff-treckende voor leckagie van alle wijnen die in hunnen 

huysen zijn geconsumeert ofte uytgetappet / op thien Aem een halve Aem / ende van 

meerdere ende mindere consumptie nae advenant. Ende sal de Pachter geduyrende sijnen 

Pachte mogen gaen peylen tot allen Grossiers ende Coopluyden / hen met wijnen generende 

alle twee Maenden eens / daerinne niet gereeckent den peyl ofte visitatie op ‘t ingaen noch ‘t 

uytgaen van sijn voorsz. Pacht : ende indien jemandt de voorsz. visitatie ofte peylinge 

weygerde / sal verbeuren t’ elcken reyse hondert boven de verbeurte van de wijnen / gelegen 

ter plaetse daer de peyl geweygert wordt. Ende sal de Pachter ofte sijne Gecommitteerde t’ 

elckens als gepegelt / wijnen uytgelevert ofte vervoert worden / vermogen de wijnen die 

uytgesettet worden te versoecken ofte proeven / of die sulcx zijn als hem aengegeven / ofte 
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inde peyl angewesen zijn / ende inde Billetten by den Collecteur daer van gegheven vervatet 

is / op de verbeurte indien contrarie t’ aengeven bevonden werdt / van soo veel wijns als ‘t 

Vat is comprehenderende / ende boven dien op yegelijck Vat ‘t zy groot ofte kleyn / twintich 

Carolus guldens. 

IX. 

Ende by aldien in de peylinge bevonden wordt meerder quantiteyt als in naest voorgaende 

peylinge geweest is sonder nye aengevinge / sal de Wijn-cooper verbeuren vijftich Carolus 

guldens / boven verbeurte van de wijnen meerder bevonden. 

X. 

Van ghelijcken en sullen de Grossiers of Wijn-tappers niet geholden wesen eenigen Impost te 

betaelen van de Wijnen / die versuiren ende tot Edick gemaeckt worden / nochte vande 

Wijnen de gespilt worden / by verstinge van Reepen ofte Vaeten / ofte andere merckelijcke 

ongeluck / mits dat van alsulcken ongeluck by kennisse van de Wijn-werckers ofte andere 

redelijck bewijs datelijck sal moeten blijcken / mitsgaders die moeren vande verlaten wijnen 

daer van mede den Pachter ofte Collecteur behoorlijck sal moeten blijcken. 

XI. 

Insgelijck en sullen gheene Grossiers / Tappers ofte Borgers eenige wijnen moogen aff-

steecken / uytsetten / uytleveren / ofte van d’ eene plaetse nae den ander verbrengen / ten zy 

hen getoont wort een Billet van den Collecteur der selver plaetse. Welcke Billet gehaelt / ende 

Impost daer van betaelt sal moeten worden / op die boete van veertich Carolus guldens te 

verbeuren / soo wel bu de uytleverer als ontfanger / boven verbeurte van die selve wijnen. 

Ende sullen oock geen wijnen binnen eenighe Schepen ofte Schuyten van Oorloge / ofte 

andere inne geleght ofte gedroncken mogen worden / ten zy daer aff den voorsz. Impost naer 

behoren sal zijn betaelt / alles by poene als in het vierde Articul verhaelt is. 

XII. 

De Collecteur van desen Impost sal den ghenen die eenige wijnen comen aengeven / om uyt 

d’ eene Provincie ofte Landtschap in d’ andere te vervoeren : afnemen cautie / dat hy binnen 

den tijdt van twee Maenden by Billet van den Pachter / Richter / Officier ofte twee 

Loffweerdige Getuygen van de plaetse daer die sal zijn gedestineert / sal doen blijcken die 

selve aldaer aengebracht ende opgeslagen te zijn / inhoudende voorts die quantiteyt en 

qualiteyt van die selve wijnen / met den dagh ende Maent dat die voorsz. wijnen aldaer zijn 

gecomen ende opgeslagen / wesende onderteyckent van den Pachter ofte Collecteur : ofte by 

gebreke van dien / dat den Impost van den voorsz. wijnen aen sijnen Borgen aldaer verhaelt 

sal worden / welverstaende dat die ghene die een Billet brengen van den Pachter daer sy den 

wijnen voeren / van de voorsz. cautie sal laeten ongemoeyt : Ende sal de Pachter door de 

Collecteur voor elck Billet van een Aem wijns ende daer beneden ghenieten een stuyver / 

ende boven een Aem twee stuyvers vande wijnen die uyt dese Provincie vervoert worden. 

XIII. 

Ende omme by middelen van goede Correspondentie tusschen den Pachter te mogen 

ontdecken die frauden die in desen souden mogen worden gepleeght / sullen de Pachters ende 

Collecteurs deser Provincie gheholden wesen te holden / of by bequame Personen te doen 

holden / goet pertinent Register van alle de wijnen die in haren bedrijve gesieten / 

aengebrocht ofte uytgevoert sullen worden / geduyrende haeren Pacht / met anteeckeninge 

van dagh / date / qualiteyt / quantiteyt / cautie plaetse ende Personen / ende ‘t selve den 

Pachters ofte Collecteurs van d’ andere Provincien / Landtschappen ofte plaetsen t’ allen 

tijden openen / als sy des versocht worden / op die verbeurte van hondert gulden / soo 

dickmaels als sy des in gebreecke sullen wesen. 

XIV. 

Die ghene die eenige wijnen brengen in of uyt eenige vande Geunieerde Provincien / daer 

dese Ordonnantie niet en wort geobserveert / sullen in plaetse van een Billet van den Pachter 
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wederomme moeten brengen Attestatie van de Magistraet ofte andere geloofwardige 

Persoonen / daer hy de wijnen aenbrengt ofte uytvoert. Ende indien jemant bevonden wert 

also wijnen afgeschreven / ende inder daet niet uytgevoert te hebben ofte met valsche 

Attestatien sick toe behelpen / sal die selve boven die voorsz. poenen noch in die Boete van 

tachentich Daelders als een falsarius worden gestrafft. 

XV. 

Ende sullen die Wijn-tappers / ofte by die kleyne maete ende kanne uyt-tappende / alle 

Maendt die Collecteur betaelen den impost vande wijnen / die sy die Maent gesieten ende 

getapt hebben / ten waere sy de afgesteecken hadden met kennisse van den Collecteur ofte 

Pachter. Ende sullen oock geholden zijn ten versoecke van den Collecteur ofte Pachter cautie 

te stellen voor den Impost van een Maent. Welverstaende / indien de Pachter eenighe suspitie 

van fraude hadde / sal het selve den Gedeputeerden aengeven / ten eynde ‘t selve by hem met 

kennisse van die selve Gedeputeerden mach aengeteyckent / ende den Impost daer van ‘t 

eynde der Maent ontfangen werden. 

XVI. 

Alle Wijn-copers ‘t zy Grossiers / Taverniers / Herbergiers / ofte hoedanich die moogen 

wesen die eenige wijnen vercopen / en sullen gheene wijnen mogen laten uytsetten ofte 

uytwercken in Tappers ofte Borgers huysen / dan naer d’ opganck ende voor d’ onderganck 

van der Sonnen / op die boete van veertich Carolus guldens / boven die verbeurte vande 

wijnen / soo dickwijls als sy bevonden sullen worden contrarie gedaen te hebben. 

XVII. 

Ende omme te voorcomen alle fraude ende bedroch soo wordt op den Eedt bevolen ende 

belast allen den ghenen die Neringhe van wijnen begeren te doen / ‘t zy Taverniers / 

Herbergiers ofte Tappers / ende allen anderen hoedanich die wesen mogen / dat sy in alles / 

soo veel hen aengaet / sullen onderholden ende by den haeren doen onderholden dese 

Ordonnantie / sonder met opsette wille / ofte ter quader trouwe yet doen / omme des 

ghemeene Landts gerechticheydt te frauderen / directelijck of indirectelijck / op poene van 

vijftich Carolus Guldens te verbeuren t’ elcker reyse als sy contrarie bevonden sullen werden 

gedaen te hebben. 

XVIII. 

Item / op dat alle fraude te beter verhoet mach worden / soo en sullen gheene Schippers / 

Schuyte-voerders / ofte Wagen-luyden / eenige wijnen geladen hebbende / komende in eenige 

Steden ofte plaetsen mogen blijven liggen boven een Etmael / al waert dat sy hen schoon 

souden willen excuseren met de wijnen te willen deurvaren / sonder eerst ende alvoren den 

Collecteur te verwittigen / van de wijnen die hy geladen sal hebben : Ende dit op de boete van 

twintich Carolus guldens / elcke reyse te verbeuren by den selven Schipper ofte Voerman / 

boven het Schip / Schuyt ofte Wagens / met den gereetschap van dien. 

XIX. 

Ende om een yegelijck behoorlijck te gerijven / sullen de Collecteurs ofte haere Supposten 

geholden wesen te sitten tot sulcken plaetsen ende tijden / als d’ instructie op die Collectatie 

gemaeckt / ofte noch te maecken mede brenget. 

XX. 

Ende sal den afgaende Pachter in ‘t begin van den volgenden Pacht moeten gaen met den 

tegenwoordigen Collecteur ofte Pachter / soo wel ten Huyse van allen den ghenen die hen 

ghenen met Wijnen te vercoopen / ende te slijten / als oock ten huyse van alle Grossieren / 

sonder yemant anders te molesteren / ende die wijnen die sy aldaer ten huyse bevinden / by de 

gezworen Wijn-pegelaers doen peylen ende anteyckenen / omme t’ zynder der Maent daer 

van te mogen ontfangen den behoorlicken Impost ten behoeve van ‘t ghemeene Landt / naer 

dat men als dan by peylinge als vooren bevinden sal daer uyt getapt te wesen. Welcke peyl 

geschieden sal ten overstaen als in het vierthiende Articul van de Generale Ordonnantie 
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verhaelt is. Ende niet willende de peylinge gedogen / of de wijnen versteecken / sullen 

verbeuren vijff-ende-twintich guldens boven die verbeurtenisse vande wijnen. 

XXI. 

Ende sullen de Collecteurs ofte Pachters ten huyse van die Tappers moeten gaen peylen ten 

minsten alle Maent eens / ende voorts soo dick ende menichmael als sy goet bevinden sullen / 

beholdelijck dat sy daerinne alle goede discretie / sonder yemant met onnuttigen peyl te 

Quellen / gebruycken sullen : Ende sullen oock mogen ondersoecken ofte eenige stucken met 

Waeter ghevult / ofte andere onbehoorlijckheydt gepleeght soude wesen. Welckers niet sal 

mogen geschien op poene in het negende Articul verhaelet. 

 

67 

 

 

BRANDEWYN.  
 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve van de ghemeene saecke / den 

Impost op de Brandewijnen binnen de 

Stadt Groningen ende Ommelanden / 

volgende den Tractate inde Reductie met 

de voorsz. Stadt gemaeckt / ende ‘t consent 

van die van den Ommelanden daer op 

gevolght / geheven sal worden. 

 

 
 

I. 

De voorsz. Impost sal ontfangen worden van alle Brandewijn / ‘t zy dat die selve van Wijnen / 

Bieren ? meed / Tarwe / Rogge / ofte andere Greynen / als Anijs / Venckel / Jenever/bessen / 

ofte van eenige Moeren ofte andere specien en materien / alhier binnen den Lande gebrandt / 

ofte van buiten gebracht zijn : Te weten van jeder Kroes hier gebruickelijck ses brab. stuyv: 

Van alle maten meerder ofte mindere te reduceren naer advenant. 

II. 

Ende omme te voorcomen alle de frauden die hier inne sullen moogen geschieden / soo en sal 

van nu voortaen niemandt / ‘t zy Man ofte Vrouwe / binnen de voorschreven Stadt ofte den 

Ommelanden eenige Brandewijnen mogen branden van wijnen / noch van wat moeren ofte 

Materien dat het zy / ten sy dat hy eerst ende alvoren kome by den Collecteur / ende hem laten 

opteyckenen / ende Eet doe by d’ Heeren Gedeputeerden, ofte Richter ter plaetsen, dat hy alle 

weeck by den Collecteur kome / ende hem by den selven Eedt verklaren sal / hoe veel 

Brandewijns hy van dier weecke gebrant / ende daer van vercocht ende gesleten heeft / ‘t zy 

by de kleyne ofte groote maete / omme daer van volgende de Ordonnantie den Impost 

ontfangen te mogen worden / op de boete van veertich Carolus guldens. 

III. 

Item / soo en sal oock niemandt van wat qualiteyt ofte conditie hy zy / eenige Brandewijn van 

buyten komende moogen inne doen / ‘t zy om die selve in ‘t gros ofte by kleyne mate te 

vercoopen / ofte selfs te gebruycken / ten zy dat ‘t selve den Collecteur eerst ende alvoren by 

den inlegger met expressie van de juste quantiteyt / (te weeten of by vertels of by aemen of by 

kroesen) aengegeven / ende hem daer van de behoorlijcken Impost betaelt / ofte doen 
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aenteeckenen heeft / om naer advenant hy binnen die weke uitgesleten sal hebben / betaelt te 

worden / alles op de voorsz. boeten. 

IV. 

Ende om te beter alle fraude te verhoedeb / sullen geene Schippers / Schuytvoerders / nochte 

Waegenaers eenige Brandewijnen van buyten in dese Provincie komende uit haere schuyten / 

schepen / nochte van haere Waegens mogen ontlaeden / nochte oock in yemandts Huys 

mogen by yemandt ghebracht nochte ontfanghen werden / ten sy by kennisse ende weeten van 

den Collecteur / ende dat voor de lossinge ofte ontladinge by den eygenaer ofte Ontfanger een 

Cedulle gehaelt / en aen den Schipper / Schuytevoerder ofte Wagenaer vertoont sal \ijn / in 

die welcke Cedulle niet alleene des eygenaers ofte Ontfangers / maer oock des Schippers / 

Schuytevoerders ofte Wagenaers name zal uytgedruckt moeten worden / op die poene ende 

breucke van veertich Carolus guldens / soo wel by den Brenger / als diese ontfanght / boven 

die wijnen te verbeuren / soo dick ende soo menichmael hy bevonden sal worden sulcx 

ghedaen te hebben. Sullen oock gheen verlegen noch bedurven Bieren / Wijnen / nochte 

Wijn-moeren moogen inne doen / omme Brandewijn af te maken / sonder voorwieten ende 

consent van den Collecteur / op poene van veertich Carol. guldens / ende die verbeurte vande 

Wijnen / Bieren ende Moeren. 

V. 

Ende en sullen geen Brandewijn-makers ofte Brandewijn-branders eenige Wijnen nochte 

Bieren mogen inleggen / ten zy sy-luyden eerst ende alvoren daer van den behoorlijcken 

Impost aen de Collecteurs / soo van die Wijnen als Bieren respective betaelt sullen hebben / 

ende daer af Billet van den selven sullen hebben ontfangen / op dubbelde poene als inde 

Ordonnantie der selver respective is begreven. Ende sullen die bedorven ende verlegen 

Wijnen / mitsgaders die Wijn-moeren / van  den voorgeschreven Impost vry zijn / blijvende 

die selve nochtans subject de Ordonnantie in het vierde Articul hier voren verhaelt. 

VI. 

Sullen van gelijcken de ghene die inde voorgeschreven Stadt / Dorpen ofte Vlecken sullen 

komen om Brandewijn te vercopen / ‘t selve niet mogen doen / sonder daer van eerst ende 

alvoren betaelt te hebben den behoorlijcken Impost aen den Collecteur / binnen der Stede / 

Dorpe ende Vlecke daer sy die selve Brandewijnen sullen willen vercopen / ofte ten minsten 

den Collecteur daer van gecontenteert te hebben / op poena als vooren. 

VII. 

Ende sullen voortaen die ghene die Brandewijn by hiele ofte halve Aemen / Oxhoofden ende 

daer en boven uytsetten : niet vermogen eenige Brandewijn met kleyne maeten vercopen ofte 

uytslijten dan by speciale consent van den Pachter / ‘t welck by den Collecteur aengeteeckent 

sal moeten worden / ende geen Utslijter by die kleyne maete vercopende / vermogen by 

mindere vaeten die Brandewijn inslaen als by Anckers / op voorschreven poene / ende worden 

mitsdesen alle Compositien opgeheven ende geinterdiceert. 

VIII. 

Ende sal de Pachter in ‘t begin van sijn Pachte mogen gaen met een gesworen Wijn-pegeler 

ofte Wijn-verlater van der Steden ofte Vlecke / ende den tegenwoordigen Collecteur ofte 

Pachter die des versocht zijnde geholden sullen wesen hem te assisteren / ten huyse van allen 

den genen die haer generen met Brandewijnen te tappen ende te slijten / de Brandewijnen die 

sy aldaer bevinden sullen doen peylen ende aenteyckenen / omme van henluyden t’ elcker 

Weecke den behoorlijcken Impost / volgende dese Ordonnantie / ontfangen te mogen worden. 

IX. 

Sal oock die Pachter ten huyse van de Brandewijn-kopers mogen peylen / soo dick ende 

menichmael als hy goet sal vinden / ende daerinne bevonden zijnde meerder quantiteyt als 

inde naest-voorgaende peylinge geweest is / sonder nye aengevinge / sal de Brandewijn-

vercoper verbeuren hondert Caroli guldens boven die wijnen meerder bevonden. 
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72 

 

 

 

Binnen gebrouwen ende 

uytheemsche BIEREN. 
 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve vande gemeene saecke / 

binnen der Stadt Groeningen ende 

Ommelanden / volgens den Tractate 

inde Reductie met de voorsz. Stadt 

gemaeckt / ende ‘t consent van die 

vande Ommelanden daer op gevolght / 

d’ Impost van alle Bieren binnen de 

voorsz. Stadt / Ommelanden / ende 

andere Nederlandtsche \provincien / 

gebrouwen : Mitsgaders van alle 

uytheemsche gebrouwen Bieren / 

geheven ende geinnet sal worden. 
 

I. 

Men sal geene Bieren binnen de Stadt Groeningen ende Ommelanden ghebrouwen / die by de 

Borgeren ofte Inwoonderen ten platten Lande voor hun eygen provisie ingeleyt ofte 

geconsumeert worden / Impost ten behoeve vande ghemeene saecke betaelen / mits dat sy 

sullen van de Greynen die daer \gemaelen sullen worden omme te verbrouwen / betalen / als 

op den Impost van ‘t Gemael geaccordeert ende geordonneert is. 

II. 

De Tappers ende Herbergiers / soo wel van wijnen ende bieren / als van bieren alleene / ende 

allen anderen met den selven in een huys wonende / sullende van soodanige bieren betaelen 

van elcke Tonne biers die sy inleggen sullen / van wat prijse die selve mogen wesen drie 

gulden / boven de Impositie van ‘t Gemael. Exempt de wijn-Tapperen die alleene wijn slijten 

sonder eenich bier uyt te tappen / die welcke van de ingebrouwene bieren / die sy tot haeren 

huyses nootdruft inleggen ende voor haer eygen familie consumeren / sullen vry zijn / dies 

sullen sy nochtans vermeugen tot gerijff van haer gasten uyt andere bier-Herbergen bier by 

kleyne maete laeten haelen. Ende sullen alle die Brandewijn-branders geholden wesen den 

impost te betaelen van alle die bieren die sy sullen inleggen / ‘t zy om te tappen by de kleyne 

maete / ofte om brandewijn af te branden / volgende het vyfde Articul vande Ordonnantie op 

de brandewijnen gemaeckt. Dies en sal men van nu voortaen gheen bieren mogen vaeten / dan 

in Tonnen / halve Tonnen / Vierendeelkens / ende Achtendeelkens. 

III. 

Sal mede van alle bieren die by nae gespecificeerde vergaderingen van Geselschappen / als 

Lovel-bieren / Bruyloften / Kinder ende Leed-bieren / Schutteryen / Gilden / Kolven / ofte 

gemeene Huysen / als Leer-huysen / Gildhuysen / Doelhuysen / ende andere diergelijcke 

Huysen gedroncken werden / soo veel werden betaelt / als by den Tappers wordt gedaen. 

IV. 

Van andere bieren binnen de Stadt ende Ommelanden voorschreven niet gebrouwen / sal 

betaelt worden als volght. 
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V. 

Van een Oosters Vat Jopen-biers by den Tapperen ses-en-dertich / ende by die Borgers ende 

andere Ingesetenen seven-en-twintich guldens. Ende sullen die Steden daer op noch mogen 

stellen drie guldens sonder meer / Van halve Vaetkens ende andere Vaetkens naer advenant. 

VI. 

Van d’ Engelsche / Lubeecsche / Bremer ende Hamburger bieren van de Tonne / item van een 

halff Vat Momme ses gulden by den Tapper / ende vier gulden thien stuyver by d’ andere 

Ingesetenen. Ende sullen de Steden daer op noch mogen stellen dertich stuyvers sonder meer. 

VII. 

Van alle andere Oostersche ende Uytheemsch bieren vande Tonne vijff gulden by de 

Tapperen / ende drie gulden 15. stuyvers by d’ andere Ingesetenen. Ende sullen die Steden 

daer op noch mogen stellen twee guldens thien stuyvers. 

VIII. 

Ende van grooter ende kleyner bandt naer advenant : Ende sullen die Steden daerop noch 

mogen stellen axhthien stuyvers sonder meer. Ende van meerdere ende minder naer advenant. 

IX. 

Item / van alle Bieren / buyten de Stadt Groeningen ende Ommelanden / nochtans  in de 

Nederlanden gebrouwen / sal betaelt worden van de Tonne by den Borger ofte \inwoonder ten 

platten Lande een gulden vierthien stuyvers / ende by de Tapper / mitsgaders alle andere die 

by den Tappers werden in dese Ordonnantie vergeleecken / vier gulden vierthien stuyver. 

X. 

Ende op dat alle fraude te beter verhoet mach worden / soo en sullen geene Schippers / 

Schuytvoerders / Wagen-luyden / eenige vremde Bieren geladen hebbende komende in eenige 

Havens binnen booms ofte zijls / moogen blijven liggen die tijdt van een Etmael / alwaer het 

dat sy sick wilden excuseren / met die bieren door te willen vaeren / sonder eerst ende 

alvoorens den Collecteurs te verwittigen / ende die qualiteyt ende quantiteyt van de Bieren by 

hen geladen aen te geven aen den Collecteur / ofte daer die selve niet en is / aen ‘t Gerichte 

ofte Gerichts-Dienaer ter plaetsen. Op poena van twintich Carolus guldens elcke reyse boven 

het Schip / Schuyte / Wagen ende Wagen-gereetschap van dien te verbeuren. 

XI. 

Item / niemandt en sal soodanige uytlandtsche bier / noch oock den Tapper eenigerhande bier 

altoos binnen sijnen huyse mogen inne doen ofte doen doen / om in sijnen huyse gedroncken 

of getapt te worden / hy en hebbe eerst ende alvooren betaelt den Impost hier vooren verhaelt 

/ ende daer van een Billet van den Collecteur / op poena van vijftich Carolus guldens / ‘t 

elcken reyse op elck vat biers / ‘t zy groot ofte kleyn / te verbeuren soo dickmaels bevonden 

sal worden contrarie gedaen te hebben. Welverstaende dat die vreemde bieren by Lasten ofte 

halve Lasten inslaen / daer van Billetten sullen moeten verkrijgen eer die selve ingeslagen 

worden / ende volgens den Impost daer van betaelen / als die selve by haer aengesteecken / of 

aen yemandt anders om te consumeren / verkoft ofte uytgesettet worden / by poena als 

vooren. 

XII. 

Ende en sal niemandt bier mogen ver-imposten op yemandt anders naem als op sijn eygen : 

Welverstaende dat eenen yegelijcken deur sijne Boden / Schippers ende anderen sullen mogen 

laten de Cedullen haelen / ende op sijn naem ver-impost hebbende / sal ‘t selve alleenlijck in 

sijn huys doen inleggen / ten waere den Pachter anders consenteerde / sonder dat hy in eenige 

manieren met Vaten / Kruycken ofte andere Instrumenten den Tappers / Taveniers ofte 

anderen met den selven inwoonende ‘t selve sal mogen overdoen / ofte dat den Tappers / 

Taverniers / ofte andere met den selven in wonende / ‘t selve sullen overnemen op de boete 

van vijftich Carolus guld. t’ elcken reyse te verbeuren / soo wel by den Tappers als anderen 

contrarie doende. 
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XIII. 

Ende om alle frauden desto beter voor te komen / sullen geene Tapperen in haer huysinge 

Bier mogen hebben in kleyne Vaten / Toeyten / Kruycken of anders / als in heele ofte halve 

Tonnen. Dan alleene haere bieren moeten uyt-tappen in ge-ykede Kroes-pullen / op poena dat 

anders bevonden zijnde / het selve voor fraude geholden ende gestraffet sal worden / als in het 

voorgaende Articul geteeckent is. 

XIV. 

Sullen oock die voorsz. Tapperen die bieren by haer ingesettet / nergens anders mogen hebben 

ofte bwaeren / als binnen haere Huysen in haer eygen gewoonlijcke Kelders / ofte daer geen 

Kelders zijn / ter plaetsen daer sy gewoon zijn bier te leggen / sonder die selve te verstoppen 

ofte verhelen / op poena als voren. 

XV. 

Ende sullen geene Brouwers eenige Bieren Impost schuldich zijnde / mogen uyt-leveren als in 

haer eygen gemerckte vaten / ende voor ende aleer haerluyden daer van vertoont sal zijn een 

Billet van den Collecteur / op die boete van vijftich Carolus gulden. 

XVI. 

Ende beroerende die Bieren geen Impost schuldich zijnde / sullen mede niet uytgelevert noch 

ontfanghen worden sonder Cedulle / op doie boete van twee pont-groot te verbeuren op yeder 

Vat ‘t zy groot ofte kleyn / van welcke Cedullen by den Collecteur geen geldt ge-eyschet / 

noch ontfangen sal mogen worden op poene als boven. 

XVII. 

Ende sullen geen Brouwers eenige Bieren mogen uytsetten / ofte anderen die selve inleggen 

voor den opganck ofte nae den onderganck van de Sonne / op verbeurte van die bieren ende 

de boete van vijftich Carolos gulden / soo wel by den uytsetter / inlegger / als Tonne-draegers 

ende anderen te verbeuren. 

XVIII. 

Sullen oock geene Tappers mogen woonen onder de Brouwers. Insgelijcken sullen gheene 

Tappers mogen woonen in Kelders ofte op plaetsen daer sy haeren toeganck tot de Brouwers 

konnen hebben / omme eenigh bier met hiele / halve Tonnen / Vierendeels / Achtendeels / 

Emmers / Kidsen / Touten / Kannen / Kruycken / ofte diergelijcken uyt des Brouwers in des 

Tappers Huys toe konnen brengen / sonder op gemeene straeten te komen / by poene van 

hondert guldens te verbeuren soo wel by den Brouwerd als Tapper contrarie doende. 

XIX. 

Sullen mede geene Gilde-bieren ofte diergelijcke Geselschappen ten huyse van den Brouwers 

mogen geholden worden / by poene van vijftich gulden / soo wel by den Brouwer als 

Geselschappen te verbeuren. 

XX. 

Noch en sal niemandt eenich Bier ‘t welck volgens dese Ordonnantie schuldich is Impost te 

betaelen ofte niet / mogen brengen ofte wercken binnen yemandts huys / ten zy een Billet daer 

van verkregen zy naer nehooren / op de poene ende boete van vijf-en-twintich Carol. guldens 

te verbeuren op elcke Vat biers / ‘t zy groot ofte kleyn / dat bevonden sal worden sonder 

Billet inne ghedaen te zijn / dies sal ter plaetsen daer Gezworen Tonne-draegers zijn geen bier 

in Tonnen / hielen / halven / Vierendeels ende Achtendeeltiens uytset / ingedaen ofte 

verwerckt mogen worden / als door die selve gezwooren Tonne-draegers / op de verbeurte als 

vooren / soo wel by den uytsetter / ontfangers als wercker te verbeuren. Sullen nochtans die 

bieren soo te Schepe / te Wagen als andersins ten platten Lande worden gebracht / door 

anderen als gezworen Tonne-draegers verwerckt mogen worden. 

XXI. 

Sullen oock geene Brouwerd / Brousters / Biersteeckers binnen die Stadt Groeningen ende 

Ommelanden eenige bieren mogen tappen ofte by de kleyne mate ofte Emmers vercopen ofte 
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uytleveren / op poene van vijftich Carolus guldens te verbeuren / soo wel by den genen die het 

uytlaet als die het ontfanget / soo dickwijls als sy bevonden worden sulcx gedaen te hebben. 

Ende sullen de Brouwers nochte Biersteeckers aen den Tappers geen bier mogen uytleveren 

dan by volle tonnen ende halve / met behorelick volle bier / indient nieuw getont Bier is / by 

poena als vooren / ende op gelijcke poene sullen gheen Tappers Brouwers mogen zijn / ofte 

Brouw-gereedtschap in haere behuysinge mogen hebben. 

XXII. 

Ende ten eynde de peylinge binnen de Tappers huysen allomme eenpaerlijck ende op 

gelijcken voet mach worden gedaen / ende oock alle frauden verhoedt / sal in ‘t beginne ende 

eynde der voorsz. Pachte de aencomende ende afgaende Pachter ofte Collecteur ten eersten 

ingangh van sijner Pachte ofte collectatie moeten gaen peylen tot alle Tappers huysen / met 

eenige van den Gherichte / ofte gezwooren Clercq ofte Bode van de Stede ofte Vlecke die des 

versocht zijnde / hem geholden sullem zijn t’ assisteren / ende by een Secretaris ofte Rechts-

Dienaer de voornoemde Peylinge te doen op schrijven inde Tappers huysen / alle die vol 

bevonden sullen moogen worden / al wat drie-vierendielen ende daer en boven vol is voor 

geheel vol gereeckent / die sy aldaer vinden sullen/ Welverstaende dat niemandt meer 

Kraenen off steerten sal mogen genieten dan van elcke prijse ende soorte biers een / ende 

indien daer meer bevonden wer / sal hem daer van betalinge gedaen werden / by den 

voorgaenden Pachter naer advenant die quantiteyt van de bieren inde peyl bevonden / ende 

dat ten langsten binnen acht ofte veerthien daghen daer aen volgende : Ende dit alles op die 

poene inde Generale Ordonnantie begrepen / welverstaende dat hy den voorgaenden 

Collecteur ofte Pachter van dien sal insinueren om met hem te gaen ofte sijnen 

Gecommitteerden daer by te seynden / ende sal die Gecommitterden van den Gerichte / ofte 

Boden ende Secretaris geven voor haere moeyte elcks twalf stuyver. Ende dat alle afgaende 

Pachters van Bieren sullen geholden wesen  / den aenstaende ofte volgende Pachter ende 

Cellecteur openinge te doen / ofte extract te geven van sijne Registers / die welcke de 

afgaende Pachter door den Collecteur geholden wert te holden van alle die Bieren / soo by 

den Tappers binnen een Maent ofte ses weken voor d’expiratie van sijnen Pacht ver-impost / 

op dat de volgende Pachter sijn Recht te beter soude mogen consequeren van den afgaenden 

Pachter van alle volle Tonnen / die hy ten ingangh van sijnen Pachte ten huyse vande Tappers 

sal bevinden / op poena van hondert gulden / tot profijt van den nieuwen Pachter. 

XXIII. 

Sullen voorts mede de voorsz. Pachters t’allen tijden als hen goet / ende tot haer luyder 

gerechticheyt nodich dunckt / mogen gaen peylen omme alsoo verscheyden frauden der 

Tappers voor date van desen met menichte van wanne tonne ende anders gepleeght / te 

verhoeden / tot welcken eynde sy de tonnen sullen mogen versoeken / ende daer inne 

bevonden zijnde meerder quantiteyt als inde naest voorgaende peylinge geweest is / sonder 

nye aengevinge ofte in plaetse van Bier / Water ofte diergelijcke materie / sal die Tapper 

verbeuren vijftich Car: guldens op elcke Vat groot ofte kleyn / sonder dat hy sick daer mede 

sal mogen verdegenen / dat hy dat Bier van andere Tonnen ofgetappet / ofte anders de tonne 

weder op gevullet heeft. 

XXIV. 

Sullen oock aen de Poorten van die Stadt / Sluysen / Stroomen ende andere Passagien mogen 

stellen alsulcke Wachten ende correspondentien / als sy tot verhoedinge van de frauden 

nodich sullen achten / by die welcke sy sullen mogen doen aenholden alle die Bieren / die 

contrarie dese Ordonnantie vervoert werden. 
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‘t Ghemael. 

 

Ordonnantie 

 

volgende den welcken ten behoeve 

van de ghemeene saecke binnen de 

Stadt Groningen ende de Omme-

landen / volgens den Tractate inde 

Reductie met de voorsz. Stadt 

ghemaeckt / ende ‘t content van die 

van de Ommelanden daer op 

gevolght / die ghemeene Impost op 

het harde Cooren / dat ghemaelen 

ende ghebroocken sal worden / soo 

wel inde voorschreven Stadt als ten 

platten Lande / van nu voortaen 

geheven ende ontfangen sal worden. 
  

I. 

De voorschreven Impost sal by den Collecteur in Gelde voor het leveren vande Cedul moeten 

ontfanghen worden / dewelcke int ontfanghen van desen Impost hem sal reguleren naer de 

voet ende Ordonnantie als volght. 

II. 

 

De Collecteur van desen Impost sal ontfangen van elck mudde Tarwe ofte Masteluyn / dat 

binnen den voorsz. Landen gemaelen sal worde om te verbacken vier-ende-twintich stuyver. 

Van elck mudde Rogge thien stuyver. Ende van elck mudde Garste ofte Bonen die gebacken 

worden / seven stuyver. Ende van kleyne mate in elcke Stadt ende Vlecke naer advenant. 

Ende dat alsoo wel vant Scheep-Coren als van andere Coren hier voren geroert / van Broodt 

incomende van buyten die selve Landen / sal hy ontfangen den thienden Penningh / boven alle 

lasten die van te vooren daer op gestelt mogen wesen / als mede van Koecken / die van buyten 

worden ingebracht om verkoft te worden.  

Ende wat aenlanght de Greynen ende Molt dat om te verbrouwen gemaelen sal worden / daer 

van sal betaelt worden van ‘t Mudde twee-ende-twintich stuyvers. Ende van ‘t Haver-Molt 

elff stuyver / mits dattet ongemenght in besonder Sacken ter Molen gebracht sal worden / 

maer dat gemenght ter Molen gebracht wordt / sal als Garsten-molt aengegeven ende betaelt 

worden : Ende vande Tarwe dieder ghemaelen mochte worden om te verbrouwen / sal betaelt 

worden soo veele als om te verbacken betaelt wordt / namelijck van ‘t Mudde vier ende 

twintigh stuyver. Van de Rogge / Garste / Haver / ofte Boeck-weyte / dieder ghemaelen sal 

worden om te verbrouwen / mede als van ‘t Molt hoe voorsz. is. Insgelijcks van het Cooren 

dat gebroocken sal worden tot beesten ofte Swijn- eeten, behalven Haver ende Boonen (daer 

van nochtans een Cedulle gehaelt sal worden om fraude te vermijden) sal mede betaelt 

worden als voorsz. Welcken Impost men betaelen sal voor ende aleer het voorsz. Coren ter 

Molen sal gebracht mogen worden.  
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Welverstaende ofte een half Mudde over thien mudde / het zy Molt ofte andere Graanen, 

overich bevonden worde (sonder meer) sal daeromme niemandt breuckvalligh geholden 

worden / minder ende meerder nae advenant. Des sullen hier in niet begrepen wesen / de 

Greynen die tot Gorte ghebroocken ofte gemaelen worden. 

III. 

Een yegelijck Collecteur binnen de voorsz. Stadt ende Ommelanden sal den voorsz. Impost 

ontfangen van alle ‘t Coren dat binnen sijnen bedrijve gebroocken ofte gemaelen sal worden / 

t’zy ofte t’selve aldaer sal worden geconsumeert ofte niet : Welverstaende dat niemandt 

eenich Coren sal mogen ter Molen brengen buyten des Pachters bedrijf daer onder hy 

woonachtich is / by verbeurte van ‘t Meel ofte Graenen / en op de poena van vijftich Carolus 

gulden. 

IV. 

Ende sal niemandt eenige der voorschreven Greynen Impost schuldich zijnde als boven / ter 

Molen senden / off in des Molenaers Huys / Wooninge ofte Slaepplaets / noch oock onder de 

Molen brengen ofte ontfangen ten zy ‘t selfde eerst ver-impost is / ende daer van eerst hebbe 

een Cedulle met by de Mulders ofte Backers / dan de Ingesetenen selvest / ofte yemandt 

anders uyt haer naem te haelen) voor ende aleer sy ‘t selve Coren buyten haer huysen brengen 

/ van den Collecteur daer toe gerechtight zijnde / inholdende de quantiteit ende qualiteydt van 

den Coorne : Dies sullen nochtans ten platten Lande de buyten-Buyren soo buyten het ronde 

Loegh (daer de Collecteur Resideert) in het Velt ofte in andere Loegen ofte Buyrschappen / 

daer geen Collecteur is / zijn wonende / haer Graenen voor het haelen van de Cedulle buyten 

haer huysen mogen brengen / mits dat zy comende van die zijdt daer de Collecteur woont / 

desselfs huys niet sullen voorby mogen passeren / sonder de Cedulle eerst gehaelt te hebben / 

maer comende vande ander zijde / sullen haere Graenen niet mogen setten / aff-laeden / ofte 

uyt de Schepen lossen / by onder ofte omtrent de Meulen ofte Meulenbergh / Mullers / 

Backers ofte Cerchers huys / voor dat zij een behoorlijcke Cedulle van den Collecteur sullen 

hebben gehaelt : Welck Coren daer ‘t Billet van verkregen is / teffens sal moeten ter Molen 

gedaen worden / sonder ‘t selve te veranderen in mindere ofte meerdere maete als die Cedulle 

is mede brengende.  

Welverstaende / dat soo verre de Brouwers ofte Brouwsters meer willen laeten maelen / dan 

op eenmael ter Molen gevoert kan worden / sullen die selve van soo vele mudden als sy 

t’elckens laeten voeren / een Cedulle moeten nemen / ende de Greynen onder de Molen soo 

lange laeten blijven liggen / sonder op den Molen te trecken / voor ende aleer alle de reste 

daer by gebracht sal wesen. 

 

Ende sullen geen Brouwers / Mulders noch Backers / eenigh Coren ter Molen mogen seynden 

/ dan in Sacken elcks met haer eygen / ende gheen andere marcken geteyckent / ende in een 

yeder Sack niet meer als een Mudde. 

Ende sal niemandt t’zy Meulenaers / Knecht / Borger / ofte yemand anders mogen dragen ofte 

voeren langhs de straeten eenich Meel ofte Coren nae den onderganck of voor den opganck 

der Sonnen / dan met speciael content vanden Pachter. 

 

Oock sullen gheene Mullers haer eygen nochte ander luyden geboute in haer Huys / Schuyre / 

onder de Meulen ofte op haar Heem mogen brengen ofte ontfangen / sonder gehaelde Cedulle 

ende betalinge van den schuldigen Impost. 

 

Gheene Brouwers ofte Backers sullen vermogen meer gemalen Graenen in haer behuysinge / 

Brouwerye ofte Backerye hebben / als twee brouwsels ofte backsels boven het brousel ofte 

backsel dat in de Cuppe ofte Diegh-trogh is / om voor verbrouwet ofte verbacket te worden. 

 



~ 45 ~ 

 

Dat oock voortaen gheen Brouwers / Backers / eenige ghemaelen Graenen meer als drie spint 

/ langer in haer behuysinge sullen mogen hebben als die tijdt van drie weecken / sonder dat 

emandt sick met de Cedulle ofte aengevinge voor een-ende-twintich dagen gedaen / sal 

mogen exculeren / ten ware hy het contrarium notorie soude connen doen geblijcken. Alles op 

de poene vande verbeurte van ‘t Coorn / ende daer-en-boven een boete van achttien gulden op 

yeder Sack te verbeuren / soo wel by den brenger als ontfanger. 

V. 

Item sal geen Meel van Tarwe ofte Rogge / Boeckweyte ofte andere binnen de Stadt 

Groningen ende Ommelanden gebrocht ende geconsumeert mogen worden / ten sy de 

Coopman / Schipper ofte Voerman / ‘t selve aen den Collecteur behoorlijcken aengeve / 

sonder daer van nochtans eenige impost te betalen : Maer soo yemant ‘t zy Borger / Huysman 

/ Backer of uytslijter eenigh Meel van buyten de Provincie komende in doet om geconsumeert 

ofte in ‘t kleen gesleten te worden / sal geholden wesen ‘t selve den Collecteur aen te gheven 

ende voor elcke tonne Meels te betaelen soo veele als ofte het binnen dese Provincie was 

gemaelen : Welverstaende dat een tonne Meels tegens twee mudden sal worden gereckent / 

sullende van ingebracht Boeckweyten-meel soo veel werden betaalt als van Weyten-meel / 

Alles by verbeurte van ‘t selve Meel. 

VI. 

Item / sullen alle Molenaers in de Stadt ende Lande mitsgaders haere Knechten Eedt doen / in 

handen van het Gerichte ofte den Officier ter plaetse / in forme ende maniere als volght. 

 

Eedt voor de Molenaers in de Stadt ende haer Knechten. 
Ick love ende sweere / dat ick geen Coorn ofte Granen noch door my selve / noch jemandt van 

mijn Huisgesinde / het zy Vrouwe / Kinderen / ofte Dienst-boden / ofte jemandt anders / mijn 

wietens op ofte onder de Mole / ofte oock in mijn Huys / Schuyre / Stallen ofte plaetse / wil 

ontfangen / ofte laeten brengen / sonder een Briefken ofte Cedulle / geteeckent van den 

Collecteur van de voorsz. impost / inholdende wat ende hoe veel Coren ofte Graenen ter 

Molen worden gebrocht / welcke Cedulle ofte Briefken ick daetlijck wil ontfangen / ende by 

ofte onder de Mole gekomen zijnde / den Chercher overleveren : Off sal wieten dat van het 

Coren dat door anderen aen ofte op de Molen wordt gebrocht / een Cedulle vande Collecteur 

aen de Cercher is overgelevert : sonder dat ick daer op meer als een mael Coren op ofte onder 

de Mole ofte in mijn Huys / Stal / Schuyre ofte plaetse wil nemen / ofte nemen laeten / ofte 

meer als een reys / ofte oock meer als dat selve Coren daer op wil maelen ofte laten maelen. 

Soo waer helpe my Godt Almachtich. 

 

Eedt voor de Molenaers te Lande, ende haer Knechten. 
Ick loove ende sweere / dat ick geen Coorn ofte Graenen noch door my selve / noch yemandt 

van mijn Huisgesinde / het zy Vrouwe / Kinderen ofte Dienst-boden / noch door yemandt 

anders / mijn weetens / op ofte onder de Molen / ofte oock in mijn Huys / Schuyre / Stallen 

ofte plaetse wil ontfangen / ofte laeten brengen / sonder dat my daer van door den Chercher 

sal zijn getoont een Briefken ofte Cedulle geteyckent van de Collecteur van de voorschreven 

impost / inholdende wat ende hoe veel Coren ter Molen wordt gebrocht / op welcke Briefken 

ofte Cedulle ick niet meer als eenmael Coren op ofte onder de Molen / ofte in mijn Huys / Stal 

/ Schuyre ofte plaetse wil nemen / ofte nemen laeten / ofte meer als een reys / ofte oock 

anders als dat selve Coren daer op wil maelen ofte laten maelen. Soo waer helpe my Godt 

Almachtich. 

 

De Mennisten sullen mogen volstaen / mits onderteyckenende gelijcke Acte van woort tot 

woort / alleens luydende / exempt / dat in plaetse van het woordt sweere gestelt wordt / neme 
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aen / ende in plaetse van de woorden : Soo waer helpe my Godt Almachtich / worde gestelt 

aldus:  

 

Soo ick dit voorsz. achtervolge ende doe achtervolgen / soo wil my Godt segenen / maer soo 

ick het niet doe ofte laete doen / soo wil my Godt straffen hier tijdtlijck ende hier naemaels 

eeuwighlijck. 

 

Ende ingeval van weygeringe van den voorsz. Eedt ofte Belofte te doen / ten versoecke van 

den Collecteur ofte Pachter sulcx als voorseyt is / sullen de Mulders ende haere Knechten 

yder voor-hooft verbeuren alle daeghs nae de voorsz. insinuatie / sy maelen ofte niet / ses 

Carolus guldens. 

 

Item, sullen de Molenaers gheene Backers / noch Molt-maekers / noch Backers geene 

Molenaers mogen wesen / ende sullen twintich Roeden over het ordinaris padt tusschen 

beyden te meten met een Mate van vierthien Holt-voeten de Roede / ofte een Huys van den 

anderen moeten woonen ende slapen / by poena van hondert Carolus guldens voor de Mulder 

ende Backer te samen / bedraegende elck vijftich Carolus guldens. 

 

Item / sullen de Molenaers ende Cerchers gheene Beesten ofte Swijnen mogen mesten / op de 

poena van vijf-ende-twintich Carolus guldens. 

VII. 

Sullen oock de Pachters ofte haere Collecteurs alle halve Jaeren / in den beginne van yder 

halve Jaer / by poene van thien Carolus guldens elcke Maent die versuymt wort te verbeuren / 

niet tegenstaende de continuatie in de Pacht / de Molenaers ende haere Knechten den voorsz. 

Eedt moeten af-vorderen / sonder dat die selve by den Pachter ofte Collecteur / noch oock den 

Rechter ofte Officier ter plaetsen geremitteert sal mogen werden / op poene van hondert 

Carol. Guldens te verbeuren yder Persoon : Welverstaende dat de Richter ofte Officier voor 

d’afneminge van den voorsz. Eedt ofte Belofte / geen Salaris ofte Recht-geldt sal mogen 

ontfangen. 

VIII.  

Soo de Molenaer ofte zijn Knecht bevonden muchte worden / tegens desen Eedt ofte Acte 

gedaen te hebben / sal die selve vervallen wesen in die boete van hondert Carolus guldens / tot 

profijt van de Provincie ende aenbrenger half ende half / ende daer-en-boven sonder genade 

onder die Meulen gegeesselt / ende uyt Stadt ende Lande gebannen worden. 

 

IX. 

Die Cercher sal geholden wesen alle Briefkens ofte Cedullen t’ontfangen / den Molenaer 

vertoonen ende by sick behouden / ter tijdt die selve van den Pachter ofte sijnen 

Gecommitteerden hem worden afgehaelt / op poena van een pont groot / omme die tegens het 

Register ofte Boeck van den Collecteur confereert te worden / ende alle frauden van 

conterfeyten ofte anders voor te komen / die niet te min sal de Pachter de voorsz. sijne 

Billetten soo dickwils vermogen te haelen / als hem ‘t selve goedt duncken sal. 

 

X. 

Item / dat gheen Molenaer ofte andere den Collecteur / Pachter / oft haere Gecommitteerden / 

sullen mogen doen eenigh belet in ‘t ondersoecken van de faute ende frauden die sal mogen 

committeert worden in die voorsz. Impost / noch die selve eenichsins qualijcken toe spreeken 

: Op de verbeurte van twintich Carolus guld. t’applicieren als boven / ende daer-en-boven 

arbitralijcken gecorrigeert te worden naer gelegentheyt van der saecken. 
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Niemandt sal nieuwe Coren-Molen ten platten Lande setten / boven de selve / die welcke 

tegenwoordigh zijn / op de verbeurte van die nieuwe getimmerde Molen / ende hondert guld. 

daer-en-boven. 

XI. 

Item / en sal niemandt in sijnen huyse mogen hebben eenige Ros-molen kleyn ofte groot / 

daer men eenich Coren hardt ofte weeck mede maelen ofte breecken kan. Item sal mede in 

sijn behuysinge niet mogen hebben eenige Gorte-mole / ten sy hy die selve den Collecteur 

ofte Pachter aengegeven sal hebben / omme by hem opgeteyckent te worden / ende dat op de 

voorsz. Querens niet anders als Gort gemalen sal worden. Alles op poena van vijftich Carolus 

guldens. 

XII. 

So wie Pachter blijft van desen impost / sal den selven in ‘t geheel noch ten deel / directelijck 

nochte inderectelijck mogen over-doen den Molenaers / nochte de selven part ofte deel 

daerinne laeten hebben / op poene van hondert Carolus guld. te verbeuren / soo wel by den 

Molenaers als Pachter. 

XIII. 

Item / soo sal de Pachter ten ingangh ende uytgangh van sijnen Pachte op alle Molens mogen 

gaen / omme ‘t gemaelen van het ongemaelen Coren te mogen afpeylen / ten eynde hy ende 

de voorgaende / mitsgaeders den naevolgenden Pachter respectivelijck mach geraecken 

t’zijnder gherechticheydt.  

Welverstaende dat de Brouwers ten uitgangh van den Pachte / geen meer ghemalen Molt 

sullen mogen hebben / als tot een broute van noden is / ingeval meer gemaelen Molts by 

yemandts bevonden muchte worden / sal de nieuwe Pachter den impost daer van ghenieten. 

 

XIV. 

Van desen impost sal vry zijn alle het meel dat die van de West-Indische Compagnye ofte 

andere particulieren / met ordre van die selve Compagnye / uyt dese Provincie seynden 

binnen de Limiten begrepen in haer Octroy : Mits dat alle het Coren dat by die vande 

voorschreven Compagnye ter Molen wordt gedaen / voor haer ofte anderen als boven 

aengegeven / aengeteeckent ende een Billet daer van gehaelt sal worden / voor ende aleer ‘t 

selve ter Molen sal worden gebrocht / ende sullen een Bewint-hebber ende de Boeck-houder 

vande Compagnye by haer handen teeckenen ende aen de Collecteur van desen impost 

overleveren hoe veel Meels t’elcken sal worden uytgescheept / om buyten Landts binnen den 

voorsz. Limiten gesonden te worden / sullende alsdan het Meel gedaen worden in double 

smal-tonnen / gebrant met des Pachters teycken : ende gereeckent worden vijf-ende-viertich 

hondert ponden (naer Amsterdamsche gewichte) voor een last.  

Maer angaende alle het ander Meel dat in voorsz. voegen niet en wort uytgevoert / maer alhier 

geconsumeert ofte verbacket / daer van sullen die van de voorsz. Compagnye geholden zijn 

den impost te betaelen. Tot welcken eynde sy alle halve Jaeren by expiratie van de Pacht 

sullen afreeckenen met den Collecteur van desen impost / ende alsdan de betaelinge van dien 

moeten doen. 

 

XV. 

By een yder Molen in Stadt ende Lande staende sal een Huys by de Provincie ghetimmert / 

ende een Cercher by de Heeren Gedeputeerden gestellet ende geeedight worden / op 

naevolgende instructie. 
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INSTRUCTIE. 
 

Voor de Cerchers ofte Opsichters  

van de Meulens in Stadt ende Lande. 
 

I. 

Des Cerchers Ampt sal wesen / vlijtich acht 

ende opsicht te nemen / ten eynde gheen 

Frauden ofte contraventien tegens de Lijsten 

/ Ordonnantien ende Resolutien / op ‘t 

Ghemael gestatueert ende genomen / werden 

gepleget. 

 

2. Sal tot dien fine moeten wonen in het 

Logement door ordre van de Heere Staten 

van Stadt ende Lande by de Molen 

getimmert. 
 

 

3. Ende sal stedes van den morgen tot den avond (ten zy de noodt) (daer onder dagh huyren 

ende andere verdienste buyten huyses niet sullen worden gereeckent) anders vereyschede / in 

welcken ghevalle hy geholden sal zijn een bequaem Persone te substitueren / omme in sijn 

absentie alles te verwaeren (met kentenisse van ‘t Recht ter plaetse / of naerder approbatie van 

dien) by huys moeten zijn exempt Sondagen / Feestdagen ende Bede-dagen / geduyrende de 

Predicatien / ten welcken tijde oock de Meulens stille staen ende ghesloten sullen moeten 

wesen / met een slot ende sleutel / den Cercher alleene toe behorende / sullende niet te min de 

Molenaer sijn slot daer by mogen hangen. 

 

4. Sal voor eerst vlijtich acht nemen / dat geene Graenen aen ofte op de Molen werden 

gebragt / ten sy hem werde gelevert een Cedulle van den Collecteur.  

 

5. Sal voorts die selve Cedulle met de Graenen consereren / of die selve in qualiteyt ende 

quantiteyt conform zijn de Cedulle / ende tot dien fine de Sacken mogen openen ende de 

Graenen visiteren / oock in cas dat hy vermeynt in die quantiteyt abuys te zijn / de Graenen op 

‘t nye te meten. Tot welcken eynde hem een geijckt Vordel ende Spint by de Provincie 

gelevert sal worden. 

 

6. Sal mede vlijtich acht nemen dat geen Graenen by Brouwers ofte Backers ter Molen 

werden gesonden / als in Sacken met haer eygene ende geene meerdere mercken geteeckent / 

dat mede gheen Graenen voor der Sonnen op-ganck of nae der Sonnen onderganck op ofte 

van de Molen buyten speciael consent van den Pachter werden gebracht / tot welcken fine hy 

geholden sal wesen / des Nachtes die selve Mole toe te sluyten ende gesloten te holden sonder 

dat de Molenaers eenige losse plancken onder ofte elders aen de Meulen sullen mogen hebben 

/ by poene van vijf-en-twintich Carolus guldens t’ elcker reyse te verbeuren / exempt by tyde 

van nootwendige timmeringe / ende ten ware saekce dat de Molenaer nootsaeckelijcken moste 

malen / in welcken gevalle hy behoorlijcken sal moeten opwagten. 
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7. Indien de Cercher bevindet dat tegens ‘t geene bovengeschreven / ende voorts tegens 

andere Artijculen van de Lysten en Ordonnantien yets misdaen ofte geabuseert is / sal de 

Sacken met de Graenen in sijn Huys / Recht-huys ofte Wedmans huus doen brengen / ende 

voorts in presentie van den Wedman ofte Gerichts-dienaer ofte twee getuygen doen visiteren 

ende meten / nemende van ‘t geene bevonden is / van die selve Attestatie.  

Oock en sullen de Cerchers ende bewaerder van ‘t Recht-huys respective geduyrende het 

pleyt tusschen den Pachter / ende den geenen soo vermient wordt fraude ofte abuys gepleget 

te hebben / niemandt tot den Sacken acces mogen vergunnen als ter presentie van ‘t Gerichte 

ofte beyde partyen / sullen in cas het contrarium mochte geschieden / ende daer over d’eene 

ofte de andere partye clachtich vallet / daer voor worden aengesien ende moeten responderen. 

 

8. Sal den Pachter van ‘t Gemael soo vaecke het den selven believen sal / moeten vertonen 

ende overleveren alle de Cedullen van de Graenen soo ter Meulen zijn gesonden / ende voorts 

den selven openinge doen vande frauden ende misusen tot zijnder kentenisse gecomen / 

sonder yets daer van te verzwijgen. 

 

9. Sal mede geholden zijn (des versocht) den Advocaet vande Provincie / den Ontfanger 

vande Provincie breucken ende den Breuck-pachter van alle frauden, contraventien ende 

misusen openinge te doen / visie ende copye te gheven / ten welcken fine hy geholden sal zijn 

/ een boeck te holden / ende in het selve pertinentlijcken op te teeckenen alle frauden / 

contraventien ende misusen / met expressie van de Naemen vande Contraventeurs / dagh ende 

tijdt van ‘t begangene Feyt. 

 

10. Om welcke sijne dienst getrouwelijck ende oprechtelijck te verwaeren hy geholden sal 

wesen / nae ontfangene commissie in handen van den Heeren Gedeputeerden te presteren nae 

volgende Eedt. 

 

Ick love ende zweere dat ick vlijtich acht ende opsicht sal nemen / dat in ‘t Gemael gheen 

frauden / contraventien ende misusen gepleget werden / soo by d’ Ingesetenen als by den 

Mulder / ende ‘t ghene tot mijne kentenisse mach komen / datelijcken te openbaren / ende my 

in alles te reguleren nae dese mijne instructie / oock voorts my te dragen / als een goedt ende 

getrouw Cercher ende opsichter eget ende gebeurt.  

Soo waer helpe my Godt Almachtich. 

 

11. De Pachters sullen zijn gehoulen alle halve Jaren den Cercher dese bovengeschreven Eedt 

te doen vernieuwen voor den Richter ter plaetsen / in achtervolgh het 7. Art. hier voren van de 

Molenaers spreeckende. 

 

12. Voor welcke sijnen dienst de Cercher Jaerlijcks (boven de vrye woninge) sal hebben te 

genieten hondert dartich Carolus guldens / ofte een Rijcks-daler des Weecks / half by de 

Provincie ende half by den Pachter van ‘t Gemael te betalen. 

 

13. Sullen de Heeren Gedeputeerden met kennenisse de Cerchers mogen verplaetsen / soo 

dickwijls ende daer het haer E. goet duncken sal. 

 

14. De Cercher bevonden zijnde tegens dese instructie gedaen / ende sijn Eedt contravenieert 

te hebben / sal sonder ghenade onder de Molen gegesselt / ende uyt Stadt en Lande verbannen 

worden. 
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15. Gheen Cercher sal sijn dienst mogen verlaten / sonder die selve drie maent te voren aen de 

Heeren Gedeputeerden op te seggen / ten eynde in tijdes een ander in sijn plaetse werden 

gesurrogeert / by arbitrale straffe. 

 

16. Niemandt sal den Cercher met woorden ofte wercken laederen / verhinderen ofte 

qualijcken bejegenen / maer ter contrarie alle hulpe ende bevorderinge doen / op die boete van 

drie-hondert gulden / te betaelen by den schuldigen / ofte by den ghenen soo den selven 

weeten ende niet openbaeren / t’ appliceren een derde part tot profijt vande Richter ter 

plaetsen / een derde part voor den Aenbrenger / ende een derde part voor de Provincie ende 

Cercher halff ende half. 

 

Ende op gelijcke poenen t’ appliceren als vooren / wordt verboden het spolieren ende 

beschaedigen / van die Provincie-huysen tot woningh van de Cerchers gestelt. Welcke huysen 

die Cerchers na desen op haer kosten dack-venster ende door-dicht sullen moeten 

onderholden ende weder leveren. 

 

(Zie ook de gedrukte “Instructie voor de cherchers” van 12 februari 1775) 
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BEESTIAEL.  
 

Ordonnantie volgende die welcke 

binnen die Stadt Groeningen ende 

Ommelanden / volgens ‘t Contract 

inde Reductie met de voorsz. Stadt 

gemaeckt / ende ‘t consent vande 

Ommelanden daer op gevolght / den 

Impost op alle Beestialen / als Bullen / 

Ossen / Koyen / Kalveren / Schaepen / 

Lammeren / Varckens / jonck- ende 

oudt / betaelt sal worden / tot 

fournissement van de oncosten ende 

lasten van den Oorloge. 
 

 

I. 

Die Collecteur sal in gereeden Gelde moeten ontfangen voor den Impost van alle Bullen / 

Ossen / Koyen / Kalveren / Varckens / jonck- ende oldt / die geslagen ofte gesteecken sullen 

worden / den achten penninck / die de selfde ingekocht sullen wesen. Ende van een over-

Jarich Schaep twalf stuyver / ende van een Lam ses stuyver. Welverstaende dat de 

Oeconomus van de Provinciale Burse sal volgens de Resolutie van den 20. December 1628. 

mogen volstaen / mits betalende voor ijder ‘t zy Osse ofte Koe-beest / vier Daler. Maer indien 

eenige der voorschreven Beesten gesteecken ofte geslaegen worden / by die geene die de 

selve aengevoedet ofte geweydet heeft / ‘t zy Vleys-houwer ofte andere / sal den achten 
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penninck daer van betaelt worden / nae de estimatie ende prijsieringe / dat by den Pachter 

gedaen sal mogen worden : Dies dat den selven Pachter die Beesten sal moeten aen hem 

nemen voor den selven prijse / soo verre die Eygenaer die voorsz. Beesten daer voor sal 

willen laeten volgen / op die verbeurte van den impost. Dat mede die selve Pachters geholden 

sullen zijn binnen een uyre voor ‘t afleyden van die selve Beesten / die betaelinghe daer aff te 

doen in goeden ganghbaren gelde. Soo den Pachter den Eygenaer die prijsieringe toeliete / 

ende op des selvigen aengevinge een Cedulle passeerde / ende het Beest daer op geslagen 

worde / sal die selve Pachter in alsulcken gevalle van ‘t Recht van sijne prijsieringe 

versteecken zijn. Ende soo verre eenige Vleys-houwers ofte andere / by Eede sullen willen 

verclaren den prijs daer voor haere Beesten / beweydet ende het zijnde omme geslagen te 

worden / laest by hen sullen zijn gekocht / sullen die selve daer mede mogen volstaen / mits 

dat sy die selve binnen vierthien dagen ofte drie weecken ten langhsten sullen slachten / ofte 

anders sullen sy die prijsieringe subject zijn / soo voorseght is. 

II. 

Ende ingevalle de Pachter ofte sijn Commijs met die aengeving van den Eygenaer niet te 

vreden is / sal in sulcken val een Cedulle vande aengevinge / met expressie vande uyren ten 

langhsten komen om te prijsieren / ofte dat daer nae de Eygenaer met sijne prijsieringe ende 

aengevinge sal mogen volstaen ende daer op mogen slachten / den Pachter niet te min in sijn 

actie van notoyre frauden onverkortet. 

III. 

Ingevalle de Collecteur weygerde een Cedul van het aengegeven Beest te passeren / sal de 

ghene die het Beest wil laten slachten / daer van tuygenisse nemen van den Wedman / ofte 

andersints van twee loff-weerdige getuyen / welcke attaestatie den Slachter sal strecken voor 

een Cedulle / ende daer op het Beest nae verloop van vier-en-twintich uyren nae die 

aengevinge slachten : Ende sal de Collecteur de voorsz. Cedulle weygerende te passeren / 

vervallen zijn inde boete van vijf-en-twintich Carolus guldens / tot profijt vande Provincie. 

 

IV. 

Dat de Collecteur den achten penninck van ‘t Beestiael sal mogen ontfangen / soo verre de 

Limiten van sijnen Collecte zijn streckende. Ende soo verre by den Huysluyden eenige 

beesten / ‘t zy Bullen / Ossen / Koeyen / Varckens / Calveren (aengaende die Schapen ende 

Lammeren / daerin sal gevolget worden het eerste Srticul) in een ander Pachters bedrijve / 

alwaer die Ingesetenen te Lande gheen Huysholdinge hebben / soude mogen werden gebracht 

omme aldaer geslagen of gesteecken te worden / ende daer nae die selve beesten geslagen ofte 

gesteecken zijnde / ‘t Vleys daer af wederomme inde voorsz. Pachters quartier werde gebracht 

/ Sullen geholden zijn den achten penninck daer van te betaelen soo wel aen handen van den 

Collecteur van den Quartier daer ‘t selfde Beest sal worden geslagen ende gesteecken / als 

oock daer ‘t selve Vleysch ende Speck ghegeten sal werden : mitsgaeders van alle Vleysch 

ende Speck dat van buyten de Provincie in yemandts bedrijf sal worden ghebrocht omme 

gheconsumeert te worden.  

 

Ende soo yemandt vande Huysluyden woonende ten platten Lande in Slach-tijdt ofte daer 

buyten eenich Vleysch kochte binnen de Stadt Groningen / omme buyten gegeten te worden / 

sal van den achten penninck vry ende exempt zijn. Sullen mede gheene Borgeren ofte 

Inwoonderen van Groningen hare Beestiael buyten op eenige Dorpen / alwaer die selve geen 

Huysholdinge hebben / mogen doen staen ofte steecken / omme ‘t selve geslagen ofte 

gesteecken zijnde binnen de voorgeschreven Stede te brengen / ten zy eerst ende alvoren te 

betalen den achten penninck aen handen van den Collecteur der selver Stede / op de verbeurte 

van ‘t Beestiael / ende dies onvermindert den Pachter sijn gerechticheyt in wiens bedrijf ‘t 

selve soude mogen werden geslagen ofte gesteecken. 
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V. 

Van gelijcken sal oock den achten Penninck betaelt werden van Tonne-Vleys ende varsch 

geslaegen Speck / dat van buyten de Stadt ende Ommelanden hier in compt ende consumeert 

wordt. 

VI. 

Sal oock niemandt sijn eygen aengevoet beest ofte dat hy van buyten alhier in den Lande sal 

hebben doen brengen / mogen slaen ofte doen slaen / voor dat het selve recht aengegeven 

ende een Cedulle daer van gehalet sal wesen. Ende dit alles op die verbeurte van ‘t selfde 

Beestiael ofte Vee / ende daer-en-boven verbeuren vijf-en-twintich Carolus guldens op elcke 

beest. 

VII. 

Niemandt het zy Knokenhouwer ofte andere Ingeseten sal vermogen eenige beesten te 

slachten ofte te steecken / voor ende aleer hy in handen van den Magistraet ofte Richter ter 

plaetsen / in presentie van de Pachter ofte Collecteur hebben gepresteert dese navolgende Eedt 

/ op poene van vijff-en-twintich Carolus guldens op yeder beest te verbeuren. 

 

Eedt voor de Slachteren ende Vleyshouweren. 
Ick loove ende zweere dat ick gheen beesten sal slachten ofte helpen slachten / ten zy ick eerst 

daer van verkregen ofte gesien hebben een Billet / ofte my andersins genoechsaem gebleecken 

is dat het selve beest aen den Collecteur behoorlijcken aengegeven / en die selve daer van 

gecontenteert zy / ofte dat de ghene die het beest laet slachten / de Lijste op het slachten 

gemaeckt hebbe volgedaen. 

Soo waer helpe my Godt Almachtich. 

 

De Mennisten sullen moogen volstaen mits onderteeckenende gelijcke Acte als boven. Dies 

sal de Magistraet ofte Richter ter plaetse voor d’ Eedes Leystinge / mitsgaders voor d’ Acte 

daer van uytgegeven niet meer mogen genieten als ses stuyver / op poene van vijftich Carolus 

guldens. 

VIII. 

Die Pachteren van desen Impost ten platten Lande sullen geholden wesen op poene van 

vijftich Carolus guldens te verbeuren / in yeder Carspel te stellen een Collecteur / ofte 

Persoone by die welcke de beesten aengegeven / ende de Cedullen gepasseert worden / dies 

dat die selve ten platten Lande voor yder Billet ofte Cedulle sal hebben te genieten een halve 

brabants stuyver sonder meer. Ende sal de Pachter t’ allen tijden mogen visiteren die Huysen 

van de Vleys-houwers ofte Slachters / ende in ghevalle van eenigen bevonden Fraude 

procederen naer inholt deser Ordonnantie. 

 

   De belastingontvanger.     
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107 

WAGE  
 

Ordonnantie volgende die welcke ten behoeve vande ghemeene saecke binnen 

de Stadt Groningen ende Ommelanden / volgens den Tractate inde inde 

Reductie met de voorsz. Stadt gemaeckt / ende ‘t consent van die van den 

Ommelanden daer op gevolght / den Impost vande Waegh-gelden over al / soo 

wel inde Stadt als ten platten Lande van wegen ende volgende den consent van 

de Staten van die selve Landen / van nu voortaen geheven ende ontfangen sal 

worden. 

 
 

I. 

Die Collecteur sal ontfangen van alle Waren en Coopmanschappen die men by den ghewichte 

vercoopt ofte gewoon is ter Wage te leveren als Botter / Kaes / Speck / Ongel / Russel / 

Huyden / Oliphantstanden / Was / Tin / Koper / Metael / Clocken en Clocken-spijse, 

alderhande Stockvisch ende Wolle / Block ende Rolloot / ende andere diergelijcke Waeren die 

hiernae niet worden uytgesondert / boven het ordinaris Waegh-geldt / ten behoeve als boven / 

d’ een helfte tot last vande Coper / d’ ander helfte tot laste vande Vercoper / van elck hondert 

pont gewichts vijff stuyver / uytgesondert van Yser oldt ofte nieu / gesmeet ofte ongesmeet / 

het Busch-Yser daer onder mede gereeckent / Ysere Gotelingen / oock mede den Hennip / 

Garen / staende ende Lopent want ofte ander Tou-werck mitsgaders grove Kese.  

Daer van alleene sal worden betaelt dardehalve stuyver / ende daer boven ofte beneden 

wegende nae ‘t gebruyck ter plaetsen : Waer van dat niemandt ge-eximeert ofte vry wesen sal. 

Als allienlicken wegen de Botter, soo by minder quantiteyt als een halff Kinnetjen, ofte halff 

achtendiel, ende de Kaese soo tot huyses nootdrufft, item de Ongel, soo jemandt van sijn 

geslachte biest ande Keersemaecker levert.  

Maer belangende het olde Net genaemt Driet / daer van sal alleenlijck betaelt worden drie 

Placken van ‘t hondert Gewichts. 
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Welverstaende dat het voorgesz. Loot niet meer als eenmael Waegh-geldt sal geven / te 

wieten als het inkompt / ende daer nae niet weder als het hier binnen in die selve off andere 

forme verhandelt / geconsumeert ofte uytgesonden wordt. 

 

Dat mede van het Yser ‘t welck de Smeden ofte Yser kopers daer mede handelende, van 

buyten in krijgen / den Impost eenmael sal worden betaelt by het inkomen. 

 

Zal insgelijcx vande Suyckeren die ingeslagen worden by heele ende halve kisten / de tarra 

afgetogen zijnde / maer eenmael desen Impost worden betaelt by de eerste verkopinge in dese 

Provincie geschiedt. 

II. 

Ende alsoo den voorsz. Impost grotelijck wordt ghefraudeert / door dien veele van de 

voorgesz. Waeren ende Goederen binnen particuliere nuysen worden gewogen / als 

gebleecken is uyt menichvuldige clachten daer van by den Pachter gedaen / sullen geene der 

selver Waren nochte Goederen voortaen binnen eenige Huysen mogen worden gewogen tot 

hoger gewichte / dan naer het olde gebruyck van de plaetse respective / ten zy daer af den 

Pachter geadverteert ende den behoorlijcken impost / als boven / sal zijn betaelt. Op de 

verbeurte vande voorsz. Waren ende Goederen / ende daer-en-boven twintich Carolus guldens 

te verbeuren. 

III. 

Alle Waren die alleenlijck passeren voor by eenige Steden sonder aldaer vercocht ofte 

andersints verhandelt te werden / sullen vande voorschreven impost vry ende exempte wesen. 

IV. 

Den voorschreven impost sal betaelt worden t’ elcken reyse / ende soo menichmael de 

voorschreven Goederen vercocht / getransporteert / overgedaen ofte gewogen sullen worden : 

Welverstaende / dat soo verre de Coopluyden malkanderen de Waren ofte Coopmanschappen 

by stapelinge vercopen / die leveringe van dien niet en sal mogen geschieden / sonder eerst en 

alvooren ‘t selve den Collecteur aen te geven ende hem den Impost van de Wage te betalen / 

op de verbeurte van de Waren ende Coopmanschappen soo de te bekomen zijn / soo niet / de 

waerde van dien. 

V. 

Item / soo salmen de Wage gebruycken inder Stadt / ende dat de plaetsen soo ‘t Recht ende 

gebruycke van Wage voor date van den verleden ofte tegenwoordige inlandtsche Oorloge 

gehadt hebbende / ‘t selve sullen willen continueren / sullen geholden wesen den Impost over 

haerluyder Dorpen met de verpachtinge van der Stadt in eene partye mede te laeten 

verpachten / ende anders gheene van gelijcke gewichten mogen gebruycken : Ende dit op die 

verbeurte van haer recht van Wagen te verliesen / ende daer-en-boven noch van hondert 

golden Reaelen. Dan sullen alle Wagen staende den voorsz. Oorloge van nieuws ten platten 

Lande op gestelt / van nu voortaen cesseren ende niet gebruyckt mogen worden / op poene als 

boven : Ten waere daertoe speciale Privilegien voor date vande voorsz. Oorloge verkregen 

ge-exhibeert werde. 

VI. 

Sullen gheene Pachters van desen Impost binnen noch buyten der Stadt mogen composeren / 

ende minder nemen voor ‘t Recht vande Wage / van nae vermogen deser Ordonnantie / ende 

dat mede op poene van hondert vijftich Carolus guldens. 

VII. 

Item / soo sullen alle Pachters ofte Waegh-meesters van der Stede Wage geholden zijn niet te 

wegen eenige waeren / hoedanich die zijn / voor ende aleer sy daer van geadverteert sullen 

hebben den Collecteur van desen Impost / op poene van veertich Carolus guldens. 
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VIII. 

Van desen Impost en sal niemandt vry zijn / uytgesondert de gemeene saecke ende de West-

Indische Compagnye van het wegen van ‘t grof Geschut / Salpeter / Cruyt / Cougels / Lonten / 

ende andere Materialen daer toe dienende. 
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Hoorn-Beesten. 

 

Ordonnantie volgende die welcke 

binnen die Stadt Groeningen ende 

Ommelanden volgens ‘t Contract 

inde Reductie met de voorsz. Stadt 

ghemaeckt / ende ‘t consent vande 

Ommelanden daer op gevolght / ten 

behoeve vande gemeene saecke / om 

daer mede te vervallen de costen van 

den Oorloge / geheven ende geinnet 

sal worden den Generalen Impost / 

op de Hoorn-Beesten ende bedaeyde 

Landen. 
 

 

Die voorschreven Impost sal geheven ende ontfangen worden in maniren als volget. 

I. 

Van yeder Hoorn-Beest (de Bullen exempt) drie Jaren ende daer-en-boven oldt zijnde / van 

den eersten Aprilis af te reeckenen tot den lesten Septembris toe / seste-half stuyv. ter Maent. 

II. 

Van yeder Hoorn-beest twee-jaerich zijnde (de Bullen exempt) beginnende ende eyndigende 

als voren twee stuyvers ende ses placken. 

III. 

Van den eersten Octobris tot den lesten Martij sal van de olde beesten twee stuyver ses 

placken / ende vande jonge een stuyver drie placken ter Maent gegeven worden. 

IV. 

Van yeder Juck gras Deymat landes besaeyt met Somer-Coorn ter Maent derdehalf stuyver / 

ende met Winter-Coorn vijf oortjens / te verstaen van een Gras / Juck ofte Deymat landts / dat 

tegenwoordelijck besaeyt is / ofte geduyrende den tijdt deses Pachts noch besaeyt mach 

worden met hardt ofte weeck Coorn / rondt ofte plat zaet. Ende van minder ofte meerder mate 

naer advenant : De Grasen / Jucken ofte Deymatten alomme gereeckent naer de mate die 

binnen elcke quartier / Dorp ofte plaetse van oldts tot noch toe gebruyckt is geweest. Welcken 

Impost betaelt sal worden voor negen Winter / ende vijfte half Somer-Maenden / ende daer 

geen Graesen / Jucken ofte Deymatten zijn / sullen drie mudden Rogge ende Garst / voor een 

Gras gereeckent worden / ende de Haver vierdehalf mudde voor een Gras : Welverstaende dat 

de Holt-Acker ende alle uytgemoerde Turff-landen ende Veenen / diemen volgende den 

Placcate moet beplanten / van desen Impost voortaen vry ende exempt wesen sullen / dat 

mede van alle Tuynen ende Boomgaerden / wesende rrn Gras landts groot / ende daer boven 
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maer voor ses  Maenden in ‘t jaer als des Somers / den Impost sal geheben worden. 

Welverstaende dat de Plantagien ende geboomten omme de Woningen / Huysen ofte 

Boomgaerden tot bemantelinge gestelt / ende wesende inde groote minder als een gras Landes 

/ die niet verhuyret en zijn / onder de Plantagien ende besaeyde Landen niet en sullen 

contribueren. 

V. 

Ende op dat die selve Impost oprechtelijck sonder fraude sal mogen werden gecollecteert ende 

ontfangen ten behoeve als boven. Soo sullen de Commijsen 14. dagen voor haere ommetocht 

d’ Ingesetenen vande Provincie door Placcaten doen waerschouwen, dat sy op den 

gepræfigeerden sitteldagh hunne Besaeyde Landen ende biesten, die sy in den selven bedrijve, 

‘t sy in de Weyde, ofte op de Stalle hebben, met expressie van het getal ende d’ olderdoom 

der selver wel perfectelijcken sullen moeten aengeven, ende d’Impost daer van betalen : 

Sullen oock d’ Ingesetenen binnen ses daegen, nae dat sy de biesten in eens anders Pachters 

bedrijve gebracht, ofte verweydet hebben, geholden zijn den Collecteur van de plaetse, daer 

die biesten gebracht zijn, ofte sullen gaen, het getal ende olderdoom van dien, ende op wat 

dagh de aldaer gebracht zijn, an te brengen; Alles op poene van te verbeuren yder Maent drie 

Carolus guldens van elcke Beest dat sy verzwegen ofte t’ onrecht aengebrocht sullen hebben / 

ende felijcke drie gulden van elcke Gras / Juck ofte Deymat Maendelijcks / de sy verzwegen 

ende niet aengebrocht sullen hebben. Welverstaende / dat de Collecteurs mede geholden 

sullen wesen d’ aenteyckinge / des versocht zijnde / t’ allen tijden te doen : Ende sulcx de 

Commijsen op naestvolgende Sitteldagh bekendt te maecken, ende over te geven, ten eynde d’  

Impost naer advenant van den tijdt deswegen werde betaelt, op poene van gelijcke breucke / 

die een Ingesetenen daer van in gebreecke blijvende / anders schuldigh waere aen hem te 

voldoen / voor beholden nochtans de Pachter sijn Recht. Soo jemandt door cranckheydt, 

versterff, off andere wettelijcke reden werden verhindert om op de Sitteldagh te komen, ende 

nochtans binnen drie weecken daerna an het Comptoir der Generaele Middelen angevinge 

dede, ende den schuldigen Impost betaelde, sal buyten breucke wesen. 

IV. 

Ende soo wanneer voor de expiratie van de weecke die Beesten onder den bedrijve van een 

ander Pachter gebracht sullen werden / sal den Pachter naer advenant van den tijdt ende tot 

den uytersten dagh toe / dat de beesten elders gebrocht werden / het Hoorn-geldt ontfangen : 

Ende sal den Eygenaer sijn Beesten in een ander bedrijve verweydende / geholden wesen 

binnen den tijdt van ses dagen naer dat hy de verdreven sal hebben / ‘t selve aen te geven in 

beyde de plaetsen / op poene dat hy by gebreecke van dien in beyde de plaetsen het volle 

recht vande Pachte sal geholden zijn te betaelen. Dies sal de Pachter in yeder Recht-stoel 

geholden wesen te stellen een persoon / by die welcke d’ aenteeckeninge ende afteeckeninge 

sal geschieden / by faute van ‘t welcke de Ingesetenen sullen mogen volstaen met aen ende 

afteeckeninge by den Wedman te doen / die welcke den Pachter geholden sal wesen nae 

redelijckheyt te contenteren.  

VII. 

Indien jemandts Landen zijn gelegen op de Limite van dese Provincie / ende die selve sijn 

biesten somwijlen binnen dese Provincie / somwijlen daer buyten is weydende / zal gehouden 

zijn de biesten aen te geven soo menichmael als sy in dese Provincie worden gebracht / ende 

wederomme laeten af-schrijven / als zy daer buyten verdreven ofte weder verweydet worden / 

omme den Impost daer van naer advenant de tijdt te betalen. 

VIII. 

Van welcken Impost niemandt vry nochte exempt sal wesen/ dan Gast-huysen / Heylige-

Geest-huysen / Leproos-huysen / ende diergelijcke Arme huysen van de Almoesse levende / 

ende by Vooghden ofte Diaconen bedienet werdende / gelijck oock partivuliere arme luyden 

Almisse biddende. Welverstaende dat sy evenwel geholden sullen wesen die aenteyckeninge 
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daer van te laten doen / op de verbeurte van haere vrydome. Ende oock een vreemt Man alhier 

met beesten komende / omme die te verkopen / sal die selve 14. dagen in een plaetse mogen 

holden / sonder daer van yet te betaelen :  

Maer indien hy die selve boven 14. dagen uytholdt / sal daer van betaelen als andere : Sonder 

dat nochtans de uytheemsche \personen komende in dese Landen / met magere Ossen om die 

te vercopen / geholden sullen wesen die selve aen te brengen / ofte den Impost daer van te 

betalen / ten ware sy die selfde deden weyden om vet te maecken / ofte die selve in een 

plaetse langer als een Maent holden / in welcken gevalle sy daer naer die selfde Ossen 

aenbrengen / ende daer van mede die voorsz. Impost betaelen sullen. 

IX 

Insgelijcx en sullen maer aengeteyckent worden / sonder daer van te betaelen de Landen die ‘t 

Deymaet ofte Gras niet meer dan eenen Oort van een Daelder ‘s jaers te huyre doen / Nabuyr-

Landen gelijck : Mitsgaders de Cingelen ende Lanen van huysen / die mede van desen Impost 

vry ende exempt geholden werden / niet tegenstaende / die selve Landen met Winter ofte 

Somer-Coren besaeyt zijn. 

X. 

Ende sullen voortaen gheene Pachters in een Carspel meer Heerden, ofte Plaetsen, telckens 

vermogen te meten als drie off vier, waer op sy suspicie van fraude hebben, daertoe sy oock 

by den Heeren Gedeputeerden van te vooren consent sullen moeten versoecken, met expressie 

van de namen der Gebruyckeren. Ende indien als dan by de Metinge, de welcke op het 

verkregene consent sal moeten voortgaen, muchte bevonden worden op tijn Graesen, 

Deymaeten ofte Jucken, in een, ofte verscheyden stucken gelegen, een Gras, Deymaet ofte 

Juck, sonder meer overich te wesen, minder of meerder Quantiteyt naer advenant, sal 

daeromme niet breuck-vallich zijn, maer alleenlijcken de Impost daer van mede betaelen, dies 

dat de metinge altoos sal moeten werden gedaen, als het Landt van sijne Vruchten is 

ontblootet ende niet weder besayt. 
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Consumptie van ‘t Zolt. 

 

Ordonnantie volgende die welcke 
binnen die Stadt Groeningen ende 

Ommelanden / volgens ‘t contract 

inde Reductie met de voorsz. Stadt 

gemaeckt / ende ‘t consent ende 

resolutie der Heeren Staten van de 

voorschreven Provincie / de Impost 

op die consumptie van ‘t Zolt 

verpachtet ende geheven sal worden. 
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I. 

Die voorsz. Impost sal ontfanghen worden by den Collecteur ofte Pachter van dien / die 

welcke in ‘t ontfangen van den selven Impost sal geholden wesen te sitten tot sulcken plaetse 

ende tijdt / als hem by die Gedeputeerden tot gerieff van den Burgeren ende Inwoonderen 

geordonneert sal worden. 

II. 

Men sal voor den voorschreven Impost betaelen van elcke Tonne gelijck men hier gewoon is 

te vercopen / ‘t zy wit gesoden ofte groff Zolt / dat inde voorsz. Landen geconsumeert sal 

worden / twintich stuyvers / het zy ofte het Zolt ofte Clynen tot Huyden ofte anders sal 

worden verbesicht / ende van elck vat Clynen betaelt worden vijfthien stuyver / van minder 

ofte meerder quantiteyt nae advenant. Ende belangende de Luynenborger Tonnen / soo als die 

nae de Ordonnantie van Luynenborch gelevert werden / sal mede vande Luynenborger Tonne 

Zolts betaelt worden twintich stuyver. 

III. 

Ende sal den voorsz. Impost betaelt worden by den geenen / die ‘t selve op doet om selfs te 

consumeeren / off om by de kleyne mate uyt te slijten / in handen van den Pachter vande 

plaetse daer ‘t selve wordt geconsumeert ofte gesleten. 

IV. 

Ende omme alle fraude ende bedroch te verhoeden soo en sal niemandt van wat qualiteyt ofte 

conditie hy zy / eenich groff ofte wit Zolt ofte Clynen / uyt Karren / Schepen / Schuyten / 

Wagens / Pack-huysen / ofte andere plaetsen mogen doen / uyt-draegen / oversetten / laten 

lossen / opslaen / ofte eenige manieren vervoeren ofte wercken / doen vervoeren / verdragen / 

ofte verwercken / nae der Sonnen onderganck / ofte voor der Sonnen opganck / mitsgaders 

voor ende aleer verkregen sal zijn een Billet by den Collecteur / Pachter ofte haere 

Gecommitteerden geteyckent / ofte de boete van veertich Carolus guldens / t’elcke reyse op 

elck vat ofte Tonne wit Zolt / te verbeuren by den genen die contrarye doet ofte laet doen | 

Ten waere dan de noodt anders waere vereysschende. 

V. 

Welcke Billetten sullen die quantiteyt van ‘t Zolt / die de geene die ‘t Billet geholden sal 

wesen te verklaeren / ende des versocht zijnde by zijnen Eede ‘t selve te stercken / ende die 

Dragers ofte Werckers overleveren / omme by henluyden dat selve den Collecteur ofte 

Pachter gerestitueert te worden / met verklaringe ofte conform geweest is den Billette / om 

sulcx op sijn Register te mogen aenteyckenen. 

VI. 

Item / soo en sal niemandt wie hy zy / eenich Zolt in menichte van een vat / ofte smal-Tonne 

teffens ofte daer boven mogen brengen ofte wercken binnen yemandts Huys / Erve / Schip / 

Schuyt / op Wagens ofte Karren / noch geen Schippers / Schuytevaerders / Wagen-luyden ofte 

Karre-luyden en sullen ‘t selve mogen in haere Schepen / Schuyten / op Wagens ofte Karren 

ontfangen / noch oock het aengebrachte Zolt reppen / roeren ofte op-doen / laten reppen / 

roeren ofte op-doen / ten zy hy eerst ende alvoren daer van hebbe een Billet van den 

Collecteur / Pachter ofte haer Gecommitteerde vande plaetse daer ‘t selve innegebracht / 

uytgevoert / opgedaen / ingeladen ofte gelost werde / ‘t zy om vervoert ofte geconsumeert te 

worden / op de boete van veertich Carolus guldens by de Schippers / Schuytevoerders / 

Wagen-luyden / Karrenluyden / Dragers ende andere wie die zijn / die bevonden sullen 

worden contrarie gedaen / ofte doen doen te hebben / van elck vat Zolts te verbeuren. 

VII. 

Welverstande / dat die ghene die met Zolt geladen komen om te vercopen ofte selves te slijten 

‘t zy buyten ofte binnen den Landen sal zijn geladen / eerst ende alvoren hen sullen laeten 

vinden by den Pachters / in wiens bedrijve hy ‘t selve sal willen vercopen / ofte opdoen omme 

geconsumeert te worden / ende hem vertonen den Zolt-brieff ofte Zoltbrieven van sijn 
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ingeladen Zolt / met verclaeringe dat hy gheen meerder Zolt ofte quantiteyt inne en heeft / dan 

by hem is aengegeven : Ende sal die voorsz. Pachter hem gheven een Billet / om ‘t selve Zolt 

op te mogen doen ofte vervoeren / op de Dorpen onder sijnen Pacht sorterende / omme aldaer 

te vercopen ‘t zy met de vaten ofte kleyne mate / sulcks hem goet duncken sal. Ende ‘t gheen 

hy aldaer niet sal hebben konnen vercopen / sal dat moghen vervoeren in andere plaetsen / 

onder andere Pachters begrepen / mits dat hy alvoren den Pachter sal betaelen den impost van 

‘t Zolt / dat binnen sijnen bedrijve sal zijn gesleten : Welcke Pachter ‘t selve op sijn Zolt-

brieff teyckenen sal / omme te vertoonen den Pachter vande plaetse daer hy ‘t resterende Zolt 

van meeninge is te vercopen : Alles by poene van te verbeuren veertich guldens / op elcke 

Tonne daerinne die frauden sullen bevonden worden / ende daer-en-boven arbitralijcken 

gecorrigeert te worden. 

VIII. 

Ende die ghene die een Tonne Zolts ofte daer boven begeert te vervoeren van d’ eene plaetse 

in d’ ander / sal ‘t selve noet mogen doen ofte laten verdragen / ofte verwercken uyt eenige 

Huysen / Zolt-Keeten / Packhuysen / ofte andere plaetsen / noch uyt eenige Schepen / 

Schuyten / Wagens / Karren / ten zy hy eerst ende alvoren hebbe een Billet van den Pachter / 

vande plaetse daer van ‘t selve vervoert wordt. Ende ‘t Zolt gekomen zijnde ter plaetse daer ‘t 

is gedestineert / en sal insgelijck uyt de Schepen / Schuyten / Wagens / ofte Karren niet gelost 

/ ontladen ofte opgedaen mogen worden / sonder eerst daer van te hebben een Billet van den 

Pachter der selver plaetse daer desen Impost oock verpacht wordt. Alles op poene van thien 

gulden op elcken Tonne Zolts / ende daer-en-boven het Zolt te verbeuren. 

 

IX. 

Van gelijcken en sal uyt eenige Schuyten / Schepen ofte Wagens / ten platten Lande gheen 

Zolt by die kleyne ofte grote mate mogen uytgelevert ofte verkocht worden / ten zy die 

Vercoper eerst daer toe hebbe een Billet van den Pachter vande plaetse / op de verbeurte van 

haere Schepen / Schuyten / Wagens ende Peerden / ende van haer geladen Zolt / indien sy 

contrarie bevonden worden gedaen te hebben. 

X. 

Den Pachter sal den ghenen / die eenich Zolt komen aengeven om te vervoeren ende brengen 

in andere plaetsen binnen die voorsz. Landen / afnemen cautie / dat hy binnen den tijdt van 

twee Maenden / by Billet van den Pachter vande plaetse daer ‘t selve is gedestineert sal doen 

blijcken ‘t selve aldaer den Pachter aengebracht te zijn / ofte dat by ‘t selve gebreecke van den 

Impost van ‘t selve Zolt aen den Borger aldaer verhaelt sal worden / ende als dan hem geven 

een Billet om die angegeven quantiteyt van ‘t Zolt te mogen uytvoeren op de genomineerde 

plaetse. Welverstaende dat de geenen die een Billet brengen van den Pachter / daer ‘t Zolt 

soude werden gevoert / vande voorsz. cautie sal blijven ongemolesteert/ Ende sal die Pachter 

van elcke Billet van ‘t Zolt uyt sijnen bedrijbe gaende / genieten eenen halve stuyver / ‘t 

welck den vervoerder sal worden gerestitueert by den Pachter vander plaetse daer hy ‘t Zolt 

brenght / by ‘t overleveren van ‘t selve Billet. 

XI. 

Ende omme door goede Correspondentien tusschen den Pachters te mogen ontdecken de 

frauden / die in desen souden mogen werden gepleeght / sullen die Pachters en Collecteurs / 

daer verpacht of gecollecteert wordt / geholden wesen te holden / of by bequame goede 

Personen doen holden / goet pertinent Register van alle ‘t Zolt dat in haren bedrijve gesieten / 

aengebracht ofte uytgevoert sal worden / geduyrende haer Pacht / met aenteyckeninge van 

dagh / date / qualiteyt / quantiteyt / cautie / plaetse ende Personen / ende ‘t selve den Pachters 

ofte Collecteurs vande andere Steden ofte platsen [sic] t’ allen tijden openen / als sy des 

versocht worden / op de verbeurte van hondert guldens soo dickmaels als sy des in gebreck 

sullen wesen tot profijt van de Provincie en interesseerde Pachter half ende half. 
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XII. 

Voorts sullen die Coopluyden / Cramers ende andere die Zolt koopen ofte vercopen in ‘t gros 

ofte oock by de kleyne mate / geen Zolt mogen inne doen / ten zy by hen in alles geobserveert 

worde ‘t geene voorsz. is / ende sullen van alle haer opgedaen Zolt den voorschreven Impost 

moeten betalen : Beholdelijck alleen dat hen ande betalinge van den selven Impost sal afslach 

strecken / des sy bewijlen sullen uytgelevert te hebben met een Billet van den Pachter tot een 

smal-Tonne Zolt t’ effens ende daerenboven / ende anders niet: Ende indien sy bevonden 

worden / de voorschreven quantiteyt uytgelevert te hebben sonder Billetten / ofte by nacht als 

vooren / sullen verbeuren de poene van hondert Carolus guldens / ende daerenboven 

gesuspendeert worden van haere Neeringe / den tijdt van een jaer / ten ware de noodt anders 

eyschede als vooren. 

XIII. 

Item / op dat alle fraude te beter verhoedt mach worden / soo en sullen geen Schippers / 

Schuytevoerders / Wagenaers ofte Karre-luyden eenich Zolt geladen hebbende / komende 

inde Stadt Groeningen ende plaetsen vande Ommelanden mogen nlijven vernachten / alwaert 

dat sy hen schoon souden willen excuseren met ‘t Zolt te willen deurvaren / sonder eerst ende 

alvooren den Pachter te verwittigen van ‘t Zolt dat hy geladen sal hebben : Ende dit op de 

boete van twintich Carolus guldens t’ elcken reyse te verbeuren / by den selven Schippers ofte 

Voerman / boven het Schip / Schuyt / Wagens ofte Karren / met den gereetschap van dien. 

XIV. 

Ende sullen de Pachters geholden zijn dese Ordonnantie te onderholden op den Eedt / dat sy 

niemandt van hare Pachten voornoemt yet sullen overdoen / maer die selve Collecteren ofte 

doen Collecteren by haere Gecommitteerden / dat sy oock met niemandt en sullen 

composeren : Op poene van den anderen Pachters die daer deur in haer Gerechticheyt sullen 

zijn vercort / ‘t selve henluyden niet allenlijck sullen moeten vergelden / maer oock 

daerenboven te verbeuren drie-hondert Carolus guldens / tot profijte van den selven Pachter / 

ende gestraft te worden naer gelegentheyt van der saecke. 

127 
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Impost op den Azijn. 
 

Ordonnantie volgende die welcke ten behoeve vande ghemeene saecke binnen 

de Stadt Groeningen ende Ommelanden / volgens den Tractate inde Reductie 

met de voorsz. Stadt gemaeckt / ende ‘t consent van die van den Ommelanden 

daer op gevolght / geheven ende geinnet sal worden den Impost op den Azijn. 
I. 

In den eersten sal den Impost betaelt worden van elcke Ame Azijns tot hondert tijn kroesen 

den Aem gerekent / die binnen Groningen ende die Ommelanden sal worden ghesleten / oock 

van den Azijn die op de Schepen ghelevert sal worden / die binnen dese Provincie sal worden 

gemaeckt een Gulden sestijn stuyver / ende die van buyten in dese Provincie gebracht wordt 

drie gulden sestijn brab. stuyvers / van minder ende meerdere Vaten naer advenant. 

II. 

Gheen Azijn-maecker ofte Grossier sal Azijn by de kleine mate mogen verkopen ofte 

uitleveren min dan tijn kroesen / op die poene van hondert guldens te verbeuren / soo 

dickwijls sy contrarye bevonden sullen worden gedaen te hebben / daerenboven suspensie van 

hare Neringe voor den tijdt van een geheel jaer / des sullen sy-lieden van alle haer Azijnen 

moeten verantwoorden / met aenwijsinge van den genen die de selve gehaelt hebben / ofte 

met geldt / ende anders niet. 

III. 

Item niemandt / ‘t zy uytslijter ofte andere / en sal eenigen Azijn by de Tonne / halve Vaten / 

Vierendeelen ofte Achtendeelkens / ofte anders meerdere ofte mindere maten mogen haelen / 

reppen ofte uytdragen / uyt den Azijn plaetsen / Kelders / Pack-huysen / Schepen / Schuyten / 

Wagens ofte elders daer sy mogen wesen / sonder eerst ende alvooren den voorsz. Impost 

betaelt te hebben / in handen van den Collecteur ter plaetsen der consumptie / soo wel binnen 

der Stede als ten platten Lande / ende daer van een Billet van den selven ontfangen te hebben 

: Welck Billet inholden sal verclaringe van wien den Azijn is gekocht / ende van wat plaetse 

dieselve is gecomen / op poene vanden Azijn / ende boven dien te verbeuren by den inlegger 

die contrarie doet op elck Vat / ‘t zy kleyn ofte groot / ses Carolus guldens / tot profijt vande 

Provincie ende Aenbrenger half ende half. 

IV. 

Die Pachter ofte sijne Gecommiteerden sal op dáenkomste zijnder Pachte tot allen uytslijters 

gaen peylen / omme de Impost voorsz. t’ ontfangen van alle den Azijn inde peylinge boven ‘t 

achtendeeltgen van een Ame bevonden : Mits dat den Pachter ten uytgaen zijnder Pachte 

geholden sal wesen gelijcke afpeylinge te gedogen / ende restitutie te doen van den Impost in 

die selve peylinge bevonden zijnde. 

V. 

Van gwlijcken sal die Pachter ofte sijne Gecommitteerde ten inganck van sijnen Pachte 

mogen gaen ten huyse van alle Azijn-maeckers ofte Grossiers / ende opteyckenen / omme 

wederom ten uytganck van sijnen Pachte met den selven te Reeckenen ende Liquideren van 

den bevonden peyle / als andere ingedaen ofte gemaeckten Azijn tegens d’ uytleveringe / ende 

den Azijnen die ten eynde die Pachte sullen mogen gebleven zijn / ende soo bevonden worde 

‘t selve grootelijcks te verschelen / meerder dan de leckagie ende spillinge soude mogen 

bedragen / sal die Grossier ofte Azijn-maecker geholden wesen den Pachter daer van te 

voldoen / sulcx als by discretie vande Gedeputeerden bevonden sal worden te behooren. 

VI. 

Van desen Impost sal vry ende exempt zijn alle den Azijn die by die vande West-Indische 

Compagnye uyt dese Provincie wordt versonden binnen die Limiten begrepen in haer Octroy : 

mits dat by den Handen van een Bewint-hebber ende den Boeck-houder van die selve 
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Compagnye verclaringe ende aengevinge aen den Collecteur van desen Impost werde gedaen 

/ hoe veel t’ elckens sal worden uytgescheept ende binnen die geroerde Limiten gesonden 

sullende daer van anteyckeninge gedaen ende een Billet gegeven worden / omme alle halve 

Jaeren met den voorsz. Collecteur af te reeckenen / ende te betaelen den Impost van ander 

Azijn / dewelcke in voorschreven manieren niet sal wesen uytgescheept ende versonden / 

maer alhier geconsumeert. 
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Consumptie vande Zeep. 

 

Ordonnantie volgende die welcke ten behoeve vande gemeene Saecke / binnen 

de Stadt Groningen ende Ommelanden / volgens den Tractate inde Reductie met 

de voorsz. Stadt gemaeckt / ende ‘t consent vande Ommelanden daer op 

gevolght / geheven ende geinnet sal worden den Impost op de Consumptie 

vande Zeep. 
I. 

In den eersten sal den Impost betaelt worden van elcke Tonne Zeeps / wegende twee-hondert 

veertich ponden / die binnen der Stadt Groningen ende den Ommelanden sal worden gesleten 

/ die buyten dese Provincie sal wesen ghesonden drie gulden achtehalve Stuyver / ende die 

hier binnen is ghemaeckt twee gulden / ende van halve Vaten / Vierendeelen ende 

Achtendeelen naer advenandt: Welcke Impost by den eersten kooper / al eer hy die selve sal 

mogen opdoen / sal worden betaelt ter plaetsen daer de gesleten sal worden / daer van hy 

alvoren geholden sal zijn te voldoen voor ‘t opslaen van den selven Zeep / by poene als in ‘t 

volgende Articul. 

II. 

Des sal gheen Zeep-sieder Zeep by de ponden moogen uytwegen / noch by deurgesaeghde 

Kinnekens ofte andersints Vercopen / dan allen met gheheele Tonne / Halve Vierendeelen 
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ofte Kinnekens / sulcx die gekeurt ofte gebrant zijn : Noch en sal niet vermogen by 

uytslijtinge als boven eenige Zeepe uyt sijnen Pot-Huyse ofte anders aen sijnen Huyse annex 

zijnde / mogen verkopen ofte laten verkopen / op de boete van twintich Carolus guldens : 

Ende sal daer beneffens yeder Ziep-sieder by den aenvanck van sijn Neringe gehouden wesen 

Eedt te doen van sich nae dese Ordonnantie te sullen reguleren. 

 

Ende by aldien eenich Ziep-sieder die ziepe alhier gemaeckt zijnde koomt te versenden nae 

eenige andere plaetsen binnen dese Vereenighde Provincien ende geassocieerde 

Landtschappen ende Steden / sal die selve mogen ende moeten verantwoorden met een 

Binnen-Landts Paspoort / maet by soo verre die selve daer buyten gaet / sal de 

verantwoordinge alleenlijck mogen geschieden met den Convoy-Cedul. 

III. 

Item / sal noch van elcke pondt Spansche zeep die in de Stadt Groningen ende Ommelanden 

gesleten sal worden / by d’ eerste Coper betaelt worden ses Placken. 

IV. 

Item / niemandt ‘t zy uytslijter ofte anderen / en sal eenige gesoden zeepe by de Tonne / halve 

Tonnen / Vierendeelen ofte Achtendeeltkens / nochte oock wwnige Spansche zeep mogen 

haelen / ofte uyt eenige Zieperyen / Schepen / Schuten / Wagens / doen uytdragen / reppen / 

roeren / ofte lossen / sonder eerst ende alvooren den voorgeschreven Impost respective betaelt 

te hebben ter plaetsen der Consumptie / soo wel binnen den Stadt als ten platten Lande / ende 

daer van een Billet ontfangen te hebben : Welck Billet inhouden sal verklaringe van wien die 

zeep is gekocht / ende van wat plaetse die selve is gecomen / alles op de boete van twintich 

guldens als vooren. 

V. 

De Pachter ofte sijne Gecommitteerde sal op d’ aenkomste zijnder Pachte tot allen uytslijters 

aenpeylen / omme die Impost te ontfangen / van die zeepe inde peylinge boven ý 

Achtendeeltgen bevonden : Mits dat den Pachter ten Uytgaen zijnder Pachte geholden sal 

wesen gelijcke afpeylinge te gedogen / ende restitutie te doen / van den Impost in de selve 

peylinge bevonden zijnde. 
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Van de Wolle Laeckenen. 

 

Ordonnantie volgende die welcke van 

wegen den Staten van Stadt Groningen 

en Ommelanden / van nu voortaen den 

Impost vande Wolle Laeckenen 

geinnet ende ontfangen sal worden / 

omme daer meede eens-deels te 

vervallen de lasten van den Oorloge. 

 

 
 

I. 

Den Collecteur van desen Impost sal ontfanghen van den gheenen die eenighe Laeckenen / ‘t 

zy gheheele / halve ofte Vieren-deelen / eerst binnen dese Provincie van Stadt ende 

Ommelanden voorsz. in brengen / ende op doen / als hier naer volght. 
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II. 

Inden eersten sal van elck Engels Laecken betaelt worden / weerdich zijnde sestijn ponden 

Vlaems ende daer-beneden / wit ofte hoe die selve mogen zijn ghenaemt / Pack-laeckenen / 

Lidtlosen / lange ofte korte Vochesersche / Sijffocksche / knoop-witte ende andere 

diergelijcke / van ‘t stuck vijfte halve guldens. Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

III. 

Ende de Laeckenen weerdich zijnde in-gekocht / gereult ofte ghemangelt tot vier-en-twintich 

ponden Vlaems / ende daer beneden tot sestijn ponden toe / sal den Collecteur daer voor 

ontfanghen van elck stuck negen gulden. Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

IV. 

Ende vande Laeckenen waerdich zijnde boven die vier-en-twintich ponden Vlaems / sal daer 

aff netaelt worden viertijnde halve gulden. Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

V. 

Item / van dubbelde Dosijnkes sal den Collecteur ontfangen van elck stuck drie gulden. 

Die Enckelde naer advenant. 

VI. 

Item / van alle Carsayen hoe die genaemt sullen mogen zijn / Engelsche / Noordtsche / 

Schotsche / Pletsche / mitsgaders van die Perpetuanen ende andere korte ende lange / wit ofte 

geverwet / sal den Collecteur af ontvangen van ‘t stuck achtijn stuyvers. 

VII. 

Ende van alle andere Laeckenen komende van buyten de voorsz. Provincie / hier onder niet 

gespecifeert / weerdich zijnde boven de sestijn ponden Vlaems / sal mede betaelt worden als 

voorsz. Maer soo eenige questie op eenige Laeckenen soude mogen vallen van die waerde / 

soo wel van die voorschreven Engelsche Laeckenen / als andere voorsz. Sal den Pachter die 

selve Laeckenen ofte Laecken mogen naer hem nemen voor een pont Vlaems dierder dan den 

prijs wordt aengegeven. 

VIII. 

Item / van alle Vlaemsche Laeckenen buyten die voorsz. Provincie ghemaeckt / als Kepers / 

Emmekens / H. K. Bellen / Wolfkens / Kempense / breede Hoorensche / Maleysche lanck 

omtrent dertich Ellen / ende diergelijcken sal betaelt worden twee gulden viertijn stuyvers. 

Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

IX. 

Item / van alle Stametten / Bossche / Bredasche / Tilburghsche ende Weertsche Rosen / sal 

betaelt worden drie gulden vijftijn stuyvers. Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

X. 

Item / van alle Munstersche / Limborsche / Weselsche / Oostersche / Dulsche ende 

diergelijcken prijse / sal voor elck stuck betaelt worden dartich stuyvers. 

XI. 

Item / van alle Voer-laecken buyten de voorschreven Provincie ghemaeckt / als Blaeu-lijsten / 

mitsgaders vande Utrechtsche Puycken ende Middelen twalf stuyvers. 

XII. 

Vande 1. 2. 3. 4. Loon / Critsche ende diergelijcken / mitsgaders vande Osenbrucksche / ende 

Peylaeckenen / oock vande Utrechtsche ende Amersfortsche ende Weselsche Voer-laeckenen 

/ van ‘t stuck vijfte halve stuyvers. 

XIII. 

Item / van alle Baeyen buyten dese Provincie ghemaeckt hoe die zijn / ofte genoemt mogen 

worden / van elck stuck vijftijn stuyvers. Exempt de Camper Buffels / die welcke sullen 

gheven tijn stuyvers. Die Halve ende Vierendeelen naer advenant. 

XIV. 

 



~ 65 ~ 

 

Item / van alle Lappen buyten de Provincie ghemaeckt / sal betalet worden voor de weerde 

derselver den vijf-en-twintichsten penninck. 

XV. 

Item / van alle Tapieten . Goude en Silvere gedruckede Leeren ende Tapieten Dekens / 

mitsgaders van alle ghemaeckte kleederen / die van buyten inne worden gebrocht om te 

vercopen / als Wambassen / Geley-boren / Neerhosen / Mandilges / Vrouwen Rocken / 

Laecken Hoyken . Manteltjes ende andere / sal mede nae de weerde betaelt worden / den vijf-

en-twintichsten penninck. Ende sal niemandt die selve mogen vercopen ofte veylen om te 

vercopen / voor ende aleer den Collecteur die selve aengegeven te hebben / op verbeurte van 

die selve / ende die boete van vijf-en-twintich gulden. 

XVI. 

Item / van gelijcken sal den Collecteur volgende dese Oedonnantie / den Impost ontfangen 

van alle de Laeckenen ‘t zy heele / halve ofte vierendeelen / die hy ten inganck van den Pacht 

sal bevinden inde Pack-huysen / Winckels vande Grossiers ofte Coopluyden / ende van alle de 

Lakenen die inde Bereydereye / Verwerye / by uytslijters / ofte Wansnijders bevonden sullen 

worden / die den Pachter terstont sal teyckenen met sijn teycken ofte loot / uytgesonden vande 

inlandtsche Laeckenen ofte Baeyen / die welcke alleenlijck van desen Impost vry ende 

exempt wesen. 

XVII. 

Ende sullen alle Grossiers / Coopluyden ende andere eenige Laeckenen opdoende / alle drie 

Maenden geholden wesen aen den Collecteur te betalen den Impost van die selve / ofte bewijs 

van te versenden der selver Laeckenen. 

XVIII. 

Ende op dat alle frauden te beter mogen worden voorgecomen ende verhoedt / soo en sal 

niemandt van wat qualiteyt ofte conditie hy sy / eenige Laeckenen komende van buyten de 

Voorsz. Provincie op ofte in mogen doen / nochte wercken in eenige Huysen / Winckels / 

Pack-huysen ofte Kelders / hoe die souden mogen zijn / nochte lossen / nochte doen lossen in 

eeniger manieren / ‘t zy uyt Schepen / Wagens / Karren ofte van Holdt-dragers / ten zy die 

selve alvooren aen zijn gegeven / soo wel inde quantiteyt als qualiteyt van die selve 

Laeckenen / ende dat hy hebbe verkregen een Billet / inhoudende de quantiteyt ende qualiteyt 

van die selve Laeckenen / als vooren op dat de Pachter daer present mach komen ofte sijne 

Gecommitteerde senden omme te sien / ofte die selve accorderen mettet aengeven vande 

Billetten / ende om die selve geloodet te werden aen beyde de eynden / op poena soo 

yemandt anders bevonden soude mogen worden / eenige Laeckenen op ofte ingedaen te 

hebben / het waere wie het soude mogen zijn / Coopluyden / Grossiers / Borgers ofte 

Vremden / geen uytgesondert / op de verbeurte van die selve Laeckenen / ende daerenboven 

op elck Laecken te verbeuren XXV. Carolus gulden. Ende sal de Coopman by verbeurte als 

vooren / gheholden zijn datelijcken by de gedaene opvoeringhe die wiete te doen aen den 

Pachter / die welcke geholden sal zijn binnen den tijdt van drie uyren / nae dat hem die wiete 

ghedaen is vande opvoeringe / de voorsz. Visitatie ende lodinge te doen / door hem selvest 

ofte sijnen Gecommitterden / ofte dat by faute van sulcx die openinge by den Coopman 

gedaen sal mogen worden / ter presentie vande twee Loof-waerdige ghetuygen. 

XIX. 

Item alle Schippers / Schuyt Wagen ende Karre-luyden komende geladen met Laeckenen / 

van buyten de voorschreven Provincie / en sullen niet vermoghen die selve Laeckenen inde 

voornoemde Provincie op te doen / nochte laeten op doen / op die verbeurte van tijn Carolus 

gulden op elck stuck te verbeuren : Ten zy hen eerst ende alvoren vertoont worde een Billet 

als voorschreven is. Maer waert saecke dat eenige Laeckens waeren ghelost / opgedaen ende 

heymelijck inne gebrocht / ‘t waere by nachte ofte anders / in Packen ofte Vaten / ofte by die 

stucken / ende die selve Schippers / Wagen ofte Karre-luyden kennisse hadden van die selve 
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fraude / sullen boven dien verbeuren haer Schepen / Schuyten / Wagens / Karren ende 

Peerden / ende boven dien gestraft ende gecorrigeert worden nae gelegentheydt der saecken. 

XX. 

Ende sullen alle vremde Persoonen van buyten dese Provincie met Laeckenen incomende als 

boven / geholden wesen aen handen van den Pachter / ofte sijnen Collecteur t’ haer Lieden 

arrivemente te stellen cautie suffisant / van dat den Pachter van sijnen Impost niet gefraudeert 

sal worden / ofte den Pachter ofte Collecteur te nomineren / den ghenen aen wien hy sijn 

Laeckenen sal hebben gelevert. 

XXI. 

Ende die Laken-kopers komende van buyten in die Provincie op eenige vrye Jaer-merckten 

binnen de Provincie van Stadt ende Ommelanden voorsz. sullen geholden zijn / den 

Collecteur vande plaetse aen te geven die Nombre van alle die geheele / halve / vierendeelen 

ende achtendeelen van Lakenen by hen ter Merckt gebracht / op dat den Pachter ofte sijnen 

Collecteur die selve mach Visiteren ende doen opteeckenen / ende sulcks loden / dat hy die 

selve kennen mach. Ende en sullen de voorschreven Laecken-kopers niet vermogen eenige 

Laeckenen als boven geseyt aldaer vercocht zijnde / af ofte uyt te leveren / ten zy dat den 

Pachter ofte Collecteur die selfde behoorlijck sal hebben geloodt / daer by mach blijcken 

dat ‘t recht van den voorsz. Impost daer van is betaelt. Ende als sy wederom willen 

vertrecken / sullen geholden zijn den Collecteur ofte Pachter daer van te adverteren / ende van 

den Collecteur een Bilklet verkrijgen van die Laeckenen / die zy wederom uyt willen voeren / 

welcke Billet sy luyden den gezworen Laecken-wercker vander plaetsen sullen leveren / om te 

sien / off die selve Laeckenen accorderen met het Billet. Ende den selven Laeckenen-wercker 

sal in ‘t ofwercken vande voorsz. Laeckenen het teecken-loot weder aff ofte uyt doen / die 

alleenich dienden om die voorsz. Laeckenen te kennen / ende van alle die Laeckenen die 

denselven Laecken-kopers verkoft sullen hebben / by der Ellens op de Jaer-merckten voorsz. 

sullen sy den Collecteur betalen den Vijf-en-twintichsten penninck / ende voorts verklaren by 

Eede / ofte Mannen warheydt / het aenbrengen gedaen te zijn sonder eenich bedroch ofte 

fraude / ende indien jemant bevonden mochte worden desen Artijckel gecontravenieert te 

hebben / sal zijn op die verbeurte van die Laeckenen daerinne die fraude is gebruyckt / ende 

voorts op Arbitrale correctie. 

XXII. 

Ende sullen geen Laeckenen die van buyten dese Provincie worden gebracht opgeslagen 

mogen worden / dan binnen den besloten Steden / op die verbeurte van die selve Laeckenen / 

ende boven dien te verbeuren van die selve Laeckenen / ende boven dien te verbeuren hondert 

Carolus guldens op elcke stuck / dan soo eenige Schepen quamen te stranden / sullen die selve 

opgedaen worden / by den genen die sulcks toe staet te doen / met kennisse van den Officier 

ofte andere getuygen : Maer sullen die selve binnen vierentwintich uyren daeraen ghebrocht 

moeten worden tot de naeste Stede / dien een Billet van die selve Laeckenen gegeven sal 

worden / als voorsz. is. 

XXIII. 

Item / en sullen geene Laeckenen binnen yemants huyse binnen den besloten Steden / noch 

ten platten Lande bevonden mogen worden sonder teycken / daer by blijckt dat den 

voornoemden impoest is betaelt / op de verbeurte van die selve Laeckenen / ende boete van 

vijff-en-twintich Carolus gulden op elcke stuck te verbeuren / ten waere door negligentie 

vanden Pachter ofte sijnen Collecteur ‘t selve waere versuymt / in welcken ghevalle alsulcken 

Persoon daer de Laeckenen bevonden worden ofte toe behoren / sal mogen volstaen met 

verclaeringe van sijne Manne waerheyt in plaetse van Eede / dat ‘t selve by sulcken gevalle 

als vooren geschiet is. Ende sal den Pachter alculcke Ordre mogen stellen met sijn Collecteur 

/ omme te voorcomende frauden als hy dat best geraden vindt / sonder de goede luyden te 

travayleren / ofte te vereren in eeniger manieren buyten forme deser Ordonnantie. 
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XXIV. 

Ende sal den Pachter geholden wesen in allen plaetsen te stellen goede suffisante cautie / 

omme promptelijck te restitueren de Penningen die onder hem sullen worden genamptiseert / 

ende nae de liquidatie weder gerestitueert moeten worden / sonder dat de Pachter ofte de 

Borgen hen sullen moogen behelpen met eenigen uytvluchten / reserven / ofte andere wegen 

prompte restitutie verhinderende / daer toe de Pachter oock de Borgen (al tot keure van de 

Laecken-kopers) sonder eenige exceptie ofte smal-dielingen sullen mogen worden 

gecompellert / niet tegenstaende eenige oppositie / appellatie / ofte eenige andere behelpen / 

hoe die genoemt sullen mogen worden / de die selve by der handt soude pogen te nemen / dat 

oock de Laecken-kopers geholden sullen wesen / den Collecteur ofte Commijs promprelijck 

te betaelen alle sulcke Penningen / als sy by liquidatie als vooren / bevonden sullen worden 

schuldich te wesen. 

XXV. 

Sullen oock gheene Laeckenen ontfangen moogen worden in eenige Bereyderye / nochte 

Verwerye / sonder Loodt ende Teycken van den Pachter / op die boete ende breucke van 

vijf-en-twintich Carolus guldens / te verbeuren / op elcke stuck by den voorsz. Bereyders ofte 

Verwers / soo dick ende menichmael bevonden soude mogen worden. 

XXVI. 

Ende soo eenich Laecken ofte Laeckenen met eenige gevalschte / ofte geconterfeyte looden 

bevonden mochten worden / ofte dat olde looden daer aen waeren gesteecken ofte gedaen / in 

wat manieren ‘t selve soude mogen wesen / sal zijn op de verbeurte van die selve Laeckenen / 

en van hondert Golden Realen op elck stuck daer de fraude aen waere gedaen / ende 

daerenboven gestraft te worden naer gelegentheyt vander saecke. 

XXVII. 

Maer soo eenich Loodt by ongeluck verloren mochte worden van eenich Laecken / het waer 

in de Bereyderye ofte Verwerye / daer den Impost aff waere betaelt / mits eenich redelijck 

bewijs / sal de Pachter een nieuw Loodt / ende sijn teycken op ‘t selve doen ofte slaen / als hy 

oock geholden sal wesen te doen van eenige loden die los zijn geworden. Ende sal voor ‘t loot 

ende sijnen moeyten ontfangen een halve stuyver / sonder vorder daer aff yet te genieten. 

XXVIII. 

Ende die Laeckenen die gsonden worden van d’ een Stadt ofte plaetse in d’ andere / omme te 

Bereyden ende Geverwet te worden (‘t welck niet en mach geschieden sonder loot ofte 

teycken / als vooren van den Pachter) sullen geloodt zijnde vrye ende vrack mogen gaen over 

ende weder-ver sonder verbeuren. 

XXIX. 

Den Pachter ofte sijne Gecommitteerden ende medestanders sullen moeten beloven de 

Ordonnantie te onderholden ende met gheene Laecken-kopers ofte andere / wie ‘t soude 

mogen zijn te conniveren ofte composeren / omme den aenstaenden Pachter te frauderen. 

XXX. 

Ende sal de Pachter ten inganck van sijnen Pachte geassisteert met een gezworen Bode ofte 

Gerichts-Dienaer moeten opteyckenen alle de geheele / halve / ende vierendeelen Laeckenen / 

die gevonden sullen worden by den Grossiers / Coopluyden / Laecken0kopers / ende andere 

hen met Laeckenen generende / ofte van die slve Coopmanschappe onder hen hebbende /  als 

oock alle die Laeckenen / die sy mogen hebben in haere Verweryen / Bereyderyen / ofte 

elders / sonder eenige van dien te mogen verzwijgen / dan sullen geholden zijn die selve 

Laeckenen te doen loden / ende teyckenen als voorschreven is / omme ‘t recht van den 

voorgeschreven Impost daer van ontfangen te worden / terstont ofte als die vervallen zijn naer 

inholt deser Ordonnantie / des blijft de Pachter ten uytganck van sijnen Pacht gheholden 

weder uyt te keeren / gelijcke peyl van alle de geheel / halve / ende Vierendeelen Laeckenen / 

die ten uytganck van sijnen Pacht by hem geloodt bevonden sullen worden / ende 
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daerenboven geholden promptelijck te restitueren aen den volgenden Pachter / de Penningen 

die by hem daer van ontfangen zijn / ofte andersins aen den uytslijter volgende de liquidatie 

met hem te maecken / ende dat soo wel vande geheele / halve ende Vierendeelen Laeckenen / 

die soo inde Stadt als ten platten Lande bevonden sullen moogen worden / sonder dat de 

Laecken-kopers eenige witte ofte geverwede Laeckens / tot prejuditie van den ofgaende ofte 

aencomende Pachter sullen moogen scheuren / op die boete van hondert Guldens. 

XXXI. 

Niemandt wie hy zy / sal den Pachter nochte sijnen Gecommitteerden moogen doen eenich 

belet / ‘t zy in ‘t teyckenen ofte looden vande Laeckenen / in ‘t ontdecken van eenige frauden 

/ ende visiteren vande Bereyderye / Verwerye ofte anders / nochte die selve qualijcken toe te 

spreecken nochte misdoen / op de poene van hondert Carolus guldens / ende daerenboven 

arbitralijcken gestraft te worden / naer ghelegentheyt van der saecke. 

XXXII. 

De Pachter blijft van desen Impost sal geholden zijn alle drie Maenden te betaelen ten 

Comptoyre van den Ontfanger Genereal deser Provincie soodaene somme van Penningen / als 

nae prportie vande beloofde Pacht-penningen verschenen zijn / ofte by ghebreecke van dien / 

sal d’ Ontfanver deselve mogen doen innen / ende executeren aen den Pachter / sijnen Borgen 

ofte Medestanders / naer vermelden ende inholdt vande Generale Ordonnantie. 

 

149 

 

 
 

Van den Golden Laeckenen. 

Ordonnantie volgende die welcke binnen die Stadt Groningen ende 

Ommelanden / volgens den Tractate inde inde Reductie met de voorsz. Stadt 

gemaeckt / ende ‘t consent van die vande Ommelanden daer op gevolght / den 

Impost van den Golden / Silveren ende Sijden Laeckenen / mitsgaders van 

Golden / Silveren / Fluweelen ende Sijde Passementen / Spigilien / Cordillien / 
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ende diergelijcke Coopmanschappen ende Manufactuyre ghemaeckt van Sijde 

sal worden geheven. 
I. 

De Collecteur sal van alle Golden ende Silveren Laecken / Fluwelen / Damasten / Sijde / 

Satijnen ende andere Sijde Laeckenen / groove ende Turcksche Greynen / Sijde ende ander 

ghewaterde ofte ongewaterde Camelotten / alle armosijnen / Taff-Taffen / Sloyers / breedt 

ende smalle Ossetten / allerley Saeyen / ende Trijpen : Item van alle Golden / Silveren / 

Sijden / Fluweelen / Passementen / Cordillien / ende andere Manufactuyren van Sijde ofte 

Sayette gemaecket / ontfangen van den ghenen die deselve by ellen ofte in ‘t kleyne uytslijten 

/ den sestijnden penninck van ‘t gheen sy die selve Coopmanschappen ende Waeren vercocht 

sullen hebben : Daer van zyluyden ofte haere Facteurs schuldich zijn hen te suyveren by Eede 

ofte Manne waerheyt / ist noodt / hoe veel sy derselver voornoemde Coopmanschappen ofte 

Manufactuyren in de Maent ofte Weecke verkocht sullen hebben / om ‘t recht van den impost 

daer van betaelt te worden / naer vermoogen deser Ordonnantie. 

II. 

Sullen oock alle andere Persoonen die eenighe der voorsz. Waeren voor haer eygen liete 

buyten de Stadt Groningen ende Ommelanden kochte ende alhier brochte / Schuldich zijn den 

sestijnden penninck te betaelen / van ‘t ghene hy die selve Waeren sal inne gekocht hebben. 

 

III. 

Ende omme alle frauden ende bedroch die hierinne souden mogen gheschieden te verhoeden / 

sal niemandt van nu voortaen die eenige der voorsz. Laeckenen / Waren ende Handt-wercken 

by der ellen ofte anders in ‘t kleyn uytslijtet / die selve binnen eenige Huysen / Winckelen 

ofte Cramen mogen op-doen / in ‘t heymelick ofte in ‘t openbaer / ten zy dat hy eerst ende 

alvooren by den Collecteur zy geweest / ende denselven aengegeven sal hebben de quantiteyt 

ende qualiteyt van alle de Goederen / Waren ende Manufactuyren die hy van meeninge is op 

ofte in te doen / op de verbeurte van die selve Laeckenen ende Waeren ofte Goederen. 

Ende sal de Coopman by die selve poene geholden zijn datelijck by de gedaene opvoeringe de 

wiete te doen aen de Pachter / die welcke geholden sal wesen binnen den tijdt van drie uyren 

nae dat hem de wiete gedaen is vande opvoeringe die visitatie te doen / door hem selfs ofte 

sijn Gecommitteerden ofte dat by faute van sulcx de openinge by den Coopman gedaen sal 

mogen worden ter presentie van twee Loff-weerdige getuygen. 

IV. 

Ende alsoo de Pacht van desen Impost grotelijcks wordt verkort / onder het pretext dat 

verscheyden Waren gekocht ende verkocht worden by der ellen / by die Cramers de die selve 

wederom vercopen ende uytslijten by der ellen / ende de eene met de andere de betaelinge 

excuseert / ofte persuadeert niet schuldich te zijn. Soo sal van nu voortaen den ghenen die 

verkopt aen eenen anderen Cramer / die ‘t wederom by der ellen vercoopt ende uytslijt / het 

zy in sijn woon-plaetse ofte daer buyten / binnen de Stadt Groningen ofte den Ommelanden / 

op een Cedulle opteyckenen des Copers naem / sijn woon-stede / de specie ende die ellen ofte 

gewichte / ende laeten den Cooper ‘t selve onderteeckenen / omme den Pachter ‘t selve over 

te leveren als volght. Maer soo yemandt verkoopt vande Waeren inde Ordonnantie begrepen 

aen Cramers buyten de Stadt Groningen ende Ommelanden / die met der ellen weder 

verkopen ende uytslijten sal gelijcke opteyckeninge doen als voorschreven is / ende daer 

beneven dat het is een Cramer ende slijter hem wel bekent zijnde / ende sal den vercoper 

deselve teykenen / ende elcke weecke ofte t’ eynden van de Maent / als hy den Pachter betaelt 

/ overleveren de voorsz. Cedullen ende vry zijn van de Verkopinge / soo den laesten vercoper 

daer van den impost moet betalen / ende verantwoorden aen den Pachter : Maer van wat 

Waeren in dese Ordonnantie begrepen / die by der ellen aen yemandt anders verkocht worden 

/ sal het recht naer inholt der Ordonnantie betaelt worden sonder simulatie. 
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V. 

Ende ten eynde den selven impost te beter naer behooren gecollecteert / ende alle fraude ende 

bedroch belet ende voorkomen magh worden / sal de Pachter ofte Collecteur van den selven 

impost allomme binnen die Stadt Groeningen ende den Dorpen van den Ommelanden 

vermogen alle acht daeghen / soo dickwijls hem ‘t selven nodich ende goedt duncken sal te 

gaen / ende hem te vinden in alle Huysen / Craemen / ende Winckels / soo wel van de 

inwonende als uytheemsche Cramers / ofte andere hen daer mede in ‘t secreet genererende / 

omme te besien ofte daer gheene Coopmanschappen ofte Waeren en zijn / die hen niet en zijn 

aengebracht. 

VI. 

Item soo sullen alle uytheemsche Craemers / ende die van de eeme Stadt in de ander reysen / 

ende alsoo Waeren slijten / schuldich ende verobligeert zijn in alle Steden ende Vlecken daer 

sy met haere Waeren aencomen / hen by den Collecteur te laeten vinden / ende den selven 

betaelen van alle ‘t gheene hy aldaer verkocht sal hebben. 

VII. 

Ende sullen alle Grossiers meede by de kleyne mate uytslijtende / geholden wesen te betaelen 

in handen van den Collecteur alle Maent ofte \weecken den impost sleten sullen hebben / 

sullen van gelijcken mede betalen alle Grossiers / niet met de kleyne maete uytslijtende / ‘t 

gene sy ten platten Lande an eenige slijters vercopen / ‘t recht van den Impost van ‘t ghene sy 

in ‘t gros vande voorsz. Waeren ofte goederen ten platten Lande / ofte op eenige \dorpen 

verkocht mogen hebben binnen den voorsz. Landen / alles by verklaringe van Eede als 

meynedige by privatie ofte suspensie van haer Neringe / ofte anders aen den Lijve / naer 

moogen der Placcaten daer op ge-emaneert. 

VIII. 

Soo wie Pachter blijft van desen voornoemdem impost sal geholden wesen t’ eynden alle drie 

Maenden te betalen ten Comptoyre van den Ontfanger Generael / soodaenen aenpart van 

sijnen beloofden Pachte / als nae advenant van die tijdt verscheenen is / ofte by ghebreecke 

van dien sal de Ontfanger ‘t selve mogen doen excuteren en innen / aen den Pachter / 

Parteniers ofte sijnen Borgen / naer vermelden ende inholdt van die Generale Ordonnantie. 
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Oor-geldt op de Peerden. 

 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve vande ghemeene saecke 

binnen de Stadt Groningen ende 

Ommelanden / Conform de Resolutie 

der Heeren Staten der selver Provincie 

/ over all geheven sal worden / den 

Impost op de Peerden. 
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I. 

De Voorschreeven Impost sal ontfangen worden by den Collecteur / van alle Peerden in den 

bedrijve van sijn Pacht: Te wieten van een Soogh-Vool op sijn eerste Gras gaende / niet : Van 

een Enter in het anderde Gras gaende / van den eersten May aff ander-halve stuyver ter 

Lopender Maendt : Ende van een Peerdt in het derde Jaer oock van May aff ende daer boven 

drie stuyvers ter Maendt. 

II. 

Ende op dat die selve Impost oprechtelijck sonder fraude sal moogen werden gecollecteert 

ende ontfangen ten behoeve als boven. Soo sullen de Commijsen 14. dagen voor hare 

ommetochten d’ Ingeseten vande Provincie door Placcaten doen waerschouwen, dat sy op den 

gepræfigeerden sitteldagh hare Peerdt ofte Peerden, die sy in den selven bedrijve, ‘t zy inde 

weyde , ofte op de stal hebben, met expressie van het getal en de olderdoem derselver wel 

perfectelijcken sullen moeten aengeven, ende den Impost daer van betalen. Sullen oock d’ 

Ingesetenen binnen acht dagen, nae dat sy haer Peerdt ofte Peerden in eens anders Pachters 

bedrijve gebrocht ofte verweydet hebben, geholden zijn den Collecteur van de plaetse, daer 

het Peerdt ofte Peerden gebracht zijn, ofte sullen gaen, het getal ende olderdoem van dien, 

ende op wat dagh die aldaer gebracht zijn, aen te brengen, alles op poene te verbeuren yder 

Mandt twee Carolus guldens van elck Peerdt, dat sy verswegen ofte t’ onrecht aengebracht 

sullen hebben. Welverstaende, dat de Collecteurs mede geholden sullen wesen d’ 

aenteeckeninge, des  versocht zijnde, t’ allen tijden te doen, ende sulcx den Commijsen op 

naestvolgende sitteldagh bekent te maecken ende over te gheven, ten eynde d’ Impost naer 

advenant van den tijdt deswegen werde betaelt, op poene van gelijcke breucke die een 

Ingeseten daer van in ghebreecke blijvende anders schuldich waer an hem te voldoen, 

voorbeholden nochtans den Pachter sijn recht. Ende soo jemandt door kranckheydt, verstarf 

ofte andere wettelijcke redenen werde verhindert op de sitteldagh te koomen, ende nochtans 

binnen drie weecken daernae aen het Comptoir der Generale Middelen angevinge dede, ende 

den schuldigen Impost betaelde, sal buyten breucke wesen. 

III. 

Ende soo wanneer voor de expiratie van de Maendt / de Peerden onder den bedrijve van een 

ander Pachter gebracht sullen worden / sal den Pachter nae advenant van den tijdt ende tot den 

uytersten dagh toe dat de Peerden elders gebracht werden / het voorschreven geldt profijteren. 

Ende sal den Eygenaer sijn Peerdt ofte Peerden in een ander bedrijve verstaende / gehouden 

wesen binnen den tijdt van acht daegen nae dat hy die verdreven sal hebben / ‘t selve aen te 

geven de Collecteur van beyde de plaetsen / op poene dat hy by gebreecke van dien in beyde 

plaetsen het volle recht sal gehouden zijn te betaelen. Dies sal de Pachter in yder Recht-stoel 

geholden wesen te stellen een Persoon, by de welcke d’ anteeckeninge ende af-teeckeninge 

sal  by den Wedman te doen, de welcke de Pachter geholden sal wesen nae redelijckheydt te 

contenteren. 

IV. 

Van welcken Impost niemandt vry mochte exempt sal wesen / dan Godts-huysen vande 

Almisse levende / item de Ruyters Peerden op de Rolle staende ende dienst doende / 

mitsgaders de ghenen die inde Generale Ordonnantie ge-expresseert zijn / welverstaende dat 

sy evenwel gehouden sullen wesen de aenteeckeninge daer van te laeten doen / op de 

verbeurte van haere Vrydommen. Ende oock een vremt ofte reysbaer Man alhier met een ofte 

meer Peerden komende om die te vercopen / sal die selve viertijn dagen in een plaetse mogen 

houden sonder daer van yet te betalen. Maer indien hy die selve boven viertijn daegen uythout 

/ sal daer van moeten betaelen als andere / ende sal den ghebruycker van de stal ofte weyde / 

daer die langer als viertijn dagen staen ofte weyden / geholden zijn die selve den Collecteur 

aen te gheven / by poena als in het tweede Artic. hier vooren. 
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Dienst-boden Loon. 

 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve van de ghemeene Saecke 

binnen die Stadt Groningen ende 

Ommelanden / in achtervolgh vande 

Resolutie by de Heeren Staten vande 

voorsz. Provincie ghenomen / 

geheven ende geinnet sal worden den 

twintichsten Penninck van het Boden 

Loon.  
 

 

 

I. 

Alle die ghene die welcke eenige Boden / het zy Knechten / Maeghden / Jonges ofte anderen 

in Cost ende Loon hebben / sullen geholden zijn van ‘t Loon / den Boden ofte Dienaers ende 

Dienaressen belooft / aen den Collecteur van desen Impost den Twintichsten Penninck te 

betaelen / welcken Impost de Heeren ende Meysters haere Respective Dienaers ende 

Dienaressen ofte Boden / als Knechten / Maeghden / Jonges &c. in haer Loon niet sullen 

mogen korten ende inholden. 

II. 

Ende op dat desen Impost oprechtelijck ende sonder fraude angegeven / ende ten behoeve van 

de ghemeene saecke als boven ghecollecteert ende ontfangen moge worden / soo sal de 

Pachter van desen Impost door de Commijsen gheholden wesen by openbaere Klockenslagh 

ofte andersints over die Predick-stoel ende by publique affixie van Billetten / veertijn daegen 

voor de Ommetochten denuncieren ende vercondigen laeten / dat een yegelijck eenige Boden 

ofte diensten hebbende / op seeckere dagh ofte daegen by den selven daer toe te prefigeren / 

ter gedestineerde plaetsen in ‘t quartier ofte in sijn bedrijve sal komen ende aengeven / hoe 

veel Boden ofte diensten een yegelijck heeft / ende wat Loon hy die selve in ‘t half Jaer geeft / 

ende voorts mede brengen ende betaelen den twintichsten penninck van ‘t selve Loon / by 

poene dat de Pachter sulx niet doende niemandt in breucke sal mogen betrecken. 

III. 

Dese denunciatie ofte Vercundinge aldus ghedaen zijnde / sal een yegelijck eenige Boden ofte 

diensten Cost ende Loon ghevende / geholden wesen ter gesetter tijdt ende plaetse 

financeerlijck ende oprechtelijck aen te gheven / ofte aen=gheven laeten / hoe veel Boden ofte 

diensten hy heeft / wat naemen die selve hebben / ende daer van de twintichsten penninck te 

betaelen / by poene van twee Carolus guldens ter Maendt voor elcken Bode te verbeuren / soo 

meenich Maendt ‘t selve versuymt ofte verzweegen wordt. 
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IV. 

Welverstaende dat de aengevinge ende volgens dien oock de betaelinge gedaen sal moeten 

worden niet alleene van ‘t geldt dat een yegelijck Bode voor sijn Loon bedinget / maer oock 

van alle toe-haecken die welcke die Boden toe bescheyden / als van Hosen / Schoenen / 

Hembden / Schurten ofte Schurteldoecken / Klederen / Linnen / Lammer / Kalver / Enter-

dieren / ofte oock de weyde van dien / ofte van eebige andere Beesten / ende in somma wat 

andere naemen die selve toe-haecken oock meugen hebben / niets uytgesondert / die welcke 

altesaemen te gelde ge-estimeert sullen worden / nae datmen ter plaetse daer een yegelijck 

woont / gewoon is die selve gemeynlijck te betaelen. 

V. 

Ende of het gebeurde dat binnen tijdts eenige Boden quamen te versterven ofte te verhijlcken / 

wegh te gaen / ofte oock noch eenige meer ofte min Boden by yemandt aen ofte afgestelt 

worden / sullen die selve veranderingen den Cellecteur ofte substitueerden binnen den tijdt 

van veertijn daegen nae de veranderinge inde Boden gevallen angegeven moeten worden / by 

poena van twee gulden ter Maendt als vooren. 

VI. 

Soo yemandt bevonden mochte worden / onrechte aengevinge van ‘t Loon ofte van de toe-

haecken ghedaen / ofte yets daer van verzwegen te hebben / sal verbreecken twintich Daeler 

boven ‘t ghene inde Resolutie van de Provincie het Placceat ende Generale Ordonnantie 

begrepen is. 

163 

 

 

 

 

 

Capitale Impost. 

 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve van de ghemeene Saecke 

binnen die Stadt Groningen ende 

Ommelanden / Conform de Resolutie 

der Heeren Staten der selver Provincie 

genomen / de voorschreven Impositie 

van alle Menschen / geheven ende 

geinnet sal worden. 

 

 
 

 

I. 

De Collecteur sal ten Regarde van desen Impost in Stadt Groningen ende Ommelanden / van 

yeder Mensche zijnde boven de viertijn Jaren oldt / hebben te ghenieten alle Maenden twee 

stuyver / ende van yeder Mensche onder viertijn ende boven de twee Jaren oldt / een stuyver. 

Boven dien sal de Collecteur van desen Impost noch ontfangen / van yeder Horende-beest 

drie Jaren ende daerenboven oldt zijnde een stuyver ter Maent / ende van een Jongh beeswt 

twee Jaren oldt / een halve stuyver ter Maent / soo wel inde Winter als in de Sommer. 
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II. 

Ende sal een yeder Ingesetenen deser Provincie / door een Billet van den Pachter daer toe 

versocht zijnde / geholden wesen / in ‘t begin van den Pacht pertinent te laten aenteyckenen / 

het getal van alle Menschen die hy in sijne Familie is hebbende / mitsgaders van alle 

Horende-beesten desen Impost subject / by de verbeurte van drie Carolus gulden boven de 

Impost. 

III. 

Alle Huys-holders sullen niet alleene voor haer Kinderen / maer oock voor haer Dienst-boden 

ende Costgangers die by henluyden een Maent ofte langer continuelijck inde kost gaen / 

moeten betaelen. 

IV. 

Daer tegen sal die Collecteur geholden zijn op ‘t versoeck van de Ingesetenen alle Maenden 

afteyckeninge ende anteyckeninge te doen / nae gelegentheydt van saecke. 

V. 

Van desen Impost sal niemandt vry wesen als alleene die ghene die welcke inde Generale 

Ordonnantien zijn ge-eximeert / mitsgaders alle Studenten op de Academie ingeteyckent / 

Ruyteren / Soldaten ende Canoniers met haere Familie . uytgenomen d’ Officieren tot 

Quartiermeesters ende Sergeanten incluys / die welcke mede geholden sullen wesen te 

betaelen : Item de Almoessen leven / ende om Godts wille Remis versoecken / die welcke 

nochtans aen te gheven schuldich zijn / by de verbeurte van haer vryheydt. 
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Ambachten. 

Ordonnantie volgende die welcke ten behoeve vande gemeene Saecke / den 

Impost op alle Ambachten / Hanteringen ofte Neringen binnen de Stadt 

Groeningen ende Ommelanden / volgens ‘t consent vande Staten der selver 

Provincie geheven sal worden. 
I. 

Desen Impost sal geheven worden in dier voegen / dat alle die ghene die welcke eenich 

Ambacht / Hanteringe ofte Neringe doen in Stadt ende Lande / te weeten / alle Goldtsmeden / 

(in de kantlijn staat met potlood geschreven: Horologimakers) / Smeden / Slotemaeckers / 

Messemaeckers / Roermaeckers / Spoormaeckers / Backers / Koeckenbackers / 

Suyckerbackers / Snijders / Schoemaeckers / Kleyne-kremers / daer van in volgende Artijkul 

niet gementioneert wordt / Mulders / Biertappers / Pelsers / Wevers / soo wel van Wullen als 

Linnen / Sijden / Sayet ofte Ras-wevers / Hoedemaeckers / Sweertvegers / Kannegieters / 

Sadelmakers / Glasemaeckers / Coperslagers / Geelgieters / Leerbereyders / Riemsnijders / 

Vellebloters / Stellemaeckers ofte Rademaeckers / Steenmetselaers / ende Toimmerluyden / 

soo wel Knechten die selffs Huysholden als Meesters / Kistemaeckers / Lademaeckers / 

Stoeldraeyers / Knokenhouwers / Varwers / Boeckvercopers / Kuypers / Barbiers / 

Wandtscheerders / Touwslagers / Korfmaeckers / Leyendeckers / Keersemaeckers / 

Voorcopers van Eetbaer waeren / Visschers / Schilvaerders / Schutenschuyvers / de kleyne 

Schippers die van personen ofte goederen vracht verdienen (Verdeel-scheepkens exempt) 

Seylmaeckers / Voerluyden / Speelluyden / Orgelisten / die Slapers om gelt houden / 

Harthouwers / Gortemaeckers / Stratemaeckers / Bleeckers / Moeskers / Hoveniers die Bomen 

voor geldt vercopen / Schepen ende Schuytemaeckers / Cleerkoopers / Brandewijnmaeckers / 

Gaerbraders / ende voorts alle anderen die diergelijcke Hanteringe ende Neringe doen / in 

volgende Articule niet gementioneert / ten behoeve als vooren / in een half Jaer betalen sullen 

yeder tijn stuyver Brabans. 
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II. 

Ende dat alle volgende als Advocaten / Procureurs / Notarien ofte die Instrumenten voor geldt 

schrijven / Boeckdruckers / Schilders / Pachters / van de Generale Middelen ende haer Borgen 

/ Brouwers / Moltmaeckers / Apotheeckers ofte Kruydeniers / Ziepsieders / Sijden-kremers / 

Laecken-kremers / Linne-kremers / Biersteeckers die met vremde Bieren handelen / die 

handelinge met Wijn in ‘t gros drijven / item Wijntappers / ‘t zy dat sy Wijn alleenich ofte 

Bieren mede tappen / item / die droge Gasteryen holden / Holtkopers / Steen-tichelers / 

Pannebackers / Pottebackers / Kalckbranders / Bontwerckers / Rogge ende Koorenkopers / 

Butterende Speckkopers / Iserkopers ende Iserkremers / Peerdekopers ende Volenkopers / 

Verweyders / te weeten die meer als vier Ossen ofte Koeyen koopen om weer te verkoopen / 

Olyslagers / Schippers die door Zee ofte over Wat vaeren / ten behoeve als vooren in een Jaer 

sullen betaelen een Carolus Gulden tijn stuyver. 

III. 

Ende of ‘t ghebeurde dat een Persoon mochte ghebruycken verscheyden vande voorsz. 

Hanteringen ende Neringen in ‘t eerste Articul gementioneert / in sulcken val sal deselve 

Persoon niet hoger als voor twee Neringen geschat mogen worden / ende in ‘t anderde ofte 

beyden Articulis verscheyden Neringe hebbende / niet hoger als voor vier Carolus guldens. 

IV. 

Ende op dat desen Impost oprechtelijck mooge worden gecollecteert ende betaelt / soo sal de 

Pachter door de Commijsen / veertijn daeghen voor den Ommetocht ter plaetse in sijnen 

bedrijve begrepen / alle Ingesetenen daeronder gehoorende / ende vande voorschreven 

Neringen ofte Hanteringe zijnde door openbare affixien / kundinge vande Predick-stoel ofte 

Klockenslagh / ende inde Stadt mede door Tromme-slagh doen waerschouwen / om tegens 

den tijdt inde Publicatien gemelt / haere Naemen beneffens haere Hanteringen oprechtelijcken 

aen te gheven / ende den voorsz. Impost te betaelen / sullen oock de voorsz. Ingesetenen 

sulcke hanteringe drijvende als hier voor Artic. 1. ende 2. geseght is / geholden zijn hen daer 

nae te reguleren / op poena van te verbeuren Maendtlijcks ses mael soo veel als sy volgens 

dese Lijste te betaelen schuldigh zijn / boven den Impost selvest / ende onvercortet de poenen 

nae de Generale Placcaten te executeren / tegens den ghenen die welcke dit Middel 

moetwilligh verzwijgen ofte frauderen. 

V. 

By aldien yemandt eene der voorsz. Hanteringen geduyrende de Pacht eerst doet aenvaerden / 

die selve sal sulcx ende dien volgens nae proportie van den tijdt zedert het aenvaerden 

voorgesz. hen tot den eynde van ‘t Jaer toe / de voorsz. Impositie betaelen. 
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Vande Taback. 

 

Ordonnantie volgende die welcke 

binnen die Stadt Groningen ende 

Ommelanden / volgens consent van 

die Staten der selver Provincie den 

Impost op de Taback geheven sal 

worden. 
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I. 

Van alle Taback die inde Provincie van Stadt Groningen ende Ommelanden ingebracht sal 

werden / sal den Inbrengher betaelen ofte verantwoorden / van elck pondt vier stuyver brab., 

minder gewichte naer advenant. 

II. 

Den ghenen / ‘t zy Coopman / Facteur / Schipper / ofte Boots-gesel / ofte andere personen 

hoedanigh die selve souden mogen wesen / als sy eenige Taback binnen dese Provincie inne-

brengen / sullen met die selve Taback in gheene Steden ofte plaetsen mogen vernachtten / 

sonder die selve in ‘t gros den Collecteur aen te gheven / mitsgaders den naem van den 

persoon die den Taback toecomy / ofte aen wien die selve is gesonden : Noch en sal gheene 

Taback uyt eenige Schepen / Schuyten / Wagens ofte Karren gelost / ende in eenige Winckels 

/ Packhuysen / Kelders / ofte andere plaetsen opgedaen moogen werden / voor ende aleer sy-

luyden den selven Taback den Collecteur de quantiteyt van dien oprechtelijck aengegeven 

sullen hebben / op poene van den Taback / ende een boete van vijftich gulden t’elcken te 

verbeuren. 

III. 

Van welcke quantiteyt den op-doender ‘t zy Coopman of ander / sal worden gemaeckt 

debiteur / om die selfde partyen te verantwoorden / ten waere sy was benedeb die drie-hondert 

pondt. Welcke partye als dan contant sal moeten betaelt worden. 

IV. 

Den Coopman / Facteur / ofte allen anderen hen met Taback generende / sullen af-schrijvinge 

genieten van allen den Taback die sy-luyden met kennisse ende Billet van den Collecteur 

buyten dese Provincie / in andere van de Geunieerde Provincien sullen hebben versonden : 

Helijck mede af-schrijvinge sal genieten alle de Taback de buyten die Geunieerde Provincien 

sal worden gevoert / mits daer van aen den Collecteur leverende Acte van den Convoy-

meester / dat die uytgaende Convoy ofte Licent daer van behoorlijck is betaelt. 

V. 

Ende of ‘t gebeurde / dat yemandt binnen dese Provincie Taback quame te koopen / om in 

eenige vande andere Provincien te vervoeren / sal gehouden wesen cautie te stellen / ofte de 

Impost by provisie te namptiseren. 

VI. 

Van de Taback die binnen dese Provincie van d’ eene Stadt ofte plaetse inde andere sal 

werden gevoert ‘t zy  off die selve vercocht is / ofte niet / en sal gheen afschrijvinge gedaen 

worden / als alleen partyen van vijftich pondt / ofte daerenboven. Maer van kleyne partyen 

beneden de vijftich pondt / sal den Impost betaelt blijven ter plaetse daer sy eerst binnen dese 

Provincie is ingekomen / mits dat hen Luyden by den Collecteur aldaer sal gegeven worden 

een Billet / dat den vollen Impost daer van is betaelt / welck Billet aen den Collecteur vertoont 

sal moeten worden daer den Taback sal worden gebracht. 

VII. 

De Pachter ende Collecteur sullen alle Maenden mogen gaen liquideren tot alle de Cooplieden 

/ Facteurs ende alle anderedie haer met Taback generen / omme van hen luyden den impost 

ontfangen te werden van ‘t ghene sy verhandelt / ofte inde Maent gesleten sullen hebben. 

VIII. 

Ende omme te voorcomen die frauden de mette kleyne partyen soude moogen werden 

ghepleeght / sullen de Pachters ofte haere Gecommitteerden / met kennisse vanden Officier / 

ofte yemandt van den Gerichte die Harnas-tonnen / Kisten ofte andere Packagie van Boots-

volck / ofte andere van buyten die Landen inkomende / daer vermoeden van fraude op soude 

mogen wesen / te doen openen / omme gevisiteert te worden / sonder dat hem yemandt daer 

tegens sal mogen stellen : ofte die selve ondersoeckinge verhinderen.  
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Op de verbeurte van vijf-en-twintich Gulden / ende arbitralijcken gecorrigeert te worden naer 

gelegentheyt vande saecke. 

IX. 

De Pachter sal ten ingaen van sijnen Pacht met een Gerichts-dienaer mogen gaen peylen tot 

alle Coopluyden / Facteurs / en die haer met Taback generen / ‘t zy in ‘t gros ofte by de 

kleyne gewichte / dewelcke gehouden sullen wesen aenwijsinge te doen ende bekent te 

maecken / in welcke Pack-huysen / Kelders ofte plaetsen / sy-luyden Taback hebben leggen / 

sonder eenige van die selve te verzwijgen / op de verbeurte van den Taback ende daerenboven 

een boete van twee-hondert gulden / ende sal den afgaenden Pachter geholden zijn aen den 

volgenden Pachter uyt te keeren ‘t gunt ten afgaen vanden Pacht inde peyl bevonden sal 

worden / des sal den afgaenden Pachter overwijsinge op die Coopluyden / Facteurs ofte 

Taback-verkopers moogen doen allen den Tabackdie sy-luyden (volgende die liquidatie) noch 

schuldigh zijn : Ende sal den Pachter ofte sijnen Commijs vermoogen soo dickwijls ende 

menichmael tot de Grossiers / Utslijters ende alle andere hen met Taback generende / met een 

Gerichts-dienaer ondersoeck ende peylinge mogen doen / als sy ‘t selve nodich ende oorbaer 

vinden sullen. 
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Heerdtsteden ende Schorstienen. 

 

Ordonnantie volgende die welcke ten 

behoeve vande gemeene Saecke / de 

Impost op alle Heerdtsteden binnen de 

Provincie van Stadt Groningen ende 

Ommelanden / volgens de Resolutie 

van de Staten der selver Provincie / 

over al geheven sal worden. 

 

 
 

I. 

Die voorschreven Impost sal geheven worden in dier voegen / dat van yeder Heerdtstede ende 

Schorstien sal worden betaelt veertich stuyvers / doch met sulcke modificatie / dat van alle 

Huysen / Kamers ofte Kelders ende van alle andere Woningen / daerinne niet meer als een 

Heerdtstede is / half soo veel / dat is / twintich stuyvers sal worden betaelt.  

II. 

Ende dat van alle Heerdtsteden ende Schorstienen inde voorsz. Provincie van Stadt ende 

Lande gelegen / als allerhande Ovens / Forneysen / Stoven / Smissen / van Goldt-smeden / 

Silver-smeden / Harnas-makers / Wapen-maeckers / IJser-smeden / Slote-maeckers / Glase-

maeckers / Brouwers Collingen ende Daren / Molte-maeckers Daren / item Heertsteden van 

Gorte-maeckers / Varwers / Tinnegieters / Clocke Busse ende Geelgieters / Suycker-backers / 

Kalck-Ovens / ofte plaetsen daermen Kalck brandt om te verkopen / Tichel-Ovens / 

Pottebackers-Ovens / Brandewijn ende alderhande Distelier-ovens ende diergelijcken / 

Olyslagers Heerdtsteden / Soltketels / elcke Soltpanne voor een Heerdtstede gereeckent / 

Mee-stoven / Zeepsiederye / Tranmaeckerye / ende voorts alle andere Heerdtsteden ende 

plaetsen daermen vuyr stoocken magh / daeronder oock mede gereeckent worden plaetsen 

daermen Melck stremt / die welcke strem plaetsen d’ Ingesetenen oock tot koocken ende 
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andere vuyringe sullen mogen gebruycken. Welverstaende dat alle die ghene die welcke vijf 

Koeyen off daer boven hebben / behalven alle haer Heerdtsteden ofte Schorstienen / noch een 

sullen moeten aengeven ende betalen voor de stremplaetse / al waert schoon dat sy haer 

Melck in een Schorstien stremdem / ende dat die ghene die welcke vier Koeyen ende daer 

onder hebben / alleenich voor hare Heerdtsteden ende Schorstienen ende niet voor een strem-

plaetse besonder betaelen sullen. 

III. 

Brouwers-Kollingen / Brouwers ende Moltmaeckers Daren / groff ende kleyn-smeden / 

Goldt-smeden voor haere Smissen / Backers-ovens ?varweryen / Zolt-pannen / Kalck-ovens / 

ende plaetsen daer men Kalck brandt om te vercopen / Stien-ovens / Potte ende Pannebackers 

ovens / Mee-stoven / Zeeperyen / sullen voor twee Heerdtsteden gereeckent ende betaelt 

worden / by die ghene die welcke daer mede Neringe ende Hanteringe drijven. 

IV. 

Welcke voorsz. Heerdtstede-geldt gedragen ofte betalt sal worden tot last van den 

gebruyckers ofte Huyrman / uytgenomen der Studenten Camers / woningen van ghemeene 

ofte slechte Soldaten te Voet ofte Peerde / daer onder de Aldelborsten ende Corporaels mede 

gereeckent / item de Woningen van alle de ghene die welcke notoyr arm zijn / voor allen 

welcken de verhuyrders der Woningen ofte eyhenaers vande grondt / indien sy in eygen 

Huyskens wonen / schuldich sullen zijn te betaelen / welverstaende dat de voorsz. Soldaten 

ende Armen evenwel geholden zijn de Heerdtsteden aen te gheven / by verlies van haer 

vryheyt ende arbitrale boete nae gelegentheyt van saecken. 

V. 

Ende op dat desen impost oprechtelijcken sal mogen worden gecollecteert ende betaelt / soo 

sal de Collecteur ofte Pachter terstont ten inganck sijner bedieninge ofte Pacht / ende ter 

plaetse in sijn bedrijve begrepen allen Ingesetenen daer onder gehorende door openbare 

affixeen / kondinge van den Predick-stoel ofte Klockenslagh / daer Predigers ofte klocken zijn 

/ ende inde Stadt mede door Trommelslagh doen waerschouwen / dat sy binnen viertijn dagen 

naer gedane publicatie haer Heerdtsteden et. perfectelijcken sullen angeven / ende voorts het 

voorsz. Heerdtstede-geldt betalen op de termijnen gestellet in d’ Instructie vande particuliere 

Obtfangers ende Commijsen. Ende sullen d’ Ingesetenen geholden zijn hun daer nae te 

Reguleren op poene te verbeuren yeder maendt op yeder Heerdtstede een Carolus gulden / 

onvercortet die straffen nae de Generaele Placcaten Resolutien ende Generale Ordonnantien t’ 

executeren tegens den ghenen / die welcke eenige Heerdtsteden wietens ende willens 

verzwijgen. 

VI. 

Dit Heerdtstede-geldt sal betaelet worden in voegen als volget. Inde Stadt van yeder 

Heerdtstede sestijn stuyv. den 15. Feb. ende op den 15. May ende 15. Aug. telckens 10. stuyv. 

ende op den 25. Novemb. 4. stuyv. de halve nae advenant. 

VII. 

In d’ Ommelanden op den 10. Martij sestijn stuyv. op den 2. Junij ende den 1. Sept. telckens 

10. stuyv. entlijcken op den 25. Novemb. 4. stuyv. van yeder Heerdtsteede / de halve nae 

advenant. 

VIII. 

Vande voorsz. Impost sullen alleenicg vry ende exempt wesen des Stadtholders Hoff / 

Provincie-huys / Stadts Raedt-huys ende alle Rechthuysen by niemant bewonet / het Collect-

huys der generale Middelen binnen de Stadt / Stadt-poorten / Wachtjuysen / Kercken ende 

Sacrystien / Academie ende Scholen / verstaen inde Kamer daer Schoole geholden wordt : 

Item de Cerchers Logimenten by de Meulen / Soldaten Hutten in die Fortressen / 

mitsgaders die gheene die welcke inde Generale Ordonnantie begrepen zijn. 
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Uithangbord “Hier ontfangmen t’schoorstien gelt” [065657950], NCRD, 

Nationaal Gevangenismuseum 

 

 

 

 

 

177 
 

 

 

Breucken. 

 

Ordonnantie volgende die welcke 

ten behoeve vande ghemeene 

Saecke/ binnen de Stadt 

Groningen ende Ommelanden / 

volgens het consent vande Staten 

der selver verpachtet sullen 

worden / die Brucken op de 

frauden tegens het Placcaet ende 

Lijste vande generale Middelen 

perpetreert / over die geheele 

Provincie. 
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I. 

In den Eersten sal die Pachter hebben te genieten die helfte van het Contingent van alle de 

Breucken / die welcke by het Placcaet / de generale ende Particulieren Ordonnantien ofte 

Lijsten op de opheve van die Generale Middelen ghemaeckt / mitsgaders by Resolutie van 

den Vierden Martij 1613. gestatueert zijn / ende de Provincie behooren / de komen sullen tot 

profijt van de Provincie. 

 

II. 

Sal van gelijcken hebben te genieten alsulcken contingent vande Breucken als voor den 

anbrenger is geordineert / by aldien hy de eerste is / die de fraude ontdeckt. 

 

III. 

Sal oock op alle Fraudateurs / ende allen den ghenen die welcke minder in den Pacht 

aengeven ende betaelen dan de juste gerechticheydt / volgens die Lijste moogen procederen / 

al waer ‘t schoon dat de Pachter met den selven te vreeden waere / ende met yemandt wilde 

conniveren. 

 

IV. 

De Pachters vande Generale Middelen sullen gehouden wesen alle frauden die welcke tot 

haere kennisse koomen aen desen Pachter aen te gheven / ende indien die selve Pachter 

binnen de tijdt van drie Weecken / nae dat die selve frauden tot haere kennisse gekoomen zijn 

sulcks niet en deden / sal die selve fraude aen desen Pachter geheel vervallen zijn. 

 

V. 

Soo oock de Pachter van de Generale Middelen sijn Actie teghen den Fraudateur niet in-stelde 

/ ofte oock al in-stelde / sal die Pachter van die Breucken daeromme al even-wel sijn recht op 

den Fraudateur moogen vervolgen. 

 

VI. 

Soo oock den Pachter vande Generale Middelen / van yemandt minder naeme dan de juste 

gherechtigheydt / ofte oock met yemandt mochte composeren / ofte andersints het Placcat / 

mitsgaders de Generale ende Particuliere Ordonnantien op den opheve vande Generale 

Middelen ghemaeckt contravenieren / sal hy soo wel op den Pachter als op den Ingesetenen 

deser Provincie moogen procederen. 

 

VII. 

Die Breucken daerinne yemandt gecondemneert wordt / sal hy volgens d’executorialen op de 

Generale Middelen ghemaeckt / moogen innen / ende door de Collecteurs daer toe gestellet 

doen ontfangen. 

 

VIII. 

Tot welcken eynde den Secretaris der Heeren Staten / ofte Clerq; in absentie des Secretarij / 

sittende mede in Collegio der Heeren Gedeputeerden / by de Sententien die in Pacht-saecken 

worden gepronuncieert / geholden sullen wesen hen Toppen te verlienen van alle die 

Sententien daerinne yemandt werdt gecondemneert / ende dat nochtans voor gebeurlijcke 

Salaris. 

 

IX. 

Die Pachter van dese Breucken sal niet vermogen eenighe andere Pachten te trecken nochte 

eenigh part ofte aendiel daer aen hebben. 



~ 81 ~ 

 

 

181 

 

 

 

 

Turff. 

 
Ordonnantie volgende die 

welcke ten behoeve vande 

ghemeene Saecke/ den Impost 

op den Turff / binnen de Stadt 

Groeningen ende Ommelanden / 

volgens ‘t consent van de Staten 

der Staten der selver Provincie 

geheven sal worden. 

 

 
 

 

I. 

De Collecteur van desen Impost sal van yeder dagh-werck ofte Schuyte Turff ses goede 

Voeren op een Schuyte ofte daghwerck gereeckent (minder ende meerder nae advenant) die in 

sijn bedrijve gegraven / ofte van buyten de Provincie daer inne gebracht / ‘t zy die selve 

daerinne werden geconsumeert ofte deurhevoert / genieten van de Swarte ofte gemengde 

Turff achttijn stuyvers / ende van de graeuwe ofte witte negen stuyver / ende van yeder 

Drentsche Voer een stuyver. 

 

II 

Desen Impost sal worden betaelt by den Vervoerder vande Turff / ende wederom 

toegereeckent worden den ghenen die deselve koopt ofte consumeert. 

 

III. 

Die Vervoerder van die Turff binnen dese Provincie gegraven / om te vercopen ofte Huyses 

nootdruft te gebruycken / sal geholden wesen die selve aen te gheven / ende van den 

Collecteur Cedulle te haelen / continerende die quantiteyt ende qualiteyt van de Turff 

mitsgaders de Naeme van de Persoone die deselve uyt-latet / voor ende aleer hy sal vermogen 

die Turff uyt het Veen vervoeren / by verbeurte van de Turff ende vijftich guldens wegens 

yeder dagh-werck ofte Schuyte / meerder ofte minder maete naer advenant. Half voor de 

Provincie ende half voor den Pachter. 

 

Welveestaende soo jemandt uyt het Veen eenighe Turff wilde vervoeren op een ander 

bequaeme plaetse / van waer dese Turff het geheele Jaer door kan vervoert worden / die selve 

sal gehouden zijn een Cedulle vande Collecteur te haelen . continerende de quantiteyt ende 

qualiteyt vande Turff / om de gerechte Impost daer nae te betaelen by de verder vervoeringe 

in vougen als boven. 
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IV. 

Die Turff van Drenthe door het Gorecht nae die Stadt gaende het zy dat die selve aldaer 

geconsumeert / ofte deurgevoert wordt / sal by de Stadts-Landt-ende Waterpoorten 

aengegeven ende ver-impostet worden / maer die in ‘t Goorecht ofte Stadts-Tafelen verblijvet 

/ sonder die Stadt te passieren / sal ter plaetse van d’ ontladinge / voor ende aleer die lossinge 

geschiet is / aengegeven ende ver-impostet moeten worden / by poena als vooren. 

 

V. 

Ende op dat desen impost tot onderstandt van de Gemeene saecke des te bequamer geheven 

magh worden / sal die selve voor de tijdt van een geheel Jaer in drie distincte parteyen werden 

verpachtet. Als te wieten: 1. Stadt / Stadts-Tafelen / Gorecht : 2. Duyrs-woldt / Oldampten / 

mitsgaders alle die plaetsen van Fivelingo daer Turff ghegraven wordt : 3. Nyen-oort ende 

Fredewoldt / mitsgaders alle de plaetsen van ‘t Wester-quartier daer Turff gegraven wordt. 

 

VI. 

De Pachter vande Stadt / Stadts-Tafel ende Gorecht sal doen ontfangen den Impost van alle de 

Turff die in sijn bedrijve gegraven / ende van buyten de Provincie daerinne gebracht ofte 

deurgevoert wordt / exempt die Turff soo in andere Pachteren bewinde gegraven ofte daer 

door gevoerdt is / van welcken d’ Impost ontfangen sal worden in ‘t district daerinne die selve 

gegraven / ofte daer door de Turff gevoert is. 

VII. 

De Collecteur van ‘t Oldampt / Duyrs-woldt ect. sal hebben te ontfangn den impost van alle 

de Turff gegraven en sijn district / mitsgaders van alle die Turff vande Pekel-veenen / die A 

afcomende / waer van den impost / indien die Turff door Winschoter Zijl sal passeren / betalet 

sal worden op de voorsz. Zijl / tot welcken fine gestelt sal worden een Collecteur : Ende 

indien sy elders in d’ Oldampten ende Fivelinge opgeslagen wordt / ter plaetsen van haere 

Ontladinge. 

VIII. 

De Collecteur vande Nyenoortsche / Fredewoldtsche Veenen ect. sal mede hebben te genieten 

den Impost van den Turff komende uyt Drenthe ende Vrieslandt in ofte door sijn bedrijve / 

welverstaende dat die Turff in Vrislandt gegraven ende door de Limiten van ‘t Wester 

Quartier weder nae Vrieslandt werdende gevoerdt / van desen Impost vry ende exempt sal 

wesen. 

IX. 

De respective Pachters sullen op alle Sluysen / Stromen / Wegen / ende andere plaetsen sulcke 

wachten ende ordre mogen stellen / als sy tot weringe van frauden sullen bevinden te behoren. 

X. 

Sullen mede vermoogen in bywesent van een Bode ofte Gerichts-dienaer die Turff op de 

Veenen binnen dese Provincie / ofte inde Schuyren ende op die Hiemen in de Veenen staende 

/ visiteren ende opteeckenen om daer door de Frauden te ontdecken. 

XI. 

Van desen impost sal vry zijn alle de Turff (exempt die Drentsche) die buyten dese Provincie 

wort vervoert ende consumeert / mits dat daer van werde verantwoordet volgens het xxij. 

Artic. vande Generale Ordonnantie / op poene van hondert Carolus Guldens / by den 

Fraudateur t’ elckens te verbeuren op jeder Wagen ofte Schip groot ofte Kleyn : 

Welverstaende dat de eygentlijcke persoon daer aen dese Turff gesonden wordt by de 

aengevinge niet bekent gemaeckt sal behoeven te worden / maer alleenlijcken de plaets daer 

jemandt de intentie heeft die selve eerste heen te voeren / al waert schoon dat dese Turff daer 

nae op andere Plaetsen gebracht mochte worden / mits dat behoorlijcke Attestatie daer van 

worde vertoont. 
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De belastingontvanger en zijn deurwaarder 

 

De anonieme maker van dit zeventiende-eeuwse schilderij, voorstellend een belastingpachter 

met zijn deurwaarder, heeft zich laten inspireren door soortgelijke schilderijen van de 

zestiende-eeuwse schilder Marinus van Reymerswale. 
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Ordre ofte Instructie 
 

nae die welcke by provisie die 

GENERALE MIDDELEN  

over Stadt ende Lande  

sullen worden geinnet. 

 

I. 

Alle Imposten ende Boeten 

procederende van den opheve der 

Generale Middelen sullen 

gecollecteert worden op drie 

Comptoyren geconstitueert /  

als volget :  
 

 

I. Comptoir. 

2. Hier by sullen gecollecteert worden naevolgende species. 

1. Hoorende-beesten, besaeyde Landen  {  } die Stadt. 

ende Oor-geldt op de Peerden   {  } Hunsingo.  

2.  Capitalen, Ambachten,      {    In    } Fimelingo. 

Dienst-boden Loon.       {  } Wester-quartier.  

3.  Heerdtsteden.        {  } Old’-Ampten. 

4.  Boeten ofte Breucken over die geheele Provincie. 

 

3. Dit Comptoir sal worden geadministreert by een Particuliere Ontfanger / drie Commijsen 

ende een Clercq; te verminderen ofte te vermeerderen / soo als die practique sal leeren nodigh 

te zijn. 

 

4. Van desen ontfangh sullen ghehouden worden seventijn besondere Boecken ende 

Reeckeningen / als namentlijck / van die drie eerste species elck vijve ende van die laetste 

twee. 

 

5. Behalven de voorsz. ordinaris Boecken / uyt die welcke in het eynde de Reeckeninghe 

ghedaen moet worden / sullen noch moeten geholden worden sestijn pertinente besondere 

Journalen / te wieten van yeder der bovenste drie species vijve ende vande Breucken eene / 

uyt die welcke die dagh / wwecke ofte Maendtpstaet bequamelijcken gemaeckt sal konnen 

worden. 

 

6. Ende sullen die voorschreven drie species gecollecteert worden op de volgende vier 

Termijnen in ‘t Jaer / namentlijcken inde Stadt / het eerste op den 15. Februar. het anderde op 

den 15. May / het derde op den 15. Augusti / ende het vierde op den 15. November. 

In d’ Ommelanden / het eerste op den 10. Martij / het anderde op den 1. Junij / het derde op 

den 1. September / ende het laetste op den 25. November / sulcks dat van het Hoorn-geldt 

ende besaeyde Landen / cum annexis op het eerste termijn betaelet sullen worden drie Winter 
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Maenden / op het anderde ende derde t’ elckens drie Sommer Maenden / ende op ‘t laetste 

weder drie Winter Maenden : van die Capitale impositie op yeder termijn die gerechte helfte 

van ‘t halve Jaer : Ende aengaende de Heerdtsteden / dat van de Schorstienen die twee gulden 

in ‘t Jaer betalen op den eersten termijn gegeven sal worden sestijn / ende op het anderde ende 

derde t’ elckens tijne / ende op ‘t laetste vier stuyver / de halff betaelen nae advenant. 

 

II. Comptoir. 

7. Daer by sullen gecollecteert worden naervolgende species van Pachten. 

1. ‘t Gemael   {  }  die Stadt. Hunsingo. 

     {    In    } Fimelingo. 

2.  Bestiael   {  }  Wester-quartier.  Old’-Ampten. 

 

     {  }  die Stadt.  

3.  Turff.    {    In    } Wester-quartier. Fimelingo. 

     {  }  Old’-Ampten. 

4.  Wage over die geheele Provincie. 

 

8. Dit Comptoir sal worden administreert ende bedienet by een Particuliere Ontfanger / twee 

Commijsen ende drie Clercquen / doch te verminderen ende vermeerderen naer gelegentheyt 

als vooren : van die drie Clercquen sal d’ eene gebruycket worden tot die Wage / d’ anderde 

tot Collecte van die Turff in die Stadt / ende die derde blijven by ‘t Comptoir. 

De Clerquen vande Wage ende Turff / sullen gheholden sijn ten langhsten binnen acht 

daeghen ten Comptoir over te tellen alle ‘t ghene lopende die tijdt by haer magh zijn 

ontfangen / ende de resten vande selve 8. dagen suyveren binnen 14. dagen daer an volgende 

ende alsdan mede over tellen / ende sullen haer by d’ Ontfanger ende Commijsen van dit 

tweede Comptoir datelijck by d’ overtellinge Quitantien worden gepasseert / by poene van 25. 

gulden half voor de Pachter ende half voor de Provincie te verbeuren by den Clerq; sulcke 

overtellinge niet doende / ende by den Ontfanger ende Commijsen de Quitantien sonder 

redenen weygerende. 

 

9 Van desen ontfangh sullen geholden worden veertijn besondere Rekeningen ende Boecken / 

te weeten vijve van ‘t Gemael / vijve van ‘t Beestiael / drie van die Turff / ende eene vande 

Wage / beneffens een Journael van die selve impositie. 

 

III. Comptoir. 

10. By het derde Comptoir sullen worden gecollecteert navolgende Pachten. 

 

1. Bieren. In die Stadt. Hunsingo. Fimelingo. wester-quartier. Old’-Ampten. 

2. Wijnen. Over die geheele Provincie. 

3. Brandewijnen. 

4. Zeep, Azijn.  

5. Taback. 

6. Wollen Laecken ende Manufactuyren. 

 

11. Die Comptoir sal bedient worden by een particuliere Ontfanger / twee Commijsen ende 

een Clercq; doch te verminderen ofte vermeerderen als vooren. 

 

12. Van desen ontfangh sullen geholden worden tijn besondere Reckeningen ende Boecken / 

als namptlijcken eene vande Bieren in de Stadt / eene vande Bieren in Hunsingo / ende soo 

voorts van Fivelingo / Westerquartier ende Old-ampten / maeckende te saemen vijf Boecken / 



~ 86 ~ 

 

het seste sal zijn vande Wijnen / het sevende vande Brandewijnen / het achte van den Taback / 

het negende van Zeep ende Azijn / het tijnde van Wollen-Laeckenen ende Manufactuyren. 

 

13. Die voorsz. drie Comptoiren / sullen geholden worden voor soo veele inde Stadt 

gecollecteert wordt in een publijcq; huys by de Heeren Gedeputeerden daer toe gecoft ende 

accomodeert. 

 

14. Boven die voorsz. particuliere Ontfangers / Commijsen ende Clercquen / sullen die 

samptlijcke Comoptoiren noch versien worden met drie Dienaers ofte Lopers / die welcke by 

de Comptoiren sullen oppassen / Visitatien doen / Placcaten vande Sitdaghen der Commijsen 

allomme inde Provincie op haer eygen costen bestellen, Pegelen by woonen / ende die Resten 

innen / ofte met kentenisse van ‘t Recht executeren. 

 

15. Vande Particuliere Ontfangers sal tijdelijcks een onder hun Preses zijn / welcke 

Presidentschap onder haer per vices by Maenden sal ommegaen / ende by soo verre eenigh 

misverstandt ofte dispuyte over het uytgeven van Cedullen ofte anders yets tot expeditie van 

d’ Ingesetenen dienende / moche voor-vallen / sal daer over neffens d’ ander beyde 

Ontfangers provisioniele verklaringe doen / waer nae sich die Commijsen ende Clercquen bij 

provisie sullen moeten reguleeren. Onvercortet nochtans die Pachter ende Ingesetenen haer 

Recht / ‘t welcke verstaen wordt door dese verklaeringe niet geprejudiceert te zijn. 

 

16. Die voorsz. drie Ontfangers sullen gekooren worden by de Heeren Gedeputeerden / 

exempt de Clerquen die welcke by de respective particuliere Ontfangers ende Commijsen 

sullen worden genimineert / ende aen de Heeren Gedeputeerden gepresenteert omme 

geapprobeert te worden / dies soo sullen d’ Intfangers ende Commijsen voor de getrouwicheyt 

haerder Clerquen moeten responderen. 

 

18. Die particuliere Ontfangers moeten borge stellen aen de Provincie voor 6000. gulden : 

ende die Commijsen voor 4000. gulden een yeder. 

 

19. Die particuliere Ontfangers sullen hebben voor Jaerlijck Tractement een yeder 750 guld. 

Ende sal d’ Ontfanger van ‘t eerste Comptoir noch hebben de vrye Wooninge in ‘t Huys daer 

in die Comptioren geholden worden. 

Dies sullen de voorsz. Particuliere Ontfangers de supposte Collecteurs ten platten Lande om 

gheen geschencken moogen molesteeren / noch oock van haer alheel gheen geschencken 

moogen ontfangen ofte laeten ontfangen / al waer ‘t schoon dat sulx gepresenteert werde / by 

poene van vijftich gulden ofte cassatie van haer dinst naer gelegentheyt van saecken. 

 

20. De Commijsen sullen voor Jaerlijck Tractement genieten 750. Keysers guldens / dies dat 

sy de ommetochten sullen doen op haer eygen kosten ende vrachten / sonder eenige vacatien 

ofte verteringe in rekeninge te brengen. 

 

21. De Clerquen sullen Jaerlijcks elck genieten 200. Carolus guldens : Doch die van de Wage 

400. ende die vande Turff 250. gelijcke voorsz. guldens, die dat sy het geheele Jaer door op 

haere bestemde plaetsen sullen moeten compareren / des morgens als de Poorte op-gaet tot 

den avondt als die Poorte toe-gaet. 

 

22. Die Boecken / Pampieren / Pennen / Enckt / Brandt ende Licht sullen comen tot laste 

vande Provincie.  
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Waer van de Leverancie niet anders sal geschieden als op speciael versoeck der respective 

Particuliere Ontfangers, ende sulx in een Memoriael-boeck van tijdt tot tijdt werden 

geteyckent, ‘t welck daer nae tegens de rekeninge der Leveranciers geconfereert ende alls 

recht bevonden zijnde, deselve rekeninge niet alleene vande Leveranciers, maer oock van de 

respective Particuliere Ontfangers sal worden onderteyckent, met verclaringe derselver 

Ontfangers onder den Eedt by het aenvaerden van hun Ambt ghedaen, dat alles ten dienst 

vande Provincie is geemployeert. 

 

23. Die Dienaers ofte Loopers sullen voor Jaerlijck tractement ghenieten elck 250. gulden / 

ende voor haer getrouwicheydt Borge stellen ter somma van 500. gulden yeder : Sonder Turff 

ofte yets anders meer tot laste van de Provincie te genieten, soo wel mede by de Particuliere 

Ontfangers als de Commijsen ende Clercquen. 

 

24. Die Voorsz. Ontfangers / Commijsen / Clerquen ende Dienaers sullen niet vermogen 

Pachters te zijn / noch oock part ofte aendiel aen de Pachten te hebben / gelijck mede niet sick 

als Borge voor die selve in te laeten / oock gheen penningen den Pachters verschieten / op 

interesse doen ofte haer credijt daer voor interponeren / by poena van cassatie. 

 

25. Die Particuliere Ontfangers ende Commijsen sullen wesen vroome oprechte Personen 

sonder opsage ende van de Gereformeerde Religie. 

 

26. Sullen met alle getrouwicheyt ende neersticheyt Collecteren d’ Imposten vande Generale 

Middelen / mitsgaders die Boeten daer van procederende. Ende wordende convinceert van 

eenige malversatie sullen van haeren Dienst vervallen wesen / sulcx dat datelijcken een ander 

in haer plaetse sal worden gesurrogeert. 

 

27. Sullen van all ende een yeder sonder distinctie van personen / Edel ofte Onedel / 

Officianten / Rijcken ofte Armen niet minder noch meerder ontfangen / als de juste 

gerechticheyt / sonder in desen te gebruycken eenige simulatie ofte conniventie / al waer ‘t 

oock dat die Pachter selvest voor hun ofte yemant anders sulcx consenteerde ofte versochte / 

by poena van cassatie ende arbitrale straffe daerenboven. 

 

28. Sullen alle ‘t ghene sy ontfangen pertinentlijcken met expressie van des betaelders name / 

species van de Pacht / tijdt ende quantiteyt van ‘t betaelde in presentie van de betaelders te 

Boecke stellen / ende ten Comptoire doen sacken / ende ‘t selve in sodaene species als sy ‘t 

ontfangen / sonder eenige gelden in mindere ofte snoder payementen te veranderen / ofte met 

de penningen eenige Koop ofte Wisselinge te drijven. 

 

29. Sullen alle die selve penningen overleveren aen den Ontfanger Generael / ofte desselfs 

recht hebbende / sonder aen de Pachters ofte yemandt anders het gheringhste daer van te laten 

volgen / ten sy de Provincie bevorens sy betaelet. 

 

30. Sullen besorgen dat de Generale aen ende aff-pegelinge binnen die tijdt van veertijn 

daghen nae expiratie van de Pacht gedaen / te Boecke gestellet ende die penningen van den 

ouden Pachter gevordert ende ten Comptoire gebracht werden. 

 

31. Sullen vlijtich acht nemen dat op de Comptoiren d’ Ingesetenen met alle beleeftheyt 

werden bejegent / sonder tegens die selve ofte onder malcanderen te ghebruycken eenige 

schimp ofte smaet-reden / by arbitrale correctie ofte cassatie nae gelegenheyt van saecken / tot 

discretie der H: H: Gedeputeerden. 
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Welcke penningen vande an ende aff-pegelingen voorts over-gebracht sullen worden in 

handen van den Ontfanger Generael / ende aldaer verblijven in depositio  bet tot expiratie 

ende veranderinge vande Pacht. 

 

32. Sullen mede op de Comptoiren noch inde Wage niet droncken moogen komen / noch 

gheen Wijn / Bier ofte Taback mogen laeten haelen om aldaer te gebruycken / veele min 

aldaer met Teerlingen / Caerten ofte diergelijcke mogen spelen / by poena als vooren. 

 

33. Sullen alle Weecken ten minsten eenmael / te weeten op Saterdagh voor ‘t scheyden 

vande Comptoiren / met malcanderen Communiceren van ‘t gheene sy mochten observeert 

hebben tot verbeteringe vande Middelen / vermijdinge van Abuysen ende Frauden dienstich te 

zijn / ende sullen sulcx den Heeren Gedeputeerden op den volgenden Dinghs-dagh door 

haeren President laeten aen-dienen / ten eynde daer in werde versien. 

 

34. Sullen alle avonden de penningen aen den Ontfanger Generael ofte desselfs Clerq; 

overleveren sonder op eenige assignatien die selve daghelijckse ontfangene penningen aen 

anderen te moogen betalen. Ende sal d’ Ontfanger ofte Clerq; sulcx inde respective Boecken 

teeckenen / ende sullen de Commijsen in ‘t tellen ende transporteren vande penningen moeten 

assisteren. 

 

35. Ende by soo verre het slot vande Reekeninge meerder mochte bedragen als die penningen 

uytbrengen / daer voor sal ‘t geheele Comptoir moeten responderen. 

Welverstaende dat geduyrende de ommetochten der Commijsen die selve Commijsen niet 

gehouden sullen zijn mede te responderen voor ‘t ghene dat het slot van Reekeninge meerder 

mochte bedragen als de penningen uyt-brengen / noch oock voor de Abusen die ten tijde der 

voorgesz. ommetochten by het Comptoir mogen gepleget zijn / maer sulcx blijven tot last der 

ander leden vande respective Comptoiren. 

 

36. By aldien sy mochten bevinden / ofte merckelijcke suspensien hadden / dat by d’ ene ofte 

andere Ingesetenen eenigh abuys ofte fraude mochte zijn gepleget / sullen sulcx den Pachter / 

Advocaet Provinciael ende den Breuck-Pachter / ofte nae gelegentheyt den Gedeputeerden 

selve bekent maecken / ten eynde tegens die Fraudateur werde geprocedeert. 

 

37. Sullen niet te min alle Ingesetenen vermaeninge doen alles pertinentlijcken aen te gheven / 

oock aen te wijsen aen wat Comptoir yeder impost werdt betaelet. Ende den anwesende 

Pachter sulcx doende adsisteren / alsoo nochtans dat onder dit pretext gheen exactien werden 

gepleget. 

 

38. By soo verre sy bevinden dat de Pachters met yemandt composeren / conniveren / ofte 

eenige penningen buyten die Comptoiren van eenige Ingesetenen ontfangen / ‘t zy van Impost 

ofte Boeten / sullen sulcx den Heeren Gedeputeerden door hunne President aendienen / om 

daer tegens alsoo te versien als die dienst vande Provincie vereyschet. 

 

39. Die Particuliere Ontfangers ende Commijsen inde Stadt beneffens haeren Clercquen 

sullen op ‘t Comptoir moeten wesen / des Somers van den eersten April tot den lesten 

September van seven ende des Winters van 8. tot 11. voor den Middagh / ende nae de 

Middagh / van 1. tot 6. des Somers / ende  des Winters van 1. tot half 5. uyren / ofte soo veele 

meerder als de gelegentheyt van saecken vereyschet / in sonderheyt in de Slachteltijdt / op 

alsulcke Boeten als by de Heeren Gedeputeerden sal worden beraemt. Ende sal yeder 

Comptoir een Generael absent-Boeck moeten houden / d’ absenten van alle Comptoiren 
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tijdtlijcx daerinne teyckenen / ende alle Dinghs-daghen aen den Heeren Gedeputeerden 

vertonen / omme alle drie gevisiteert ende tegens malcander confereert te worden. Ende sullen 

de voorsz. Commijsen ende Clercquen van ‘t eene Comptoir in ‘t ander mogen werden 

overgestellet ende gebruycket / soo dick ende meenichmael als die Particuliere Ontfangers 

nae exigentie van saecken ‘t selve nodigh vinden. 

 

40. Sullen gheene Cedullen van eenige Imposten mogen passeren als opentlijck ten Comptoire 

ende by de Boecken. 

 

41. De Particuliere Ontfangers sullen voorts nae expiratie vande Pacht staet van die selve 

maecken / ende binnen den tijdt van een Maendt nae uytganck als vooren aen den Pachter 

(ende in cas van wan-betalinge mede aen de Heeren Staten ofte der selver Gedeputeerden) 

doen goede ende pertinente Rekeninge ende reliqua /met datelijcke overleveringe van alle 

Boecken ende Pampieren daer toe gehorende. 

 

Ende Sullen binnen drie daghen daer nae den Heeren Gedeputeerden vertoonen / dat sy van 

alle haere geadministreerde Pachten behoorlijcken ende van alle Pachters ende haere 

Parteniers te Boecke staende gequiteert ende gedechargeert zijn / als mede dat de penningen 

vande aff-pegelinge tot proufijt van den aengaenden Pachter ten Comptoire zijn voldaen / 

verclarende onder den Eedt by het aenveerden van haere officie gedaen / dat sy den Pachters 

realijcken ende sonder reversael ofte diergelijcke contra-beloften hebben betaelt ende 

voldaen. 

 

Doch indien de Pachters vermienen datter yets uyt den ontfanck gelaeten ofte anders eenige 

mis-verstanden ende abuysen inde gedaene Reeckeningen mochten wesen / sullen daer van 

hunne Actien moeten instellen binnen den tijdt van drie Maenden nae de overleveringe der 

Boecken / ofte dat sy by faute van sulcx daer van versteecken sullen zijn. 

Sullen oock de Particuliere Ontfangers eenige liquidatien ofte slotten van Rekeninge 

maeckende met de Pachters / Wijntappers ofte andere personen / gehouden wesen sulcx te 

doen in de camer van het Provinciale Collect-huys / ende niet in Wijn ofte Bier Herbergen / 

noch oock op eenige ander plaetsen / ende de penningen soo sy daer van ontfangen 

datelijcken te Boecke stellen / ten Comptoire sacken ende des Avondts weder uyt-tellen. 

 

42. Sullen van die Reekeninge ende Boecken / soo wel geduyrende als nae expiratie van de 

Pacht / niemandt visie gheven / veel weyniger den staet openbaeren als aen den Pachter 

selvest / te wieten aen een yeder van sijn eygen / ende gheen andere Pachten. 

 

43. Exempt dat de Heeren Gedeputeerden ende Rekenmeesters dies versoeckende visie van de 

Beocken sal werden vergunnet / oock in cas van wan-betalinge aen haer staet werden 

overgelevert / ende Reeckeninge gedaen. 

 

44. De Pachters sullen vermogen soo dickwijls het hun gelievet ten Comptoire mede te 

erschijnen / op alle Frauden ende misusen acht te nemen / ende daerop te doen soo als sy tot 

rade sullen vinden / welckes die Ontfangers ende die Commijsen sullen moeten gedogen. 

Mits dat die selve Pachteren als mede alle andere personen buyten het afgeschoten Comptoir 

sullen moeten blijven / bij poene van drie Carolus gulden t’ elcken reyse te verbeuren / halff 

tot die Dienaers ende halff tot der Armen proufijt. Uytgenomen dat aengaende het Gemael / 

Bieren ende Bestiael een Pachter van yeder specie binnen het voorsz. afgeschoten Comptoir 

sick sal mogen stellen by de Boecken van sijn respective Pacht. 
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45. Die Pachters sullen mede visie mogen nemen van de Boecken / te wieten een yeder van 

sijn Pacht / ende sullen haer mede die staeten van dien moeten uytgegeven worden / als sy ‘t 

begeren. 

 

Ende sullen die selve Pachters gehouden wesen alle avonden ofte ten langhsten alle acht 

daghen eens de Cedullen tegens de Boecken te confereren / ofte by faute van dien van haer 

recht tegens die van ‘t Comptoir versteecken zijn. Sullen oock de Pachters geholden wesen 

ten langhsten alle vier Weecken de Cedullen tegens de Boecken der Supposten Collecteurs te 

Lande te Conferieren, ofte by faute van dien van haer Actie tegens deselve Suppsten 

versteecken wesen. 

 

46. De Particuliere Ontfangers ende Commijsen sullen alle avonden de Boecken moeten 

sluyten / van ‘t ghene den dagh ontfangen ende te Boecke gestellet is. 

 

Welverstaende dat by het sluyten van een yeder Comptoirs ontfanck / alle drie particuliere 

Ontfangeren re saemen present sullen moeten wesen / te wieten niet alleene een yegelijck by 

sijn Comptoir / maer oock de twee particuliere Ontfangeren vande beyde andere Comptoiren / 

ende ‘t ghene sy bevinden inde Reeckeninge defectueus te zijn / sullen ‘t selve annoteren 

omme den Heeren Gedeputeerden daer van bericht te doen. 

 

47. Op dat d’ Imposten in d’ Ommelanden voeghlijcken mogen worden gecollecteert / soo 

sullen de voornoemde Ontfangers ende Pachters op approbatie der Heeren Gedeputeerden ten 

platten Lande op yeder oort ende plaetse daer voor desen Collecteurs geweest zijn / een 

Suppost stellen om door de selve de Collecten aen ende afteeckeninge te doen van alle species 

tot laste vande Pachters / volgens gewoonte ende particuliere Ordonnantie. Welverstaende dat 

die selve gestelde Supposten oock sonder consent der Heeren Gedeputeerden niet weder 

afgesettet sullen mogen worden. 

Ende sullen d’ Ingesetenen der Carspelen ten platten Lande / soo niet gewoon Collecteurs te 

hebben / op haer eygen kosten ende pericul een Collecteur moogen stellen / mits dat die selve 

sal Eedt doen als andere Collecteurs ende den Pachter aengenaem zijn. 

 

48. Die Particuliere Ontfangers sullen dien volgens besorgen dat alle halve Jaeren twee-mael 

op termijnen boven gestelt de Middelen werden opgehaelt / soo wel  van de species die by 

ommetochten van d’’ Ingesetenen selvest worden gehaelt / als de by de Supposten worden 

gecollecteert. Ende dat die wijdere Collecteerde penningen nae de laetste ommetocht ab ‘t 

Comptoir werden gebracht. 

 

49. Tot d’ ommetochten sullen worden gebruycket t’ elckens ses Commijsen / van die welcke 

drie in Hunsingo ende Wester-quartier / ende drie in Fivelingo ende Old’-ampten sullen 

reysen / omme die Collecten te doen. 

 

50. Dese drie personen sullen haer gehiele werck niet besonderlijcken / maer gesamptlijcken 

verrichten / in dier voegen oock dat d’ eene den anderen op de handt sien / d’ eene voor den 

anderen responderen sal / ende dat sy alle schade die by abuys in ‘t Collecteren soude mogen 

voorvallen / gesamptlijcken ende gelijckelijcken sullen dragen. 

 

51. Vande voorsz. drie sal d’ eerste houden het Boeck vande Hoorende-Beesten / besaeyde 

Landen ende Peerden / sonder geldt t’ ontfangen / sal daerenboven schrijven de cedullen aen 

den Ingesetenen te gheven / volgende het formulair haer ter handen gestellet. 
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52. Die anderde sal houden de Boecken vande Heerdtsteden / mitsgaders vande Capitalen / 

Neringen ende Bode-loon / ende oock gheen geldt ontfanghen / maer den Ontfanger 

principalijcken op de handt sien. 

 

53. Die derde sal de penningen soo wel vande Suppsten als andere Ingesetenen ontfangen / 

het ontfangh teeckenen in drie pertinebte besondere Journalen ofte dagh-staeten / volgens de 

formulairen haer over gelevert ende die cedullen uytlangen. 

 

54. Die penningen sullen in dier voegen verdielet ende hengeleght worden / dat elcke species 

van geldt by een komende van anderen gesepareert werde. 

 

55. Die Commijsen sullen alle Avonden pertinente dagh-staet maecken / sommieren het 

Journael / de somme daeronder teyckenen / ende tellen het geldt. 

 

56. Dit geschiedt zijnde / sullen de penningen besluyten in een kiste met drie sloten / daer van 

yeder een Sleutel sal hebben. 

 

57. By ‘t sluyt van den anderden dagh-staet sal gevoeget worden het sluyt van den eersten 

dagh / ende soo vervolgens tot het eynde van den ommetocht. 

 

58. Sullen wederomme in de Stadt gecomen zijnde datelijcken aen ‘t Huys van den Ontfanger 

Generael senden de voorsz. Kiste / ende in handen van den Particuliere Ontfanger soo wel de 

principaelste Boecken als het Journael / ende volgens (het selve Journael wel geexamineert 

zijnde) de penningen overleveren. 

Welcke penningen alle d’ Ontfanger Generael ofte desselfs Clerq; sal ontfangen / sonder dat 

de Commijsen sullen vermogen in ofte nae de ommetochten yets daer van op Assignatien aen 

anderen te betalen / ten waere met speciale last der Heeren Gedeputeerden. Ende by aldien het 

slot vande Journalen meerder mochte belopen als de contante penningen / sal de Particuliere 

Ontfanger onder wiens Comptoir het defect is schuylende / tegens de Commijsen ten volge 

het 38. Articul vande Generale Ordonnantie om het supplement met datelijcke executie 

mogen en moeten procederen. 

 

59. By aldien yemandt van de voorsz. drie personen sick mochte abuseren / anders doende als 

‘t behoort. Item by aldien sy inde ommetochten bevinden dat eenige penningen by de Pachters 

ofte particuliere Ontfangers op-gebeurt zijn vande Supposte Collecteurs ofte andere 

Ingesetenen / soo wel van Boeten als Imposten procederende / ende ten laetsten alle ‘t ghene 

sy bevinden voor den dienst vande Provincie te behooren gecorrigeert te worden / sullen 

geholden zijn onder den Eedt by hun-lieden in ‘t aenveerden van hunne officie gepresteert / ‘t 

selve den Heeren Gedeputeerden  getrouwelijcken aen te dienen ende te openbaeren / soo 

vroegh als sy van de ommetochten weder t’ huys gecomen zijn. 

 

60. By ontfangh der penningen vande Supposten sullen de Commijsen nemen copye uyt der 

Supposten Boecken by den Supposten gesloten ende geteeckent / ende die selve daerop 

quiteren / sullende die voorsz. Copyen dienen tot verificatie van haer ontfangh ende tot den 

fine aen ‘t Comptoir over-gebracht ende geliasseert worden. 

 

61. De Commijsen sullen voor haer uyttocht 14. daghen bevorens alle Ingesetenen by 

Placcaete soo wel over de Kercke als oock daer beneffens door aenplackinge / daer men 

gewoon is sulcx t doen / vercondigen op wat tijdt ende plaetse sy aldaer sullen zijn omme de 
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Imposten te collecteren / ende sullen d’ Ingesetenen geholden wesen alsdan te compareren / 

aengevinge ende betalinge te doen / by poena van executie. 

Welverstaende dat inde camer daer dese aengevinge ende betalinge gedaen wordt / 

geduyrende die selve besoigne gheen Wijn ofte Bier gedroncken sal mogen worden / op 

poene van een pondt groot by den Weerdt / Commijsen ofte andere contraventeurs t’ elcken 

reyse te verbeuren / halff voor den Aenbrenger / ende halff voor den Richter ter plaetsen 

sulcks executerende. 

 

62. By soo verre op den præfigeerden tijdt gheen betalinge wordt gedaen / sullen de 

Commijsen met toedoent van ‘t Recht ofte Gerichts-Dienaer ter plaetsen door haere Dienaers 

ofte Lopers binnen drie daghen nae d’ ommetocht den Ingesetenen realiter met pandt-haelinge 

ende anders executeren. \voor welcke exployt die Loper van yeder Huys 8. ende die Gerichts-

Dienaer 4. stuyver van den defaillant sal hebben te genieten / ende ‘t Gerichte voor de 

vercopinge (soo sulcx geschiedt) die tijnde penninck / welckes mede in de Stadt alsoo sal 

worden geobserveert : Welverstaende dat de Loper ofte Exployteur daer voor niet meer als 

drie ende die Gerichts-Dienaer drie stuyver sullen hebben te genieten / voorbeholden den 

Uytmijner sijne competentie in cas van vercopinge. 

 

63. Die Panden aldus voor den Impost afgehaelet / sullen datelijcken sonder eenigh wijdere 

figure van Rechte vercoft worden / ende het overschot aen den Executeerden worden 

gerestitueert. 

Die Commijsen nae de laeste ommetochten van ‘t halve Jaer wederomme te huys comende / 

sullen datelijcken de principale Boecken vande Pachten vallende op het eerste Comptoir 

moeten sluyten / ende voorts rekeninge doen aen den Particuliere Ontfanger van ‘t selve 

eerste Comptoir / neffens prompte betaelinge ende overleveringe der penningen in ‘t slot van 

reeckeningh bevonden / ofte by faute van dien dat hy tegens haer ten volge het 38. Articul 

vande Generale Ordonnantie sal mogen procederen : Ende sullen voorts die selve Commijsen 

binnen den tijdt van 14. daghen die nieuwe Boecken verveerdigen ten eynde de Particuliere 

Ontfanger op sijn gestelde tijdt van een Maendt niet verhindert werde omme aen de Pachters 

reeckeninge ende reliqua te kunnen doen. 

 

64. De Particuliere Ontfangers ende Commijsen sullen by het aenveerden van haer Ampt ende 

voorts alle Jaeren in Januario Eedt doen / in desen sick vlijtichlijcken ende getrouwelijcken te 

quijten ende hun te reguleeren nae dese instructie : Tot welcken Eedt sy sich Jaerlijcx sullen 

moeten præsentieren aen d’ Heeren Gedeputeerden yeder by de poena van 25. guld. halff ten 

proufijte van de Provincie ende halff ten proufijte van het Collegie der Heeren 

Gedeputeerden. 
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209 

 

 

 

 

 

Van de Supposten Collecteurs  

 

ten platten LANDE. 
 

 

I. 

De voorsz. Supposte Collecteurs sullen 

gestellet worden als in voorgaende Instructie 

Artic. 47. gheseght is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Sullen Cedullen met het Provincie Wapen gheteeckent ende vande Particuliere Ontfangers 

ofte Commijsen haer ter handen gestellet passeren / den Impost daer by ontfangen ende voorts 

te Boecke stellen / een yeder species apart ende op sijn eygen Capittel / als namentlijcken van 

‘t Ghemael / Beestiael / Wollen-Laeckenen ende Manufactuyren / Wage / Bieren / Wijnen / 

Brandewynen / Zeep / Azijn ende van den Taback / by poene van 6. Carolus guld. t’ elckens 

te verbeuren.Des sullen de Pachters geholden wesen ten langhsten alle vier weecken de 

Cedullen tegens de Boecken te confereren, ofte faute van dien van haer actie tegens de 

Supposten versteecken wesen.  

III. 

Sullen van all ende een yeder sonder onderscheyst af-nemen die juste gerechticheydt / volgens 

die Lijste / ende niet meerder ofte minder. 

IV. 

Sullen die ontfangene penningen by sick verwaren ter tijdt van de ommetochten / sonder die 

selve te diverteren / ende niet aen de Pachters / maer aen de Commijsen daer toe gestelt op 

termijnen in den Placcate vervatet uyt-tellen: Nae dat die selve Commijsen d’ aenteeckeninge, 

d’ uyt-treck van ‘t geldt ende het sluyt van dien gevisiteert ende recht bevonden sullen 

hebben. Ende aengaende die penningen by haer ontfanen nae ‘t leste termijn / die selve sullen 

by de Supposten selvest ten Comptoire in de Stadt moeten worden gebracht / binnen tijn 

dagen nae expiratie van de Pacht / by reale executie / ende cassatie van haer dienst / ofte 

arbitrale correctie tot discretie van den Heeren Gedeputeerden. 

 

V. 

By overleveringe vande penningen sullen sy ontfangen van de Commijsen quitantie op haer 

Boeck onder ‘t slot geteeckent / ende aen die selve Commijsen overleveren copye ofte dubbelt 

vande Boecken by hun-lieden gesloten ende onderteyckent / by poene als in ‘t 2. Articul. 
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VI. 

Sullen aen de Commijsen als mede aen de Pachters ende derselver Parteniers visie gheven van 

haer Boecken ende gedaene Collecten / soo dickwijls als ‘t selve versocht wordt / 

welverstaende aen yeder Pachter van sijn Pacht / sonder hem te openbaeren die constitutie van 

de anderen. 

VII. 

Sullen Borge stellen nae gelegentheydt van haere Collecte / ende Eedt doen aen ‘t recht ter 

plaetsen / van dat sy sick vlijtichlijcken ende getrouwelijcken sullen draegen ende sick 

reguleeren nae dese instructie. 

VIII. 

Welcke Borgh-stellinghe ende Eedt-stavinghe de Pachters sullen bevorderen / dat by den 

Collecteurs gedaen werden binnen den tijdt van vier Weecken nae inganck vande Pacht / ofte 

nae den dagh dat eemandt buyten tijdts gestelt wordt / by poena van twalff Carolus guldens 

voor yeder Weecke die versuymt wordt / by den Pachter wegen elcke Collecteur te verbeuren 

/ halff voor de \provincie ende halff voor den Aenbrenger / doch nodighe excusen voor-

beholden tot duscretie der Heeren Gedeputeerden. 

IX. 

Ende sullen die selve Pachters geholden wesen d’ Acten van sodaene Borgh-stellinge ende 

Eedt-stavinge binnen den tijdt van 14. daghen nae expiratie van de vier Weecken in 

voorgaende Articul verhaelt / aende respective Particuliere Ontfangers te behandigen / by 

poena als vooren. 

X. 

Sullen voor haeren dienst hebben te genieten vande Pachter naer advenant dat sy t’ eyndes 

ofte by expiratie vande Pachten bevonden worden geldt ontfanghen ende overlevert te hebben 

/ het zy op halve ofte geheele Jaeren respective / wegen yeder species vande Pacht apart te 

reeckenen / het Beestial daer onder mede begrepen / als by volgende extract wordt 

uytgedruckt. 

 

Van  Tot 

1  - 20   gulden wegen yeder gulden 2 stuyvers 2 plac. 

20  - 50   - wegen yeder gulden 2 stuyvers 0 plac. 

50  - 80   - wegen yeder gulden 2 stuyvers 6 plac. 

80  - 100  -  -  8  gulden 0 stuyvers 

100  - 150  -  - 10      - 0 

150  - 200  -  - 13      - 0 

200  - 250  -  - 15      - 0 

250  - 300  -  - 17      - 0 

300  - 350  -  - 19     - 0 

350  - 400  -  - 21      - 0 

400  - 500  -  - 23      - 0 

500  - 600  -  - 25      - 0 

600  - 700  -  - 27      - 0 

700  - 800  -  - 29      - 0 

800  - 900  -  - 31      - 0 

900  - 1000 -  - 33      - 0 

1000  - 1100 -  - 35      - 0 

1100  - 1200 -   - 37      - 0 

1200  - 1300 -  - 39      - 0 

1300 - 1400 -  - 41      - 0 

1400  - 1500 -  - 43      - 0 
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1500  - 1600 -  - 45      - 0 

1600  - 1700 -  - 47      - 0 

1700 - 1800 -  - 49      - 0 

1800 - 1900 -  - 51      - 0 

1900 - 2000 -  - 53      - 0 

2000 - 2100 -  - 55      - 0 

2100  - 2200 -  - 57      - 0 

2200  - 2300 -  - 59      - 0 

2300  - 2400 -  - 61      - 0 

2400  - 2500 -  - 63      - 0 

2500  - 2600 -  - 65      - 0 

2600  - 2700 -  - 67      - 0 

2700  - 2800 -  - 69      - 0 

2800  - 2900 -  - 70      - 0 

2900 - 3000 -  - 71      - 0 

3000  - 3100 -  - 72      - 0 

3100  - 3200 -  - 73      - 0 

3200  - 3300 -  - 74      - 0 

3300 - 3400 -  - 75   - 0 

3400 - 3500 - 

 

Ende soo vervolgens het honderdt met een gulden te verhogen: Waerbenevens die selve 

Supposte Collecteurs tot laste vande Pachters noch sullen trecken, de een ofte twee species 

hebben wegens yeder species twee Carolus guldens, ende die meer species hebben wegens 

yeder species een Carolus gulden 10. stuyver nae expiratie vande Pacht alle halve ofte gehiele 

Jaren resective, tot verval der costen die welcke sy moeten doen in ‘t op ende overbrengen der 

Penningen ende Boecken. 

 

Welverstaende dat de gemelte Supposte Collecteurs hiet boven noch sullen 

genieten van het Beestiael ofte Slachten / wegen yeder Beest / ende het Billet 

ofte Cedullen van dien een halve Brab. stuyver / volgens het viij. Articul vande 

Particuliere Ordonnantie op het selve Beestiael tot laste der Ingesetenen die 

aengevinge doende. 
 

Aldus geresumeert ende gearresteert bij d’ Heeren Staten van Stadt ende Lande 

op het Provincie-Huys binnen Groningen den 23. Decembris Anno 1652. 

 

Ter Ordonnantie der Ed: Moog: Heeren Staeten van 

Stadt ende Lande opgemelt. 

 

Joh. Meynardi, Secret. 
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na 213: 

 

 
 

INDEX. 
 

A 

Ambachten ofte Neringen.           165 

Azijn.                127 

B 

Besaeyde Landen vide Hoorende-Beesten.       113 

Beestiael ofte Lachten.            101 

Bieren.                71 

Boeten ofte Breucken.            177 

Brandewijnen.              67 

C 

Capitale Impositie.             163 

D 

Dienst-Boden Loon             159 

E 

Eedt op ‘t stuck vande Generale Middelen.       21 

Eedt voor de Molenaers ende haere Knechten inde Stadt.    88 

Eedt voor de selve ten platten Lande.        89 

Eedt voor de Cerchers.            98 

Eedt voor de Slachteren.           105 

G 

Gemael.               83 

Generaele Ordonnantie.            23 

Golden-Laeckenen.             149 

H 

Heerdtsteden ofte Schorsteenen.          173 

Hoorende-Beesten ende besaeyde Landen.       113 
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I 

Instructie voor de Cerchers.           95 

Instructie op ‘t innen vande Generaele Middelen, vide Ordre.   45 

M 

Manufacturen vide Golden-Laeckenen.        149 

N 

Neringen vide Ambachten.           165 

O 

Ordre van Procederen.            45 

Ordre ofte instructie op de Comptoiren.        187 

Oor-geldt op de Peerden.           155 

P 

Placcaet.               1 

R 

Resolutie op den Eedt.            15 

S 

Solt.                119 

Schorsteenen vide Heerdsteden.          173 

Supposte Collecteurs.            209 

T 

Taback.               169 

Turff.                181 

W 

Wage.                107 

Wollen-Laeckenen.             135 

Wijnen.               55 

Z 

Zeep.                131 

 

FINIS. 
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Naerder Ordre. 
 

De Gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, 

doen te weeten. 
 

Alsoo / niet tegenstaende de wel-meninge ende Ordre voor desen by de Rf: 

Moog: Heeren Staten deser Provincie gemaeckt / verscheyden abuisen in het 

innen / Collecteren ende weder uit-keren van deser Provincie-penningen / 

gedestineert tot de gemeene saecke / tot ondienst van deselve zijn in-gekroopen / 

hebben de H. H. Staten van Stadt ende Lande onder anderen geresolveert ‘t 

geene volget. 
 

D’Ontfanger Generael sal conform het 48. Artic: van sijn Instructie by het verpachten van de 

Generale Middelen goede sorge dragen / dat de Pachters ofte haer Borgen niet en worden 

geadmitteert / die in goederen notoirlijcken ongequalificeert / off op voorgaende pachten aen 

de Provincie noch ten achteren zijn / ende dat de Pachteren onder de conditien van de 

verpachtinghe oock expresselijck werde voor gehouden / dat in cas van wanbetalinge sy an 

den lijve sullen worden gestraft volgens d’ Erecuterialen. 

 

Sal met de executie tegens de Pachteren volgens het 5. Artic. van sijn Instructie voortvaeren / 

sonder op eenich dilay ofte verbodt / . . . . . reguard te nemen / volgens expresse resolutie van 

den 4. Martij 1653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Dat hy / volgens het 11. Artic. van sijn geseyde Instructie / in ‘t onfangen der penningen / 

procederende van de Generale Middelen praeciselijck sal observeren het 29. 34. ende 46. 

Artic. van d’ Ordre op de Comptoiren ende consequentlijck. 



~ 99 ~ 

 

1. Alle avonden door sijn Commijs ofte Clercq de penningen uit het Collect-huys doen 

ontfangen ende over-nemen. 

 

2. Sal geen Assignatien passeren noch Ordonnantien ofte volante quitantien aen ‘t Collect-

huys stuiren / om eenige penningen daer op uit te keeren / maer de penningen selffs ofte door 

sijn Clercq ontfangen (:off in sijn praesentie an jemandt doen overtellen:) de particuliere 

Ontfangers daer over in haer boecken doen quiteren. 

3. Sal vlijtich daer op letten / dat alle de penningen so by de Particuliere Ontfangers werden 

gebeurt / an hem overgetelt / sonder an de Pachters ofte emant anders het geringste daer van te 

laten volgen / ‘t en zy de Provincie alvooren zy betaelt. 

Ende volgens het 40. ende 42. Artic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moeten overleveren 

oprechten staet van de Pachteren restanten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Sal t’ elckens nae expiratie van de pacht met de Particuliere Ontfangers der drie Comptoiren 

de boecken confereren / ‘t geene by hem lopende deselve pacht ende in verminderinge van 

dien is ontfangen / ende met deselve maecken pertinente slot van winst ende verlies / ende de 

winst van de eene pacht doen inhouden tegens ‘t verlies van andere species / ende wat 

naderhant van de Pachter wort betaelt / op ijder pacht aenteickenen / ende het restant daer 

mede verminderen. 

Ende in ‘t pachten van twie ofte meerder jaeren de pachten niet confunderen / brengende den 

ontfanck van ‘t eene jaer tot betalinge van het ander / maer elck jaer distingueren / ten einde 

de restanten beter naegesien konnen worden / ende geen abuis daer in gheschiede. 

 

Sal naer expiratie van de pacht ‘t zy van een geheel ofte halff jaer debvoiren moeten 

anwenden de restanten te innen volgens de Executerialen van dese Provincie / ende sulcx 

uiterlijck binnen een half jaer daer nae / ofte andersins eenich verlies by sijn versuimenisse 

toekomende / komen tot sijnen laste / exempt de restanten van de Breuck-pachters / dewelcke 

eerst nae het jaer / als de Revijs-saecken sullen zijn affgedaen / geexecuteert sullen worden. 

 

De Particuliere Ontfangers ende Commijsen van die drie Comptoiren sullen geholden zijn in 

allen deelen punctuelijck ende strictelijck van Stadt ende Lande gemaeckt / over het innen van 

de Generale Middelen / ende in specie voortaen praeciselijck observeren het 29. 34. 46. 58. 

ende 60. Artic. van de Ordre op de Comptoiren / mitsgaders het 4. ende 5. Artic. van de 

supposte Collecteurs ten platten Lande / by poena / dat soo sy in ‘t eene ofte ander naelatich 

muchten bevonden worden / by de Heeren Gedeputeerde in seeckere boeten gemulcteert (: 

ende in cas sy merckelijcke faute begaen :) van haer Ampten sullen gecasseert / ende de 

schade de die Provincie daer door mochte komen te lijden op haer persoen ende goederen 

verhaelt worden. 

 

Sullen conform geseyde 46. ende 34. Artic. alle avonden de boecken sluyten van het gene by 

haer dien dach is ontfangen / ende sich gereet houden alle avonden op seeckere uyre de 

penningen aen den Ontfanger Generael off desselfs Clercq over te tellen / sonder den 

Ontfanger Generael ofte Clercq eenicsins te laten wachten : Sullen oock niet vermogen op 

Ordonnantien / Assignatien ofte volante Quitantien van den Ontfanger eenige van deselve 

penningen an andre persoenen uit te tellen. 

 

Sullen volgens het voorn. 29 Artic: an de Pachters ofte emant anders het geringhste van de 

pacht-penningen niet laten volgen : Ende by aldien de Heeren Gedeputeerden om sonderlinge 

redenen enich salaris an de Pachters Advocaten ende Supposten toe staen / sal sulcx niet meer 

op generale acte geschieden / maer de summen in specie werden geexprimeert. 
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Volgens de geseyde 58. ende 60. Artic. als mede 4. ende 5. sullen de Commijsen in haere 

omme-tochten de anteickeninge der Supposte Collecteurs den uittreck van ‘t gelt ende ‘t slot 

van dien visiteren / ende nae dat sy het slot recht bevonden hebben bu overleveringe van de 

penningen deselve op haer boeck achter het slot quiteren / oock daer van nemen Copia ofte 

dubbelt om op het Comptoir t’ elckens geconfereert te worden. 

 

Voorts hebben de Ed: Mog: Heeren staten van Stadt ende lande tot meerder eluciditie van 

eenige duisterheyt in de Lijste dese naevolgende Articulen geinterpraeteert / geamplieert ende 

gecorrigeert / als volghet. 

 

 

Op het 41. Artic. van de Ordre op de Comptoiren. 
 

Dat nae expiratie van de pacht in cas van verlies de Collect-boecken an de Pachter niet sullen 

worden overgelevert / eer ende bevorend de Provincie van de pacht sal zijn voldaen "Sullen 

nochtans de Particuliere Ontfangers vermogen an de Pachter visie te gunnen / ende sulcx in 

het Collect-huys / omme sijn gerijff daer mede te doen voor de tijdt van drie maenden / nae 

expiratie van welcken tijdt sy gehouden sullen zijn voorsz. boecken aen de Provincie-Reken-

Camer over te leveren / om aldaer bewart ende nagesien te worden. 

 

Dat oock de Particuliere Ontfangers niet sullen vermogen eenige winst van pachten an de 

Pachteren uit te keeren soo lange sy noch eenige pacht-penningen van andere species 

schuldich zijn / ende sullen tot dien eynde de drie Particuliere Ontfangers haer boecken / 

houdende verscheyden species van pachten met malkanderen confereren op het uitgaen van 

de pacht. 

 

 

 

Op het 46. Artic. van de Ordre op de Comptoiren. 
 

Alle drie Particuliere Ontfangers sullen gehouden zijn op het eynde van ijder Maent / den 

ontfanck van de Maent op te nemen / ende nae gedaene slot t’ samentlijck teeckenen / ende in 

gevolge van ‘t voorsz. slot op den derden dach van de volgende Maent an de Reken-Camer 

overleveren een pertinente Maent-staet ofte blaffert inhoudende /  

 

1. Wat an de drie Comptoiren in de voorleden maent op ijder species is ontfangen. 

2. Wat de Commijsen van de Collecteurs te Lande (t’ huis gekomen zijnde) op ijder species 

hebben mede gebracht. 

3. Wat op ijder species an de Ontfanger is overgetelt. 

4. Wat ende hoe veele noch resteert ende onbetaelt is gebleven / op dat voorsz. Maent-staet 

tegen den blaffert van den Ontfanger Generael aldaer mach werden geconsereert. 

 

 

 

Op het 8. Artic. van de Ordre op de Comptoiren. 
 

De Clercq van de Wage sal voortaen alle Maenden / ende sulcx binnen ses dagen na expiratie 

van de Maent / ten Comptoir over tellen / ‘t geene lopende dien tijdt by hem ontfangen is / 

ende sich voorts reguleren nae den inhout van ‘t selve articul. 
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Op het 15. Artic. van de Impost op de Wijnen. 
 

De Particuliere Ontfanger sal het selve Artic. sonder eenige conniventie ter executie stellen / 

by poena soo hy de achter-stallige Impost van de Wijntappers binnen drie maenden uitterlijck 

nae expiratie van de Pacht niet sal geinnet hebben / dat de schade die de Provincie door sijn 

versuymenisse komt te lijden an sijn goederen sal worden verhaelt. 

Ende aengaende het Recht van praeferentie op der Wijntapperen goederen verstaen de Heeren 

Staten van Stadt ende Lande dat volgens het 15. ende 16. Artic: van de Generale Ordonnantie 

d’Ontfanger particulier genieten praeferentie in dato van de Pacht / daerinne de schulde is 

gemaeckt. 

 

Het welcke Wy niet hebben willen naelaeten een jeder bekent te maecken om sich / die desen 

mach aengaen / strictelijck daer te Reguleren. Datum Groningen, den 21. Octobris 1659. 

 

O. J. Renghers vt 

 

 Van Slochteren / 

 

Ter Ordonnantie der H.H. voorsz. 
 

 Doct. N. Busch, Secret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Steen  

 

De belastingontvanger 

 

tekening, vervaardigd in 1777 

 

 

 

Rotterdam,  

Belastingmuseum Van der Poel. 
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Provisionele Verhooginge van de Lyste der Generale Middelen  
waernae den Impost van hier naevolgende Species sal worden betaelt ende 

geheven / ende daerop de Verpachtinge voor het Jaer 1666. worden ghedaen / in 

achtervolghe Staetsche resolutie van den 20. Decemb. 1665. 
 

Wijnen. 

Spaensche Wijnen / van elcke Aem      gl. st. pl. 

 By d’ Ingesetenen         36  0  0 

  d’ Herbergiers         40 0 0 

Ende sal van de Meed voortaen by  

d’ Herbergiers gelijcke Impost als 

van de Spaensche Wijnen worden betaelt. 

 

Rijnsche ende Fransche wijnen van elcke Aem   gl. st. pl. 

 by d’ Ingesetenen         20  0  0 

  d’ Herbergiers         24 0 0 

Brandewijn van ijder kroes hier gebruickelijck / 

soo by d’ Ingesetenen als Herbergiers    0 7 4 

Ende is hier by tot weringe vande frauden / soo by de aff-schrijvinge van Wijnen ende anders 

worden gepleeght / geordonneert; 

 

1. Dat geen aff-schrijvinge sal mogen geschieden / in minder fustage, als de Fransche ende 

Rijnsche wijnen by geheele Amen / ende de Spaensche en Brandewijnen by halve Amen. 

 

2. Dat oock geene aff-schrijvinghe sal werden gedaen / als by vertooninge van de eygen handt 

van de gene / op wiens name de wijnen sullen worden uytgeset. Welcke hant noch daer en 
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boven sal moeten versterckt wesen met onderteyckinge van den Richter / Schulte oft Pastoor 

ter plaetse. Ende sullen soodane handen by den Collecteur moeten worden geliasseert. Oock 

sullen dese aff-schrijvinen gheen effect sorteren / ten zy binnen den bestemden tijdt / volgens 

het 22. art. vande Generale Ordonnantie / met attestatie van de Richter Schulte ofte Pastoor ter 

plaetse / alwaer de wijnen sullen worden ghesonden / worde bewesen / dat deselve aldaer 

aengekomen en ingeslagen zijn / met expressie dat sulcx d’ attestanten op haer visie zy 

gebleecken / sonder dat voortaen eenighe attestatien van particuliere onderteyckent sullen 

worden geadmitteert. 

 

3. Dat mede tot verhoedinghe der frauden / soo door conniventie ofte compositie vande 

afgaende Pachter met d’ Ingesetenen worden gepractiseert (als dat vande wijnen soo omtrent 

d’ expiratie vande Pacht worden uytgeset / den vollen Impost niet oprechtelijck wort betaelt) 

de succederende Pachter sal vermogen d’ Ingesetenen onder eede te doen verklaeren / dat sy 

den vollen Impost hebben betaelt van ‘t gene binnen de laetste maent der gexpireerde pacht / 

by haer is ingeslaegen / sonder yets daer van door de Pachter te zijn gerestitueert off 

andersints eenige collusie desen angaende te hebben gepleeght. Sullende deselve Ingesetenen 

by verweygeringe van soodane eedlijcke verklaringe / den Impost van die by haer ingeslagen 

wijnen noch een-mael moeten betaelen / tot profijte vande aengaende Pachter. Edoch by 

vrywillighe verklaringe sullen niet syluyden / maer de Pachter / soo hier aen schuldich 

bevonden wordt / nae d’ inhout van de Lijste worden gestraft. 

 

4. Dat oock voortaen nae dit lopende Jaer 1665. tusschen den 25. ende laesten December / 

beyde incluis al geheel geen uytsettinge van wijnen sal mogen geschieden / ten waere dat 

sulcx om besondere nootsaeckelijkcke reden by den Heeren Gedeputeerden werde toegestaen. 

 

Bieren. 

D’ Ingebrouwen Bieren / soo by de Ingesetenen voor haer eugen provisie worden ingeleyt / 

blijven vry vande Impost volgens de Lijste. 

Ingebrouwen Bieren van ijder Tonne      gl. st. pl. 

  by d’ Herbergiers        3 15 0 

Iopen Bier van ‘t Vadt 

 by d’ Ingesetenen         33  15  0 

  d’ Herbergiers         45 0 0 

Lubeckse / Bremer / Engelsche ende 

Hamborger Bieren van ijder tonne / 

item elck halve Vadt Momme 

 by d’ Ingesetenen         5  12  4 

  d’ Herbergiers         7 10 0 

Andere Oostersche ende Uytheemsche 

Bieren van de Tonne 

 by d’ Ingesetenen         4  13  6 

  d’ Herbergiers         6 5 4 

Hollantsche Bieren vande Tonne 

 by d’ Ingesetenen         2  2  6 

  d’ Herbergiers         5 17 4 

 

Ende alsoo bevonden wort / dat op de naem van vry-bieren dickwijls sluyckeryen worden 

bedreven / soo sal hier naemaels van de Commijsen / by Cassatie van haer ambt / pertinente 

annotatie worden gehouden / van alle vrij-cedullen / met expressie der namen en woon-

plaetsen van die gene / op welcke deselve worden gehaelt / ten eynde de Pachter conne 
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inquireren / waer deselve bieren gebleven; Ende bevindende daerin by quade angevinge vande 

Tonne-dragers / Schippers / off Voerluyden fraude gepleeght te zijn / sullen deselve Tonne-

dragers Schippers off Voerluyden / daer over anderen ten exempel aen den lijve gestraft / en 

voorts uyt de Provincie worden gebannen. 

 

Gemael. 

Van het Broodt-kooren / als de Rogge Garste en Boonen / soo gemaelen wordt om te 

verbacken / wort den Impost gelaten by voorige Lijste. 

 

Tarwe die gemaelen wordt om te verbacken      gl. st. pl. 

off verbrouwen / van elcke mudde    1 10 0 

Garsten-Molt ‘t Mudde       1 7 4 

Haever Molt          0 13 6 

 

Tot weringe vande misbruycken / so omtrent het expireren van de Pacht met het uytsetten en 

maelen van meerder kooren / tot prejudictie vande volgende Pachters / worden gepleecht / 

wort gestatueert / dat van nu voortaen / by de te doene aff en aen-pegelinge / ten profijte 

vande aengaende Pachter sal komen al het gemaelene / soo in de Brouwers ende Backers 

huysen droogh en onverbacken wort bevonden / als mede al het gebroocken en ongebroocken 

graen off molt / soo op de meulen wordt bevonden / waer mede het 13. art. van ‘t gemael voor 

soo veel gealtereert sal zijn / en komen te cesseren. 

Sal mede het Meel van Tarwe / Rogge / Boeckweyte en anders van buyten inkomende / den 

Impost by den inslach moeten betalen / mits dat af-schrijvinge werden gedaen van ‘t gene 

onverkocht weder uyt de Provincie sal worden vervoert. 

Oock sullen de Cherchers tot verhoedinge van meerder frauden / hunne functie, in achtervolge 

d’ Instructie daer op voor desen gemaeckt / wederom aen vaerden; mits dat die in Provincie-

huysen woonen / gehouden sullen wesen deselve op haer eygen kosten te laeten op-timmeren 

/ repareren en onderhouden / sonder belastinge van de Provincie. 

 

Bestiael. 

Hier van sal den Impost betaelt worden nae 

de Lijste sonder meerder verhooginge /     gl. st. pl. 

te weten van ijder Daeld.       0 3 6 

van een jarich Schaep      0 12 0 

   van een Lam        0 6 0 

 

Waeghe. 

Van de Waeren / die volgens de Lijste den 

Impost van de Waege subject zijn / sal respective 

worden betaelt / van hondert pont gewichte.    gl st. pl. 

 in plaetse van 5. stuyver        0 6 2 

 en in plaetse van 2½. stuyv.       0 3 1 

Hoornde-Beesten. 

Van een drie-jarich Beest 

 in de Somer-Maenden        0 6 7 

 in de Winter-Maenden        0 3 3½ 

Van een twee-jaerich Beest 

 in de Somer-Maenden        0 3 3½ 

 in de Winter-Maenden        0 1 5½ 
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Besaeyde Landen. 

Van het Somer-kooren per Maent      0 3 1 

Van ‘t Winter-kooren         0 1 4½ 

 

Zolt. 

Van de Tonne Solt / gelijck men hier gewoon 

is te verkopen / ‘t zy Lunenborger of anders  2 5 0 

Met noch daer en boven voor de Schoppe Pacht 0 3 0 

Van ijder sack houdende 16. spint     1 0 0 

de Schoppe-Pacht        0 1 3 

 

Ende wort mits desen geordonneert / dat van het ingebrachte Zolt / den Impost by den inslach 

sal worden betaelt. 

Ende dat het selve by sacken off Tonnen in dese Provincie van d’ eene plaets op d’ander niet 

sal mogen vervoert worden / ten zy daervan al vooren een billet zy gehaelt / sonder daer voor 

nieuwe Impost te betalen. By poene van een pont groot ijder sack / en meerder quantiteyt naer 

advenant. 

 

Zeep. 

Van de Uytlandtsche Zeep 

 de Tonne           4 4 3 

 Van de Inlandtsche         2 10 0 

 Halve en Vierendeels nae advenant. 

 

Azijn. 

Van de Azijn binnen dese Provincie gemaeckt 

 per Aem           2 4 0 

 Van Buyten-Landtsche        4 15 0 

 

Dienst-Booden-Loon. 

Van Dienst-Booden-Loon        gl. st. pl. 

 van elcke 20. guld.         1 5 0 

 

Capitale Impost. 

Item. 

 

Ambachten, Neringen. 

 

Dese verblijven by de Lijste sonder nieuwe verhooginge. 

 

Toback. 

Van elcke pont           0 6 0 

 

Heert-steden. 

Van elcke Heertstede / in huysen daer meer als 

een Schoorstien ofte Heertstede gevonden wort  3 0 0 

 

Van Brouwers Tollingen / en anderen in ‘t  

3. art. van de Lijste ge-exprimeert.    6 0 0 
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Van Strem-plaetsen / ‘t zy dat deselve onder 

of buyten de schoorsteenen zijn / sal sonder 

onderscheyt worden betaelt.      3 0 0 

 

Blijvende de Heertsteden van de Huysen  

Ofte Camers maer een enckelde  

schoorsteen hebbende / op      1 0 0 

 

Sonder dat van dese Impost ge-eximeert sullen wesen / de Heertsteden / soo maer alleenich 

toegematselt / ‘t en zy daer van de bossum tot aen de naeste verdiepinge geheelijck zy 

geremoveert. Ende in cas oock van die tegenwoordige aengeteyckende Schoorstienen eenige 

bossums quaemen verandert of afgebroocken te worden / sal den impost daer van moeten 

worden betaelt / soo lange de Pacht van ‘t selve Jaer kome te expireren. 

 

Voorts de Imposten van alle andere Species werden gelaten by de Lijste / en gelijck deselve in 

train zijn. Blijvende mede alle conditien ende articulen van de respective Ordonnantien / die 

alhier niet specialijck verandert zijn / in volle vigeur en effecte. 

 

Breucken. 

Dese Impost niet te verpachten / maer de executie daer van te laten verblijven tot dispositie 

der Heeren Gedeputeerden : Om in cas van condemnatie den Pachter in ‘t geheel te werden 

geadjudiceert. 

Dies sal van alle mandaten / soo by den Pachter worden ge-emaneert / pertinent registratie 

werden gedaen / gevende daer van een stuiver aen den Secretarie / sonder meer. 

 

Aldus geresumeert ende gearresteert op het provincie-huys binnen Groningen den 20. 

Decemb. 1665. 

 

Ter Ordonnantie der ed. Moog. Heeren Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden. 

 

Joh. Meyardi, Secret. 
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Glossarium  

 

Accorderen - overeenkomen, overeenstemmen; bewilligen, toestaan. 

Ad vitam - voor zijn leven, levenslang. 

Admitteren - toelaten. 

Advenant - bijgevolg, gevoeglijk, in evenredigheid, in overeenstemming met het vorige. 

Aem, aam - Grieks ámē ‘emmer’, inhoudsmaat, vochtmaat van vier ankers, 1 aem = 1/6 vat, 

ca 150 liter. 1 anker = 1/4 aam, ca 37,5 liter. 

Affixien, afficieren 

Anker - een oude inhoudsmaat voor wijn. De omvang was een klein vaatje van 35 liter, ofwel 

45 flessen. Zes ankers maken één okshoofd. 

Appliceren - opleggen, toepassen, aanwenden, gebruiken. 

Approbatie - goedkeuring. 

Approberen - goedkeuren. 

Armosijnen = karmosijn – verfstof van hoog rode kleur. 

Assignatie - schriftelijke opdracht tot betaling. 

Camelotten = kamelot - bepaald kostbaar weefsel.  

Carolus Gulden - Gouden en zilveren munt van Karel V ter waarde van 20 stuiver; het 

goudstuk met de geharnaste keizer ten halven lijve, werd ingevoerd in 1521; het 

gelijkwaardige zilverstuk met borstbeeld van de keizer in 1543. Ook nadat de gouden en 

zilveren munten van dit type niet meer geslagen werden, bleef de naam Carolus gulden nog 

lang in gebruik ter aanduiding van de rekeneenheid van 20 stuiver, weldra gewoonlijk gulden 

genoemd. Bron: Dr. Enno van Gelder De Nederlandse munten. 

Cautie - borgstelling, borgtocht onderpand, zekerheid. 

Cedulle, cedel - bewijs aan toonder van opslag van goederen in pakhuizen van derden. In het 

Groninger dialect bestaat het woord “sedel” = cedel, briefje, akte; (sedel zit aan zak = de zaak 

heeft een adres; woagsedel = waagbriefje). Ook komt voor het woord “moalsedel” = bewijs 

van betaling van de voormalige belasting op ‘t gemaal. Bron: K. ter Laan Nieuw Groninger 

woordenboek. 

Collector - belastingontvanger. 

Compareeren - verschijnen. 

Compelleren – dwingen (een kompel zenden), brief tot herinnering of aanmaning. 

Comtoir, comptoir - rekenkamer, schrijfkamer. 

Confereren - vergelijken. 

Conniveren - het oogluikend toestaan van een misdrijf. 

Conterfeyten - namaken. 

Contrarie - dwars, strijdig. 

Contraventien - overtreding. 

Conventien - overeenkomst. 

Cordillien -  

Defaillant - niet verschenen zijnde. 

Denunciatie - verraad, aangeving. 

denuncieren - aangeven, verklikken, verraden. 

Difficulteren - bezwaren maken. 

Dilatoyr - opschortend. 

Estimeren - achten, hoogachten. 

Excuteren, executeren - volvoeren, uitvoeren, volbrengen, verrichten, nakomen; (exécuter - 

Fr.). 

Executien - volvoering, volbrenging, verrichting, nakoming; (exécution - Fr.). 

Exempt - uitgenomen, bevrijd, vrij, niet vallend onder de normale jurisdictie. 
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Exployt - openhouden. 

Faicten - werken daden. 

Geconfereert - overeen brengen, vergelijken. 

Ge-exprimeert - uitdrukken, verwoorden; (exprimer - Fr.). 

Gesurrogeert - in de plaats stellen. 

Greynen - granen. 

Impositie 

Impost - belasting. 

In solemni forma - 

Inhaereren - aanhangen, aankleven; volharden. 

Inquireren - onderzoeken, doorsnuffelen, navorsen. 

Insinuatie - te kennen geving, aanmelding, bekendmaking, gerechtelijke aanzegging. 

Kassatie, cassatie - afschaffing, vernietiging, afdanking met schande, degradatie. 

Kinnekens - I. Eigenlijk. De naam van een inhoudsmaat. II. Een vat enz. van de (onder I) 

aangeduide grootte, met deze of gene waar, met het een of ander artikel gevuld; de 

hoeveelheid (van iets) welke zulk een vat enz. inhoudt; zooveel als er (van iets) in zulk een 

vat enz. gaan kan (gaat).  

Lias - snoer waaraan briefjes worden geregen. 

Maintineren, mainteneren - handhaven, in stand houden. 

Malitiose - 

Masteluyn, masteluin - tarwe en rogge dooreen gemengd. 

Mentioneren melding maken van, vermelden. 

Misusen - misbruiken, verzuimen. 

Mulcteren - beboeten. 

Namptiseren - een eiser voorlopig bevredigen; onderpand geven; bij voorraad tot zekerheid 

storten. 

Negligentie - verwaarlozing verontachtzaming. 

Nootdrufft - Gebrek aan het allernoodigste, het onontbeerlijke om te leven. 

Notorelijcken, notoir - algemeen bekend. 

Obligeren - een dienst bewijzen; aan zich verplichten; noodzaken. 

Ongel - uitgesmolten dierlijk vet. 

Ossetten - 

Oxhooft, okshoofd (ouderwets oxhoofd) - een inhoudsmaat in de vorm van een groot vat, dat 

vroeger voor wijn gebruikt werd. De maat wordt echter ook gebruikt voor azijn, bier, tabak en 

suiker. Een okshoofd bevatte zes ankers. 

Pandt-haelinge - 

Parsuaderen - (persuaderen) overreden, overtuigen; overhalen. 

Passement - boordsel van goud- of zilverdraad; snoer gebruikt tot versiering of omzoming van 

kledingstukken, meubelzittingen, enz. 

Pericul - proefneming, gevaar.  

Petitien - begeerte, eis, bede, verzoek- of smeekschrift, request. Petitionair, een verzoeker, 

verzoekschrift-aanbieder, requestrant. 

Pond groot - Aangezien in Karolingische tijd 240 penningen uit een gewichtspond zilver 

geslagen werden, bleef de term pond - behalve als gewicht - ook in gebruik ter aanduiding van 

een hoeveelheid van 240, gewoonlijk veel lichtere penningen; in later tijd werd ermee ook een 

hoeveelheid van 240 stuks van andere munten aangeduid, zodat gesproken wordt van pond 

sterlingen, pond groten enz. De groot werd in de noordelijke gewesten ingedeeld in 8 

penningen. Nadat in de 15e eeuw de stuiver de basis van het muntstelsel was geworden, was 

groot de benaming voor de halve stuiver Bron: Dr. Enno van Gelder De Nederlandse munten. 

Prefigeren - van een prefix (voorvoegsel) voorzien. 
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Quarens, kweern - hand(draai)molen. 

Recognitie - erkenning van rechtswege. 

Recommanderen - aanbevelen, aanprijzen. 

Regarde, regarderen - letten op; in aanmerking nemen; betrekking hebben op. 

Reliqua - reliek. 

Remitteren - overzetten, overmaken, kwijtschelden, wegzenden, vergeven, korting geven op. 

Removeren - wegruimen.  

Reppen - aanroeren, in sterke beweging brengen. 

Responderen - antwoorden, beantwoorden, verantwoorden, passen, gelijk zijn, overeenkomen, 

instaan voor. 

Sayette - tot garen gesponnen wol, meestal gekaard, maar niet gekamd, waardoor het minder 

glad en vast is. 

Sequester - een goed waarover geschil is dat aan een derde ter bewaring of behering wordt 

toevertrouwd totdat er uitspraak over is gedaan. 

Sloyers - sluiers. 

Solemneel, solemnelijck - plechtig. Solemmelen eed. In solemni forma. 

Sommatie - aanmaning. 

Spolieren - beroven, plunderen. 

Suffisante cautie - onder deze een voldoende borg. 

Suppost - ondergeschikte van een magistraat, een college, een corporatie, een instelling, en 

derg.; van hooger of lager rang - dus ambtenaar of beambte - maar gewoonlijk het laatste; 

hetzij dat suppoost de titel is van zulk een persoon ofwel eenvoudig een aanduiding van zijn 

ondergeschiktheid. 

Taff, Taffen - effen stof, lichte, geheel uit gekookte zijde geweven. 

Travalleren - bewerken, kwellen, verontrusten; (travailler - Fr.). 

Trijpen - fluweelachtig weefsel bestaande uit een grondweefsel van linnen of katoen en een 

pool van wol (meestal geitenhaar), ook genoemd velours. 

Verhijlcken - 
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