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Bij resumptie gedelibereerd zijnde op den requeste van Tjeerd van Heloma Secretaris van 
Schoterland en Marcus van Heloma Gecommitteerde Staat Van Landsdage, als eijgenaeren van de 
geoctroijeerde Veencompagnie te Noordwolde, Finkega en half Boijl, om redenen, ten voorsch. 
Requeste geallegeert, versoekende, dat Hun Edele Mogende hun bij resolutie geliefden te 
accorderen om uit de compagnonsvierde parten dwarsvaart in het Vleddersche Veen door de Lands 
Scheidinge te mogen opwijken; mitsgaders op de Rescriptie van Jr Onno Zwier van Haren Grietman
over Stellingwerf Westeinde, Jr S./P Andrae van Canter Elias Wigeri en andere geinteresseerden 
daarop ingediend en de verdere stukken daartoe relatif. 
Zo gehoord het Rapport der vier voorzittende Heeren in het Mindergetal uit de respective 
quartieren, met 's Lands Secretaris, ingevolge Staats Resolutie van de 21sten April 1780 
gecommitteerd tot 't nemen van oculaire inspectie van het terrain alwaar de Suppltn de opwijkinge 
verzogten te doen en om te rapporteeren of er gevaar of nadeel te dugten was door het toevloeijen 
van het water uit Drenthe ingevalle de vaart tot in dat landschap wierde opgelegd.
En voorts gelet op den inhoud der stukken bij gedagte Rapport ter vergaderinge voorgedragen 
goedgevonden en verstaan der Suppltn voorschreven verzoek te accordeeren, gelijk geschied bij 
deezen, des dat
1me ten Noorden van de Boeren gruppel, en daaruit gereekend, een breete van twintig Roeden veen,
langs de gehele uitgestrektheid heen Oost- en Westwaarts aan, ten allen tijde onvergraven zal 
moeten blijven leggen, om te maaken dat de velden ten Zuiden van opgemelde gruppel leggende, 
daar in hare uitwateringen blijven behouden. 
2e  dat de Suppltm volgend een profil door de professor IJpeg gemaakt en hetwelk met No 2 
geteekend bij het voorschn Rapport is overgelegd en ter Secretarije van Staat zal worden 
gedeponeerd eene genoegzame waterleijdinge eer de vergravingen beginnen, zullen moeten 
maaken, om daar in het waater, tussen de vierde parten dwarsvaart en de Boere gruppel werdende 
gevonden, tot op de hoogte van het Boijler waaterpeil te kunnen ontlasten, en wezentlijk, indien het 
hooger wierd altoos zullen moeten doen verloopen.
3de dat voor de vergravinge een merk aan het Noordelijkste Noordwolder vallaat op de hoogte der 
Buitendijkse Landen, die even ten Westen van Blesbrug leggen werde geslagen met bepalinge, dat 
gene der Rinketten, veel min de deuren van hetzelve ooit in het allerminste zullen moogen worden 
geopend, ten waare het Lindewater beneden het gemelde merk werde bevonden.
En 4de dat de Supplten hunne Erfgenamen of successoren nadat het ten Requeste gemelde 
Vleddersche veen voor afgegraven moet worden gehouden, verplicht zullen zijn alle de wijken, 
welke uit de vierde parten dwarsvaart, zuidwaarts aan, na de Boere gruppel mogen zijn gegraaven 
vande Landscheidinge af, ter lengte van des Konings Roeden binnenwaarts ofte na het Noorden, tot 
de grootste hoogte van het Maaijveld aldaar, op de volleedigste wijze weder te dammen, en door de 
Eijgenaars dier afgegravene veenen te allen tijden in dien zelfden staat te doen onderhouden. 
Tot welkers nakominge zij voor hun zelver Erfgenamen en successoren zullen moeten verbinden 
een Sathe of Sathen Lands ten minsten ter waarde van agt duisent Caroli guldens in deeze Provincie
gelegen, welke op geenerlei wijze zullen mogen weren bezwaard, verwisseld, verkogt of 
veralieneert tot dat de voornoemde afgravinge van de vermelde veenen is volbragt.
Dat voorts, wanneer de Supplltn hunne Erfgenamen of successorwen dan terstond de voornoemde 
dammen in de voren gemelde wijken, op de voorsch. wijze niet leggen, het gerechte van 
Stellingwerf Westeinde magt zal hebben om de Zathe of Sathen lands, welke daar voor verbonden 
zijn, in 't openbaar te verkoopen en uit de gelden die dezelfde heeft of hebben opgebragt, zoo veel te
moogen neemen, als de arbeidsloonen en verdere onkosten, wegens het dammen der voornoemde 
wijcken, te zamen bij publique bestedinge hebben beloppen, zonder dat zij, ofte hunne Erfgenaamen
of successoren daartegen eenige oppositie hoegenaamd zullen mogen maken, zullende daarenboven 
de suppleanten alle voorgeschreven voorwaarden stiptelijk moeten agtervolgen.
En voorts gehouden zijn deze onze concessie als een Octrooij voor den Hove in forma te laaten 
interineeren binnen twee jaren a dato dezes bij poene van verlies van dezelfde.



En voorts 's Lands Secretaris gelast de nodige brieven, des verzegt zijnde, aan de Supplianten uit te 
geven.
Aldus geresolveert op het Landschapshuis sw 26 Februarij 1782.
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