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Verbindende zig de Heere Grietman, het consent in en aggregatie en acceptatie van dit geconvenieerde, 

opzigtelijk d’Opsterlandsche Compagnie door de overgave der oorspronkelijke volmagten op hem Heere 

Grietman ten fine voormeld gepasseert, of anders door eenig ander bestaanbaar blijk ten genoegen van de 

Landschap te zullen proberen en uitreiken. 

4. 

Vervolgens is geconvenieert, een Canaal of Vaart, met deszelvs nodige vallaeten, bruggen en verdere 

dependentiën te graven en verveerdigen uit het Opsterlandsche Canaal of Vaart door de Grietenie van 

Stellingwerf Oosteinde, tot in de zogenaamde Wittewijke, leggende onder de Smilde, Drentsch territoir, en 

vervolgens de Wittewijke te bequamen tot in het Smildinger opgaande, blijvende de bepaalde diepte en 

breedte een poinct van nadere besoigne. 

5. 

De Heere Grietman neemd aan, de nieuws te gravene Vaart met het nodige vallaet, of vallaeten, bruggen 

en verdere annexen te maken uit d’Opsterlandsche Vaart, tot an de riviere d’Cuinre, nemende de Heeren 

Gecommitteerdens namens welgem. Landschap an, de gemelde Vaart, van de plaats uit de Cuinre, daar de 

Heere Grietman eindigt, weder op te vatten, en insgelijks, met de nodige vallaeten, bruggen en verdere 

dependentien te verveerdigen tot an des Landschaps territoir in de Wittewijke voornoemt, en vervolgens 

die wijke te verbreden, en zo nodig verdiepen tot in het hooftdiep zelve. 

6. 

Is geconvenieert, dat het last of afvaartsgeld van de Vaartuigen dese nieuwe Vaart passerende tot an 

d’Opsterlandsche Vaart egaal zal zijn en blijven met het geene an de Opsterlandsche Compagnie 

ingevolge art. 3 hier voren staande zal worden betaalt. 

7. 

Een ieder verbind zig de Vaart, Vallaeten, Bruggen en verdere annexen in zijn angenomen pand te maken, 

en inkomstig op dien zelven voet te onderhouden, onder genot van de voordeelen, en last of 

afvaartsgelden, invoegen de Landschap, als verre het meerdere gedeelte der Vaart, en de meeste Vallaeten 

hebbende angenomen te maken en onderhouden, zal profiteren tweederde parten en de Heere Grietman 

een derde part, mits de Heere Grietman van Opsterland ten zijnen lasten neme het leggen van een brug 

over en zetten van een Stuit Schut in het riviertje de Cuinre met het geene daar toe behoord, ingeval zulks 

ten dienste der Landen en opstouwing van het water nodig word geoordeelt. 

8. 

D’opdragten van de eigenaren van Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha, opzigtelijk den afstand der 

gronden en veenen, ter plaatsen daar de Vaart doorgelegt zal worden, goedgekeurd, mits deze en gene 

kleinigheden nader worden gereguleert. 

9. 

Een ieder zal, ingevolge voormelde conditiën, het pand Vaarts met vallaten, bruggen en alle diens op en 

dependentiën goed en in navigable staat moeten onderhouden, zijnde expres, vermits het groot belang der 

Landschap, bedongen, dat ingevalle het pand van den Heere Grietman en Vaart, Vallaten of anders ten 

haren genoegen niet mogte worden onderhouden, de Landschap als dan geregtigt zal zijn al hetzelve an zig 

te nemen, mits daar voor an den Heere Grietman of deszelvs regthebbende na redelijkheit te betalen. En 

bijaldien welgemelde Landschap en des Heere Grietmans Erven of regthebbende representanten zich over 

het quantum niet mogten kunnen vinden, is bedongen dat de Landschap zig an den Edele Mog. Hove van 

Friesland direct zal mogen addresseren, ten einde ’t zij door Haar Edele Mogende of Hoves 

gecommitteerdens te worden gearbitreert, hoeveel de Landschap an Zijn WelEdele Gestrenge, Erven of 

regthebbende, voor den voor- en nadeligen afstand zal moeten uitkeren. 

Aldus gedaan, geconvenieert en gesloten binnen Assen den derden Februarij. En Beetzerzwaag den 31 

Meert 1700 tagtig. 

  Z.C. van Schwartz      D.B. Lijklama 

  C.W. Ellents              à Nijeholt. 
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