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Resolutien over de 

Wildervank. 

1760 den 21 Augustus Commissonalo over stukken in de 60 Roeden 60 R. 

-4-19 July cuitdend argumenti 

-5-11 Februari Rapport over het aanliggen en graven van het 

kanaal geapprobeerd kanaal. 

-6-26 Septbr: No 56 aan Daniel Jans op te leggen en ditge 

der 3 stad plaatsen aldaar te verhuren digd: Janf 

7 — 30 July Een kaart te laten maken en de turste ver-   

 Kaarten het 

kopen. 

Dezelve 

de verkoop der 4de op 56-58 in Commissiee gesed. 4 3. 17 

dezelve bij de Resolutien 

-14 Decembr Act mandaat van Turf in de 60 R: quirihurd 

en de wijze om daenvan in poffis te komen in Com: 

misse geweren 60 R. 

1768 den 4 Febr: de medaten daertoe in advijs gehouden 60 R. 

10 Junij het aanstellen van een opzichter Commissijnaris opzicht 

Over het invorderen van de termynen der Le 4e Turf. 

-7 October Over de schade aan de Weduwe van de Heer N: Emmen GF: 

met een alleit van der Wedman W Mellema 

-17 Decembr de kaart geapprobeerd en de verdere pointen 

in Commissie geweren Kaart. 

De Rekening van den Gezworen Nauta intenemen    opzicht 

1769 den 17 Januarij dezelve ingenomen opzicht 

21 Febru de Administrutie van de Wildervank bepaald 

Dezelve 

4 Maart Eltjes aangesteld tot oprechter en bij zijn abies 

tie Jurjen Coerts daar op ƒ 16-„ geen ondergron    

 opzicht in 

den te verkopen ondergrond 

22 July Om oppoute tegen het Appel van Here fyfis van de 

ApriJ: P: d: L=e Cunrens te maken, 

25 Augusti Het uitdoen van van Gearruiturd percelen.     

   uitsour vanden, 

1770 - 15 Februarij Over de decharge van Gezworene Nauta   

 opzicht 

 -13 Aug. Jurjen Koerts geauuths een zwitte achter Barreveld 

optetrekken conform triumphante uitspraak Zwitten Bareveld 

 

Resolutien 

over den 

Wildervank 

 

1770 den 17 Septembr Declaratie voor de Turfmeting in de Wildervank 

gaccordeerd in Rekening te brengen 40 Turf 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
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-3 - 7 February Over der quendoor de d'administratie het innemen 

9 July en thayfgeld der Wilderv: Rekening 

Participanten Resolutie over gedammr en Comper 

- 2 - 20 July Om Boekweiten land achter de Pachtvene 

sloot te verkopen 

boekweitenland 

— 3 - 13 Februarij No 56-57 en 58 verkocht aan Jurjen Koerts, 56-57en 58. 

Reet te verkopen 

boekweitenland 

—4 — 7 February Over den doorvoer van het ven van I:G: Lever doorvoer 

— 9 — 12 Januarij 

de stemmen tot een Schoolmr in de Wildervank aan 

Burgem: Alstorphius gegeven 

— 6— 19 Augustus het opschonen en verdiepen van het kanaal Commis- 

toriaal gemaakt: opschonen 

— 6 Dec: Uit de Pekeler kas f15000 gld opteschieten mutst. 

— 7d: 20 Febr. Een plan te formeren over de inlating der 

Drentsche venen Drentsche venen 

1780 d: 29 sept: Over het niet goed graven van het kanaal graven 

— 2 — 2 Julij het werk te staken en geld bij coupon te negotieren - 

opecht 

 19 Decemb op de aanleg der Nieuweplachen gearriiteerd Nieuwe pl: 

Trrilee 

1786 — 27 Septbr: Remis geaccordeerd voor boekweitenland boekw: remis 

29 De Lyndricus geauthoriseerd Copy der aanken 

brieven van het veen aan den Rentmr te brengen copijen der aent: br: 

—8 — 18: Julij Continuatie der Verlaats meesteren verlaten 

—9 — 30 April Om Een nieuw verlaet te leggen ad idem 

— -15 Maij De Rentmr: geaauth: met den wedman van de Wilder- 

vank de zwitte op te tukken Zwitten 

— 25 Over de plaats van het nieuwe verlaat verlaten 

Inhuring daervan ad idem 

— den 13 den Julij Naderenuitter: om met den wedman van de 

Wildervanck de zwitte optetrekken. Zwitten 

1790 — 19 Februarij Over de overdragt van het veen van Ette Buitings 

erven, en de domogement voor dezelve 

— 29 Julij Continuitie van J: H: Drenth verlaten 

ad idem van W Springer ad idem 

1793- 30 septbr over dese opleg van het Kanaal 

— 2 — 24 Novembr Om enige dalgronden bij Bareveld en de 

verlaten te voegen dallen. 

 

1793 den 27 sten Junij A B: Trip en Cons: een doorsnijding geaccordeerd 

doorvoer 

11 Junij Continuatie van J:H: Drenth versaln 

1794 — 20 August Door het Landschap de tapen haven accijns van 

1795.17 Auith: tot het uitdoen van tes plaatsen uitdoen van stesren 

6— 27 Junij Continuatie van J:H: Drenth verlaten 

10 Julij e Rapport van het 3e Departem 

1797— 13 Julij De aangave der turf bij Uniken te doen 

over de toemaking der dallen dallen 

overveen en ondergrond in de 60 R: 60 R. 

Rapport van den Rentmr over verschillende 

punten geerprobeerd 

W Springer ad idem ad idem 

Ringer Arents als Adjunct Opzichter aange 

steld gezicht 

de wijn op Bareveld door de Gecomm: gecon 

sumeerd, geremitteerd 

W Springer ad idem ad idem 

geappobeerd over 5 differente pointen 
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Extract uit de Notulen 

van het verhandelde bij de 

Burgemeesteren der Stad 

Groningen 

Maandag den 3 Maart 1817 

Op het voorgedragene te vergadering 

is na gehoudene deliberatie besloten den 

Opzichter der Stads Veenen J. Uniken te au- 

toriseren, gelijk geautoriseerd wordt bij dezen; 

om dit jaar en vervolgens jaarlijksch een naam 

register te formeren van alle plaats en heem 

gebruikers bij langs het Stads Canaal, met 

expressie der nummers der plaatsen en heemen 

waarop dezelve bij het kantoor der veenen 

te boekstaan, welke volgens art 25 der condi- 

tien van uitdoening dien plaatsen en heemen 

in dato den 16 Junij 1783, het daarbij bepaalde 

plaats of meestersgeld 's jaarlijks op 1mo 

November te betalen, verplicht zijn die gulden 

in te vorderen, ofdoen in vorderen, en aan den 

Schoolonderwijzer, onder quitantie door 

hem onder die notul te plaatsen ter hand 

te stellen, de gequiteerde Notitie vervolgens 

aan den Rentmeester der Veenen toe te 

zenden 

 

zenden, en daarmede 'sjaarlijks te continu- 

eren tot zoolange, het komt te geblijken, 

dat het bedrag dier gelden desom van 

Honderd en vijftig Guldens zijnde het vollen 

tractement aan den Schoolonderwijzer ver 

sproken uitmaken, als wanneer de 

Rentmeester der Veenen in der tijd, verplicht 

zal zijn. daarvan kennis aan de Stads 

Regering te geven, ten einde het 3e lid der 

Resolutie van den 23 September 1816. waarbij 

de Rentmeester der Veenen is geautoriseerd 

's jaars 75 Gld aan den Schoolonderwijzer 

uit de Wildervankster kas, tot zoo lange 

als de gedachte gelden geen 150 Guldens 

bedroegen te voldoen, als dan buiten 

effect gesteld worden. 

Twee afschriften dezes zullen aan den 

Rentmr der Stads veenen worden terhand 

gesteld ten einde de eene aan den opzichter 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
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der Stads Veenen tot zijn informatie en na Echt 

toe te zenden en eene bij het Kantoor kan 

berichtende blijven. 

Coll: Accord. 

 

Resolutie van den 3 Maart 

1817. Waarbij de opzichter J: Uneken 

word geauctoriseerd de plaats 

en heemgelden bij het Canaal in te 

vorderen, volgens een op te maken 

naamregister met expressie der Nummerij 

der plaatsen en hemen, zoe als die 

bij het kantoor te boekstaan, die 

gelden s' jaarlijks aan den school= 

onderwijzer uitkeren, onder 

quitantie door dezelve onder die 

notitie te plaatsen, en de gequi 

=teerde Notitie aan den Rentmrs 

s' jaarlijks ter hand te stellen, en 

daar mede continueren, zoo lang 

die gelden geen 150 Gl: uitmaken 

wanneer de Rentmr verpligt zal 

zijn, daar van kennis aan de regering 

te geven, op dat den het 3de Lid 

der Resolutie van den 23 September 

1816, waarbij het subsidie a 75 Gl: uit 

de Wildervankster kas is toegestaan 

buiten effect kan worden gestelt. 

 

Notitie 

Van verkoop der stadsveen plaadsen 

Ten Noord Oosten van het nieuwe 

stads Canaal gelegen, gehouden 

in de volgende Jaaren. 

Anno 1783 

Zijn er 6 verkogt aan Harm Jans 

Brouwer, Sikke Derks & Otte Jans 

ƒ4000= „— 

zijnde No 1,2,3,4,5,6 te zaamen 

komt de Roe optie= 1=5 0/3 

Anno 1786 

Zijn er weer 6 verkogt als volgt 

is de Roef "=2=7- No 7 aan Coop Hindriks voor ƒ 1150= „ -. 

1 — 2= 6- 8 — J: H Drenth voor ƒ 1120= „— 

„  2=7. 9 J: Kourts voor ƒ 1175= „ 

1 3 10 10 Dezelve ƒ 1205= „ — 

1 3=2 13 Dezelve Voor ƒ 1320=. 

„ 2= —12. Deselve voor ƒ 825= „ 

ƒ6795 

komt de Roede op pr=t 2= 6 2 /3 

in genen 

Anno 1792 

zijn er weer 6 verkogt als volgt 

is de Roe f„— —: 5=1 — N=o 13 aan J: Kourts voor ƒ2050= „ 

„— 6 — 4— 14= W: Hegge voor ƒ 2600= „- 

 — „ —7— 15 G: R: de Cerk voor ƒ 3150 = 

„ — 8= = 16 Hindrik Jurjens voorƒ 3250 — „— 

1„— 8— 11- —17 H: H: Nap. voor ƒ 3200=„ — 

1 --- 8= 3 18 Dezelve voor ƒ 3363 - „ — ƒ17611 

Komt de Roede op ƒ „= 7=22/3 

Anno 1793 

Zijn er weer 6 verkogt als volgt 

p de Roe „ = 7= 7= No 19 aan W: Hegge x J: Niklaas voor ƒ 3150 =„ —. 

„ —7 —3 20  ——Dezelven — voor ƒ 2975= „- 



28 Hind J: Potter x Hind Clasen voor ƒ 3025- .-— 

Jan Andries- voor ƒ 3145= 

„ — 7— 6 -22- Jan Andries - voor ƒ 3145- .-— 

„ — 7 — 4 23 — Jurjen Pops— voor ƒ 3000 - .„ — 

„—7= 5 —24 — J: Kourts — voor ƒ 3055 — .. ƒ18350— „ - 

Komt de Roede op ƒ:— 7- 5 1/5 

Anno 1794 

Zijn er weer 6 verkogt als volgt 

is de Roe f"8=2 No 25 aan Thies Harms voor ƒ3305- „ -. — 

„ —7=5 26. Rense Nannes voor ƒ 3055= .„ — 

„ —8— 27 — Ellerus Uneken voor ƒ 3200= . - -- - 

1„ 7 —2 —28 — Hindr= W: Spelde voor ƒ 2906 - . —- 

1 7-4 29 — Jan schi Stienties voor ƒ 3000 - . — 

1: 7= 3 30 — Jan Alberts Munneke voor ƒ 2976= — ƒ18442 „ — 

Komt den Roede opr = 7=5½ 65198-„ 

NB Idem plaads is breed 20 en lang 400 Roeden dus 

bevat ieder plaads 8000 Roeden 

En 6 plaadsen bevatten 48000 Roeden 

Hebben 6 o ry veen aan weerskanten voor aan het diep voor het 

in leggen, en aan elk zijde van de wijk 2 schet 8 voets pad 

En de halven Wijken 

 

Transport 65198=: „„— 

Anno 1795 

zijn er weer 6 verkogt als volgt 

Isde Roe „ — 7=5— No 31 aan Frerik Jans Wortelboer voor ƒ3050=„„ 

„ — 7——„ 32 aan Hind=r Derks x J: H: Kappen voor ƒ 2800=„ - 

(en Hindr= Everts Schokkenbroek) 

7 —4= 33 aan Harm Hindr= Poker voor ƒ 3000= 

„= 7 — — 34 aan G: H: de Cock= —. — voorƒ2810= 

en Ommius Jans 

„ —6= 6 35 aan Klaas Jans Beenen voor ƒ2760=„ 

te 6 36 aan S: Kourts voor ƒ 2750=„ ƒ17170 -„ 

NB komt de Roe offa = 7= 1/3 Duit 

Anno 1796 

zijn en weer 6 verkogt als volgt 

P de Roe „—6—7 No 37 aan Hindr= Everts Schortenbroek 

en Herm Hindr= Poker voor — ƒ2750= „=„- 

—5 —5 No 38 aan Jannes Jurjens Potter voor ƒ 2250= „ - 

—6 3 No 39 aan Hindr= Derks voor ƒ 2430=„ „ 

6= N:o 40 aan G:R: de Cock voor ƒ 2475 — „ „ 

— 6=1 N41 aan Jurjen Poppes voor ƒ 2475= 

„ 5=6½ N42 aan Renger Arends voor ƒ 2325=..— ƒ14 705 = „ — 

NB komt de Hin gener= op 65t 5 Duit 

Anno 1797. 

Zij er 11 Nrs verkogt No 43 tot 

aan. de Barklage sloot. 

Wol is de Roe f. -6 = 4 No 43 aan Albe t Harms Buipter voor ƒ 2650 

ul „ — 5 — 2 No 44 Jannes Albertjen Jan Wolters voor ƒ 2160 

ul  — „ —6— 4 N 45 Berend Roelfs voor= ƒ 2600 

vol - - - - - - 6 - 2. N 46 Dezelve voor ƒ 2500 

stukken No 47 J:J: Stijnties en J: Nicolaas ƒ 2550 

No 48 Dezelven ƒ 2400 

No 49 Hindr= Jurjens Rolter= ƒ 1900 

No 50 Dezelve ƒ 1575 

No 51 Dezelve ƒ 1126. 

No 52 H: J: Brouwer S. Dien Otte Lans ƒ 750 ƒ20253 — „ 

ƒ557284 —„ 

No 53 Dezelven 500- 

357784-—„ 

 

Door de Burgmr= Quintus en Adss. is. 

(vergraving van de) 

Anno 1790 verkogt, de volgende 



stukken veen gelegen in de Wildervank 

in de 60 Roe tegen 't stads Canaal 

Groot 53 Roe lang en 30 R breed 

is gehuurt door J: H: Drenth voor- ƒ1000 = „ 

Komt de R op ƒ„= 12=4 

van dezelfde Groote verhuurt 

aan Deselve voor- ƒ1050 = „ 

borge voor beide porceelen J: Slim 

Komt de Roe op ƒ„= 13=1: 

Nog door Dezelve Eodem- Amino 

uitgedaan de Vergraving van 

volgende stukken Veen gelegen in 

de 60 R agter Cabeling 55 en 56 en 

verder ten zuidwesten tot aan 

de Semslinie 

Groot 1600 & R verhuurt aan 

Adriaan Hindriks voor 1376 

borge Roelf Hindr= Schuur. 

Groot 980 ? R verhuurt aan 

Roelf Hindriks voor 625 

borge Adriaan Hindriks Luiken 

Willems, is de Roe f"=12=6. 

Groot 1200 ? R verhuurt aan 

Hendrik Berends voor 815 

borge Berend Hajes, is de Roe ƒ„= 13=4 

Groot 1900 a R verhuurt aan 

okke meints voor- 1550= . — 

borge Hindr= Huisingh, is de Roe ƒ"=16=2 

Anno 1796 alle 6 voldaan ƒ6456. -„ — 

Nopens de vergravingen is aan te merken 

Dat in de Conditie van de vergraving N=o 3 W:K: verhuurt 

aan J: Slim, is geconditioneert, dat de stad het recht behoudt 

om en 1of 2 wijken in te mogen Leggen ubi vult, quo case 

J: Slim gehouden is het veen cofine te vergraven. 

2de Dat N=o 4 en alle volgende bij verkoop de 20ste pen: moeten betalen 

3tio In de Vergraving N=o 20 naa het staadboek en naa de gezette 

palen bijlangs het Canaal N=o 22 is het geval met Sikke Derk 

alle zijn zij in het staadboek 2 Nummers agter uit. 

4de A=o 1792 is in gevolge staadboek in N=o 21:0:k uitgedaan slegts 46 

a 47 R aan Harm Broukeren Contii, het overige aan Aiken 

Maarsingh in gevolge contract gelaten, is naa de palen N 23. 

5de A=o 1796 is er geen vergraving uit gedaan, om dater dat jaar geen 

nieuwdiep gegraven was. 

6de A=o 1795 zijnde Laaste vergravings door mij uitgedaen naar 

het staadboek N=o 24 den W:k: En naar de paalen No= 260: en 

W:kant leggende tegens de laaste 2600ste Roe Nieuw diep 

zoo dat A=o 1796 het Canaal niet verlengt zijnde, ik het 

A=o 1795 ter Lengte van 2600 Roe gebragt heb, Dus juist 2 uur 

en 10 minuten lang. 

 

Notitie der verkogte stads 

Veenplaadsen ten N:O: 

van het N: Canaal gelegen 

1795 

Stukken veen in de Wildervank 

en enige NB bij de vergravingen 

en diens verkoop geduirende 

mijn administratie. 

Wildervank 

No 4 

Geinventariseerd 

onder No 38. 

 

Extract 



uit het Resolutie 

boek der stad Groningen 

Jovis den 21 Augustus 1760 

Ter vergadering zijnde gelezen een 

schriftelijke overgave van de Rentmr 

der veenen J: H: Keiser, waar hij 

heeft voorgedragen hoe geinformeert 

was, dat de sestig roeden veen, ge- 

legen aan de Noortkant van de Sems 

linie tegens de wildervank aan 

de Ingeseetenen van het Landschap 

Drenthe toe behorende, gedeelteljk 

bij stukken aan Ingesetenen van 

de wildervank wierden verkogt, 

gesplit en reeds vergraven, tot pree- 

judicie van de stad versoekende 

Heeren Raads Gecommitteerden 

om daar omtrend nader te worden 

verstaan: waar op zijnde gedeli 

bereert hebben de H: Hren Borgemr 

en Raad, de EE Heer Borgemeester 

van 

 

van swinderen, en de Heeren 

sijn Ede Adsessoren versogt en 

gecommitteert, om het gedane 

voorstel nader te examineren 

en daar over met den Rentmr 

voornoemt te besoigneren ten 

fine van rapport 

Coll: Accord 

 

Resolutie specterende de 60 Roeden 

Veen an de Noortkant van de Semslinie 

tegens de Wildervanck ten fine vann 

nader ekaminatie in dato den 21 

Augustie 1760. 

 

Extract 

uit het Resolutie 

boek der stad Groningen 

Jovis den 19. Julij 1764 

Ter vergadering zijnde gelezen 

een schriftelijke overgave van de 

Rentmr der Veenen J: H: Keiser 

waar bij heeft voorgedragen, hoe 

een gedeelte van de sestigroeden 

veen gelegen aan de Noordkant 

van de Semslinie tegende Wilder 

vank aan de Ingesetenen van 

het Landschap Drenthe hebbende 

toe behoort thans bij stukken aan 

de Ingeseeten van de Wildervank 

verkogt door des stads wateren 

wierden afgescheept, en niet 

weetende of zulx ook zoude 

konnen strekken tot prejudicie 

van de Stad, versoekende hier om 

trend des Raads welmeeninge 

te 

 

te mogen verstaan waarop 

zijnde gedelibereert hebben 

de H Heeren Borgem=ren Raad 



de EE Heer Borgem= Tjassens 

en sijn Ed= Heeren adsessoren 

versogt en gecommitteert om 

het gedane voorstel nader 

te examineren en daar over 

met de Rentm=r voornoemt 

te besoigneren ten fine 

van rapport 

Coll: accord 

 

Resolutie behelsende en Memorie wegens 

de Vergraving van de 60 Roeden boven de Wil 

dervanck Commissoriaat op Rapport in 

dato den 29 Julij 1764. 

 

Extract uit het Secrete Resolutie 

boek der Stad Groningen. 

Jovis den 4 Februarij 1768: 

De E:E: Heer Borgem=r Folckers en de Heeren Sijn 

Ed= adsessoren bij Resolutie van den 15 December 

des afgelopenen jaars sijnde gecommitteerd, om 

meddelen uit te denken en te benamen op welke 

voet de stad het best, en gevoegstlijkst in het posses 

van de 60 roeden soude konnen komen: Hebben de 

eer ter vergaderinge te rapporteeren, dat Hun Edlen 

hier over nader hebbende gebesoigneerd, gene andere, 

geene betere, nog gevoeglijker weegen, en middelen 

konnen uitvinden, dan die voor welk reeds op 

den 18 febr= 1765. door de H Heeren Borgem=ren bij 

derselver rapport is geadviseerd geworden, En welk advies 

toen door de Raad is geadopteerd, en bij Resolutie van die datum 

gearresteerd geworden, dat namentlijk de 

stad sig behoorde te stellen in het posses van de Sooge- 

naamde sestig roeden, voor soverre die gelegen sijn agter 

haare aangekogte veenen in de boven Wildervank 

door het inleggen van zagen en gruppelwerk, en inge- 

valle van onvermoedelijke oppositie, daarover op de 

meest bequame wijse haar bevindinge van zaken met de 

Geintresseerden te convenieeren; gemerkt de proeve door 

Hun Heeren Gecom=den bij derselver rapport van den 15 

Decemb. jongst voor geslagen om twee bulten boekweit 

so dat tijdes nog stonden op evengenoemde veenen, te 

laaten weghaalen thans niet kan worden genomen 

also de Drenthen entusschen gelegentheid, is gegeven, 

om 

 

om dezelve over de bevresene moerassen te transpor- 

teren, Het en zij dat Hun Ed: mog: over het geheel ten 

desen opsigte van gedagten mogten veranderen, zoo 

om dat Zedent den 11 Febr. 1765. aan dit oogmerk van 

Hun Ed: mog: niet is voldaan geworden, gelijk de Heeren 

Gecom=den niet nagelaten hebben reeds op den 30 Julij 

jongst in de Raad te rapporteren, als om dat van voor 

schrevene sustentie van de stad merkelijke alleen te 

is gegeven, door ’t publiceren in de Groninger Courant 

en effectueeren van eene verkopinge van veenen in de 

zestig roeden op naam van de Heer Deteleff en Conss: 

waaronder een porceel het welk niet alleen is gelegen 

agter de stads aangekogte veenen in de boven 

Wildervanck maar selfs ten deele agter n=o 57. en 58, 

aldaar, welke naar teneur van het groote rapport 

van den 11 febr=ii 1765 zijn geoordeelt, althans den 

uitstrek te hebben tot aan de Semslinie ? Welke con- 

sideratie zij Heeren Gecom=den alleen aanstippen 



ter hunner decharge, en verder aan de deliberatien 

van Hun Ed: mog: overgeven: waarop sijnde ge- 

delibereerd, hebben de H: Heeren Borgem=ren en Raad 

de H: Heeren Gecomm=den de voor gedequiteerd en het uitge- 

bragte Rapport gehouden in advies. 

Coll: accord: 

 

Secrete 4 feb: 1768. 

 

Extract uit het secreete 

Resolutie boek der stad 

Groningen. 

Jovis den 19 Dec: 1782. 

Gehoord het schriftelijk rapport 

van de H: Heeren van het derde De- 

partement, luidende in verbor 

als volgt. De Ed. Heer Borgem=r 

Trip en de Heeren zijn Eddls Adses- 

soren, thans defungerende het 

derde Departement, en alsoo ge- 

chargeerd met de executie van 

Uwen Ed. Mog. ordres omtrent het 

vervolgen der werken bij het 

stads nieuwe Canaal in de bo- 

ven Wildervanck; En met de 

attentie op alles, wat maar kan 

dienen, om het groot, en Salutair 

oogmerk van UEd. Mog. in den 

aanleg van deese kostbaare wer- 

ken gebuteerd, te bereiken, uit 

de retroacta ziende, dat reeds 

bij secreete Raads Resolutie van 

de den 11 Febr=ii 1765, onder andere 

middelen, om het principale beet 

(:de bloeij en Commercie van deze 

stad:) te bevorderen, is opgegeeven, en 

ook gearresteert het vervoeren van 

de turf uit de Veenen, boven de 

Pekel A. liggende, door dit Caneel 

en alsoo door de stad, oordeelen zich 

verplicht UEd. Mog. te moeten in- 

formeeren, dat het Stads Canaal reeds 

is opgelegd 

 

is opgelegt boven de aangekogte 

agter einden van de Wildervanckster 

plaatsen, van No 39. tot No 50. inclusive; 

zijnde de turfgravene in de tegen: 

woordige klemslood en splittinge ge- 

vorderd tot boven de Jagtvenne Slood„ 

de scheiding tusschen de Wilder- 

vanckster en Pekeler Veeren ; 

En daarom en serieuse overwee- 

ginge te geeven, of nu niet de rechte 

tijd daar is, dat bij UEd. Mog. werde 

gearresteerd de wijze, op welke de 

stads Veenen boven de uitgedaane 

plaatsen in de Pekel A. zullen wor- 

den aan de sneede gebragt, om 

door het nieuwe Canaal afgevoerd 

te worden: Indien Ued. Mog. met 

Hen zulks mogten goedvinden ? 

geeven hij Heeren Gecommden in Con- 

sideratie, of die aanleg met ge= 



voeglijkst, en voordeeligst zal kon= 

nen worden gereguleert en vast 

gesteld op deze manier ? dat 

twintig Roeden boven de scheid= 

grup tusschen voor gemelde Wil: 

dervanckster Veenplaatsen en 

derzelver agtereinden (: door de 

stad aangekogt in het groot Canaal 

een mond van een nieuw, edoch 

kleiner Hoofddiep wierd gelegt; 

Dat voor= Hoofddiep in een rechte 

linie alsoo doorliep tot 30 Roe„ 

den boven de twee en twintig Roe„ 

den ten N: Oosten van het groot 

Canaal gelegen; Dat het zelve als 

dan 

 

dan behoorde te zwagen, namenlijk 

twee en vijftig Roeden van het midden 

des grooten Canaals, en paralel met 

hetzelve door te lopen tot aan of 

nabij de Barkela Slood, de scheiding 

tusschen de Pekel A. en Onstwedde; 

Dat het voorgemelte stadsveen onder 

de Pekel A., met de agtereinden 

van eenige Wildervankster plaat„ 

sen formeren de een regulier lang. 

werpig vierkant (alleen aan de Bar= 

kela slood circa 100 Roeden uit 

kijlende: ter breedte van ruim vier 

honderd en ter lengte gerekend 

van de Wildervanckster plaatsen 

of tot aan de Barkela Slood toe, 

van ruim duizend Roeden in plaat= 

sen van twintig R breedte behoorde 

te worden aangelegt; en alzoo suc= 

cessive verkogt op conditien, daar 

van te formeeren, min, en meer 

overeenkomstig met die naar welke 

de laatste Stads Pekeler plaatsen 

zijn uitgedaan, invoegen ieder 

dezen plaatsen zich zal uitstrekken 

van de twee en twintig Roeden 

Veen bezijden het Stads Canaal tot 

aan de laatst uitgedaane in 

het einde van de Pekel A., zullende 

dus lang zijn plus minus vier 

honderd Roeden, wanneer er 

ruim vijftig zulke plaatsen van 

tijd tot tijd ten profijte van de 

Stad zullen konnen worden verkogt: 

dat het noch onverkogte Stads Veen 

agter 

 

agter de uitgedaane veertien plaaten 

in de Pekel A. aan de Onstwedder 

kant; en agter de veertien plaatsen 

aan de zijde naar Hoetmans meer 

ter gelegenen tijd zoude dienen te 

worden verkogt, om door die in: 

wijken langs het Pekeler Hoofddiep 

te worden uitgevoerd: 

Ingevalle dit plan bij UEd. Mog: 

mogt worden geagreeert ? zullen 



de Heeren van het derde Departe- 

ment behooren te worden gecom- 

mitteert en geauthoriseerd, om 

het zelve aldus te effectueeren, 

en conform dit ontwerp het gruppel 

werk te doen aanleggen, en de 

benodigde raijen te laaten op: 

werpen, na dat door den Stads Veen: 

meester een precise opmeeting 

en uitbaking van de verdeling 

der plaatsen in voors= veen zal 

zijn gedaan op ordre van het 

Departement, ten einde dit stuk 

Stads Veen van zoo veel Considera- 

tie met alle mogelijke spoed werde 

gepraepareerd, om aan de Sneede 

gebragt en successive verkogt te 

konnen worden; Tot all het welk 

de Stad, boven den aanleg van 

eenige raijen en gruppels, niet 

meer zal behoeven te impen- 

deren, dan de onkosten van het 

graaven van een hoofddiep ter 

lengte van omtrent twee en vijftig 

Roeden; en van het leggen van een 

Til of 

 

Til of Brug over het zelve. 

Hebben de H H=ren Borgem=ren en Raad 

na gehoudene deliberatie de H H=ren 

Gecomm=den voor hunne genomene 

moeite bedankende zich met 

het uitgebragte rapport in alle 

deelen geconformeerd, en de H. Heeren 

van het derde Departement ten fine 

daarin vermeld gecommitteerd 

en geathoriseerd; voorts verstaan, 

dat de kaart figuratie, bij dit rap= 

port geappliceerd cum exhibito zal 

worden getekend. Coll: Accord. 

 

Secrete Resolutie 19 dec. 1782 

wegens de Anleg der N. Wilderv. 

Veenen 

Nieuwe plaatsen aan het kanaal tot aan 

de Barkela sloot. 

 

Extract uit het Resolutie 

boek der Stad Groningen. 

Luna den 7 Febrii 1774. 

De EE. Heer Borgemr van Iddekinga, 

en sijn Ed=e Heeren Adsessoren ten 

gevolge apostille Commissoriaal 

van den 20 Decembr: 1773. met assum: 

tie der Rentm:r van de Veenen gebe: 

soigneerd hebbende over het inge: 

diende request van A. Aisingh ver: 

soekende onder betaalinge van 

passage geld eenig Veen in deese 

Provincie geleegen door het Stads 

Canaal in de boven Wildervanck 

af te scheepen, hebben ter vergaderinge 

gerapporteert, dat gemelde Veen vol- 

gens Conventie de A=o 1713. door de 



Wildervanck mag worden afgescheept 

betaalende een gulden per dagwerk 

passage geld waaronder 5 ste pastoor 

geld; Dog om dit Veen aan de sneede 

te brengen, so wierd vereijscht een 

dwarse doorgravinge tot een wijk 

en dat wel van een ondergrond 

van de stad, dog het welk Hun Ed 

uit hoofde van de geringe breedte 

eener dusdanige zijdwijk van geen 

consideratie is voorgekomen, alleen 

in overweeginge gevende om de 

Heeren Gecomm=den in der tijd of den 

Rentm= der Veenen te authoriseren 

den suppl:t de plaats dier door: 

snijdinge aan te wijsen, en dat de 

Jaarlijkse 

 

Jaarlijkse gegravene turf door den 

Rentm=r werde opgemeeten sonder 

eenige kostinge, en op het lengste 

een Jaar na dato te betaalen, en 

daarvoor genoegsaame borge te 

moeten stellen, of cessie opgemelde 

Veen, en eindelijk dat suppl: bij 

verlies van deese Concessie, niet 

sal vermogen eenige turv buiten 

gemelde veen gegraven, op eeniger 

hande maniere door deese dwars: 

wijk af te scheepen, ofte laaten, af: 

scheepen. 

Dit alles geobserveert wordende, von: 

den zij Heeren Gecommd=en geene swa: 

righeid om ’t versoek te accorderen, 

maar eerde eene avantage voor 

de Cassa, geschikt tot de Administra: 

tie der Veenen in de Wildervanck: 

Waarop zijnde gedelibereerd, heb= 

ben de H: H=ren Borgemren en Raad de 

Heeren Gecomm=den voor de genoomene 

moeijte bedankende sig met het 

uitgebragte rappor geconfor- 

meert en de Heeren Gecomm=den 

van het derde Departement in der 

tijd verzogt om de plaats der door 

graavinge aan te wijsen, of door 

den Rentmr der Veenen te doen aan 

wijsen, ten welken einde extract 

deezes aan de Rentmr voorschr zal 

worden ter hand gesteld, om de 

Heeren Gecom=den daarvan te konnen 

informeereen. Coll: Accord. 

 

resolutie van den 7 Febr 1774 

wegens afscheepen van eenig veen aan 

didings /in Jan Geerts Lever 

darsver Stads Canaal onder vuld. 

van 153d Passagegeld: 

 

Extract uit het Secreete Resolutie 

boek der stad Groningen 

Martis den 21 Febrii 1769. 

Gehoot het rapport van de H: H=ren 

Borgem=ren, luidende als volgt 



De Heeren Borgem=ren ten gevolge 

UEd: mog: Resolutie van den 17 decemb: 

1768. Hunne gedagten hebbende 

laaten gaan, om eenige arrange: 

menten te maken nopens 

de Veenen, door Hun provisioneel 

en daarna door de stad nieuwelings 

aan het Ooster en Westerdiep in 

de wildervank en in het Land= 

schap Drenthe geacquireert als 

mede zoo veel mogelijk heb= 

bende tragten te voldoen aan 

verscheidene pointen hen be= 

vorens door buEde mog. gedeman= 

deert, en in alles hebbende na: 

gegaan en naar gelegentheid 

gebruik gemaakt van de idees 

en verscheidene rapporten van 

het derde de Departement vermeld: 

hebben de eer UEd: mog: te rappor: 

teeren: Dat gedelibereert hebbende 

over de wijze, op welke de stads 

Rentmeester zou dienen te Solem= 

niseren de aankoopen door 

Jurrien Coerts in de boven Wil= 

 

dervank, als anders gedaan, de 

Heeren Borgemren hebben bevonden 

dat van sommige dier Veenen 

de overdragt reets op Jurrien Coerts 

is geschiet, dag dat en ook nog 

exsteren de zulke, die bij de roede 

zijn gekogt, en nog niet opge= 

meeten, en gevolgelijk nog met 

gesolemniseert. Dat nopens de 

eerste van gedagten zouden zijn 

dat dezelve bij vertegelinge, waar 

in gemelte Jurrien Coerts verklaarde 

dezelve voor en op ordre den 

had te hebben gekogt, en met 

stads penningen betaalt, hij uit 

dien hoofde de stad en diens 

eingendom kwaame te be: 

vestigen. Een nopens de 

Tweede, dat de Ingenieur ver: 

burgh diende te werden ge: 

authoriseert, dezelve te meeten 

en de Rentmr der stad om 

die te accepteeren, na dat de 

concepten van beijden door 

den Raad zullen zijn geap: 

probeerd: Ten tweeden, enz: 

3tio Dat meede geexamineert 

hebbende de Reeken van 

Jurrien Coerts, en dezelve inge= 

noomen bevonden hebben 

dat gemelte Jurrien Coerts ieder 

dag 

 

dag, welke voor de stad hadde ge: 

reist, Een gulden voor vacatie in 

Reeken hadde gebragt, boven des= 

zelfs uitschot, dat in agting heb= 

bende genomen den dienst, die 



de stad van denzelven heeft gehad„ 

en nog van tijd tot tijd kan hebben: 

soo zouden de Heeren Borgemeesteren 

van gedagten zijn, dat aan dezelve 

diende te werden vereert een mans 

en vrouwen Bank in de kerk in de 

boven Pekel A, onlangs door hem bij 

bij publijcque vendue van de stad 

gekogt voor 330 Gls en de Rentmr 

de Sitter geauthoriseert, de overdragt 

daarvan aan dezelve zonder betalinge 

donationis causa te doen. 

Dat ten vierden Hunne gedagten heb= 

bende laaten gaan over het aan Hen 

gedemandeerde; Hoe de Veenen op 

staat zullen worden gebragt, en bij 

wien geadministreert. zouden dezelve 

van gedagten zijn, dat de reets geac: 

quireerde, en nog te acquirerene Vee= 

nen dienden te werden gebragt op 

den staat van het Comptoir der stad 

met bijvoeginge, dat de revenues 

daarvan worden genooten en ver: 

antwoord door den Rentmr van het 

Comptoir der Veenen, en dat overzulx 

die Veenen dienden te werden over: 

gegeven aan den Rentmr der Veenen, 

om door den zelven te worden ge= 

administreert en verantwoord op 

 

volgende wijze: Dat voorts de Rentmr 

der Veenen de Sitter behoorde te worden 

gelast een Boek aan te leggen, alleen 

relatif tot de voors: veenen en goederen, 

Dat dezelve daarvan een bijzondere Jaar: 

lijkse Rekeninge diende te formeren, 

en telkens op de gewoone tijd en wijze 

nevens zijne andere Rekeningen 

ter stads Secretarie te exhiberen, om bij 

de Heeren Gecommden tot het derde Depar: 

tement te worden ingenoomen op 

de voet zoo als die der Veenen in de 

Pekel A. enz word verantwoord. 

Dat uit aanmerkinge van de zwaare 

onkosten, die tot het aansteken en opleggen 

van nieuwe en ruuwe Veenen worden ge: 

requireert, en in de eerste jaaren altijd 

verre Surmonteeren het rendement 

der provincies, het slot van deze Rekening 

althans voor eerst, in diervoegen behoorde 

te worden gecoucheert, dat er tijdelijks 5 a 

6000 Guldens contanten bij cas werden ge: 

laaten, en de Rendant alleen gelast de 

verdere meerde ontfang aan het stad 

Comptoir over te tellen: Dat de Rentmr voor= 

noemt in zijne eerste Rekening diende 

voor onfang te brengen alles wat uit 

en van weegens de stads goederen 

in de Wildervank, zoo van verkogte 

Turf, als anders, is ingekomen van 

den Jaare 1764. tot 1769. beide inclusive 

als mede in uitgave all ’t geen en 

voors: Jaaren aan deese Veenen is 

geimpendeert geworden; het een 



en andere verificerende met de 

ingenoo= 

 

ingenoomene Rekeningen van de 

Gesworen H. Nauta, en met andere blij: 

ken, zoo bij den Rendant zijn berustende, 

Dat ten dien eijnde de rekeningen van 

den H. Nauta tevens met de quitancien 

en bescheiden, daartoe gehoorig, aan 

den Rentmr der Veenen moesten wor: 

den ter hand gestelt: Dat, om gemelten 

Rentmr tot dit alles in staat te stellen, 

en te provenieren eene Confusie bij 

de respective Comptoiren, en onderschei: 

dene cassen, op gronden en om 

redenen, boven aangeroert, de stad 

Rentmr Berghuijs behoorde te worden 

gelast en geanhoriseert, aan den 

Rentmr de Sitter over te tellen een 

Summa van twintig duisent Car: gld. 

om die penningen in voors: sijne 

Rekeninge voor ontfang te brengen, 

en daaruit te rembourseren zodane 

opschotten, als reets tot de Turf graverijen 

in de Wildervanck, tot wijk-graven, 

gruppelen enz: zijn verstrekt, en 

vervolgens benoodigt zullen 

weezen. En dat voors: Somme 

onder quitancie overgebragt, den 

Stads Rentmr in Rekening voor uitgave 

wierden gevalideert; En ten opsigte 

van het toekoomende, dat deselve 

alleen diende te doen de uitgave, 

tot dat werk benoodigt, op de ordres, 

en zulke gevallen bij dat Comptoir 

bepaalt, en de ontfang en uitgave 

 

onder aparte Capita zijnde gebragt 

deszelfs sluf met de meerdere ontfang 

of uitgave werde vermeerdert of 

vermindert; gedragende sig verders 

en alles conform het bepaalde, of 

nog te bepalene ten opsigte der 

Administratie der overige Veenen. 

Ten vijfden, op het verdere, aan Hun 

Edden gedemandeerde, welke Veenen 

dienden te werden uitgedaan, en 

welke de stad selfs behoorde te laaten 

vergraaven, als mede het opleggen 

van het Canaal en de wijze hoe; zijn 

de Heeren Borgemeesteren met de 

Heeren van het departement in ge- 

volge Hun Edden gerapporteerde 

ten vollen eens, en van gedagten, 

dat de stad geene de minste graving 

diende te hebben, maar sig nu 

en in het toekoomende daarvan 

behoorde te ontdoen, zoo veel mogelijk: 

dan dat hebbende doen in oogen 

schijn neemen alle gemelte Veen; 

van gedagten souden sijn, dat de 

raijen en zijdraijen ten eersten 

dienden te werden opgeschoont, 

verdiept en verlengt, en voorts 



verkogt volgende porceelen Veens. 

1./ Tot voordeel van de stad, en het 

aanleggen van het diep kunnen aan 

weerzijden van de diepraaij twee 

porceelen veen worden verkogt tot op 

25 of 30 na aan het Eijnde van het reets 

aaglegde diep beide ter breette 

uit 

 

uit het midden van het diep gemeeten 

22 Roeden, met het blokjen aan het 

Oost eijnde op de geapprobeerde 

kaart met D en aan de west kante 

met G. gemerkt, onder conditie, dat 

aan de Oostkant de grauwe surf ter 

breette van de reets ingeleide sloot mede 

zal moeten worden vergraven in Turf 

dit kan worden verkogt onder beding, 

van de vierde daaruit aan de stad 

van de swarte te betaalen, waarvan 

de volgende porceelen onbeswaart moe 

ten weezen. 

2./ Tot het zelve oogmerk, als vooren 

de Eerste 100 Roeden van het eijnde van 

voornoemde diep af tegen de soo genaamde 

klemsloot aan weerkanten 20 Voeten 

Veen maate grauwe en swarte te ver= 

koopen, onder Conditie, de grauwe aan 

de Oostkant te vergraaven in turf als 

vooren; zoo dat den zoo veel Veen is 

geligt, dat in dit jaar 1769. meede 100 Roe=  

den kan worden verlengt. 

3:/ ad idem tot de Eerste 50 Roeden verder 

nog te verkoopen aan weerkanten tegens 

de splitting 4 Putten, ieder putte 10 Voeten 

veen maate breet: nog verdere 50 Roeden 

lengte ter weerzijden uit het midden 

van den Diepraaij 54 Voeten Veen 

maate breet, te vergraaven in de 

Jaaren 1769 en 1770, het geene dan geschikt 

is, om het diep wederom Hondert roe: 

den verder te kunnen verlengen: 

4./ op voorstaen de wijze kan van ’s jaar: 

lijks ter lengte naar goedvinden 100, 150 

a 200 de Roeden het diep worden opge: 

 

legt, waarbij het inleggen van het 

zelve naar goedvinden, waarom= 

trent de monden der wijken tot af- 

voeren der Veenen voornamelijk aan 

de westzijde moeten worden ingelegt: 

5./ de drie Hoofdraijen dienden ten eersten 

te worden opgeschoont en verlengt, en de 

kruiswerken worden ingelegt, en van Jaar 

tot Jaar naar behooren verdiept, en 

na besakking van het Veen kan lijden 

een a 2 maal in ’t Jaar, zoo mede en 

porceelen in de soo genaamde 60 Roeden, 

door de stad reets aangekogt, van welke 

eerste stukjen tegens het tegenwoordige 

Eijnde van het diep aan de westzyde 

ten minsten nog twee putten moeten 

worden verkogt of vergraven in dit jaar 

1769. om de mond der wijke daar bekwaam 



te kunnen inleggen. 

6./ Aan het oosterdiep ten zuiden soude 

mede kunnen werden verkogt in de 60 roe: 

den van A. Eijsings wed: aangekogt, alleen 

de vergravinge, onder beding der vierde en 

verders volgens Conditien van het ver= 

koopen den stads Veenen. 

7./ Ten Noorden van het Oosterdiep, ad idem in 

de 60 Roeden, ongeveer 30 Roeden breette met 

nog het volgende, 1, Twee Blokken, ter breedte 

ieder van ruim 21 roeden. 

2./ Twee Blokken, als vooren breed. 

3./ kabeling 57 van Evert Berents aan= 

gekogt, ter lengte van de rugge raij van 

de laatst genoemde blokken, dit alles 

nader door gruppen en bakens ten eersten 

te bepaalen, en wel met de ondergrond, 

die de stad niet benodigt heeft, nog waar= 

van 

 

van dezelve een vooruitzigt van nood: 

zakelijkheid kan hebben; en met behoud 

der ondergrond, daar zulx exteert; voorts 

dat op de ondergronden tusschen de Sems 

Linie en het nieuwe Canaal geene huisen 

of wooningen zullen mogen worden ge: 

timmert; dat de Conditien van uitdoeninge 

en verpagtinge, de bepaalinge der huren 

welke van de ondergronden aan de 

stad zullen moeten worden betaalt het 

leggen van Draijen, graven van wijken, 

en het geene verder in bedenkinge 

kan koomen, door de Heeren van het 

derde departement met de Rentmr 

der Veenen diende te worden gere= 

guleert en geexecuteert: 

Dat het veen ter weerzijden den Hooftraije 

dit soomer zijnde vergraven, het Canaal zoo 

verre mogelijk diende te worden opgelegt, 

en bij publijke uitbesteedinge uitgedaan, 

en (gelijk reets gesegt) de Rayen verlengt, 

verdiept en opgeschoont, om op een vol: 

gend Jaar het Canaal wederom zoo verre 

mogelijk is, te verlengen, om aan het 

gearresteerde plan van UEd, mog: van 

den 11 Feb: 1765. te voldoen, Dat de Geswr 

Nauta thans op zijn verzoek door den Raad 

zijnde gedechargeerd van zijne Admini= 

stratie enz: 

Waarop zijnde gedelibereert, hebben 

de H: Hren Borgemren en Raad de 

Hren Borgemeesteren voor Hunne 

genoomene moeite bedankende zig 

met het uitgebragte rapport geconfor: 

meert; zullen de hiervan Extract aan 

de respectiven Rentmeesteren der stad 

en van de Veenen, voor zoo verre 

 

een iegelijk hunner aangaat, tot 

derselver narigt worden ter hand 

gestelt; wordende voorts de Rentmr 

den Veenen de Sitter geauthoriseert 

aan de Geswr Nauta voor deszelfs 

moeite, uit te tellen een Summa 



van Sestien hondert Gulden 

Coll: Accord. 

 

Secreete 

Resolutie van d. 21 Feb: 1769. 

voor de Heer 

Rentmr de Sitter 

nopens de Administratie van de 

Wildevank 

Jurrien Koerts twee Zitplaatsen in de pekeler kerk gegeven 

5 a 6000-.- bij kas te houden. - stad niet graven. 

Resol: v:d: 11 Febr 1765 bevat het plan van het Kanaal 

Bareveld aangekocht. 

Zie Secrete: pag 65 

 

Extract uit het Resolutie 

Extract uit het Resolutie Boek 

der Stad Groningen 

Mercurii den 16 Maart 1712. 

Ter occasie vande ingediende Remonstrance van 

de Stads Meijers in Veendam Jan Peters en Peter 

Jans versoekende Raadsgecommitteerden ten o„ 

verstaan van wien de Remonsten haar nadeel 

mogten aantonen van een doorgravinge van 

de Wildevank na de Pekel, als doorde gevol= 

magtigden van de Wildevank en Veendam, in 

gevolge contract met H. Ed. Mog, ingegaan, stond 

ondernomen te worden is ter vergaderinge ge= 

moveerd of desen aangaande niet op ’t interest 

van de stad behoorde geinvigileerd te worden 

aan de Pekelder kant de vasinge opteleggen, en 

het diep tegens die van de Wildervank aantegra= 

ven, voorts mede te overleggen metde Rentemeester 

en Veenmeester, of nietdaar regt tegen over tot 

voordeel vande Veenen nade Westenvoldinge 

kant behoorde opgelegt te worden, waarover 

gedelibereerd zijnde, hebben de H: Heeren 

Borgemren ende Raad de Ed. H: Borgem=r 

Wichers en sijn Edheids Ass: ten fine van tgenovenn 

de versogt ende gecommitteerd. 

Coll: Accord. 

 

Commissoriaal om te besoign- 

ren, over het opleggen van een 

diep na de Wildervank en daar 

regt tegenover een na t Wester- 

woldse. 

16 Maart 1712 

Stadskanaal 

No 48 

 

Extract uit het Resolutie 

Boek ter Stads Secretarie 

in Groningen 

De Burgemeester der Stad Groningen 

door den Rentmeester der Stads Veenen W: J: 

Wichers, zijnde geinformeerd, dat het Notarieele 

Huur Contract in dato den 10 Julij 1813, waarbij eeni 

„ge Stads dallen in de 22ste en 60ste Roe in de wil- 

=dervank gelegen, op den 1sten Julij eerstkomende kwam 

te expireren, de belangens dezer Stad overzulks 

kwamen te vorderen, dat die dallen wederom tegen 

het laatst dezer maand op de voorige Conditien 

in een porceel publiek aan de meestbiedende voor 



den tijd van een Jaar onder genoegzame borgste- 

=ling wierden Verhuurd. 

Heeft den opgemelden Rentmeester bij dezen 

geaucthoriseerd om de verhuuring der bovengemel- 

=de te voren verhuurd geweest zijnde stadsdallen 

op de voorige voet en Conditien, wederom voor de 

tijd van een Jaar, op deszelfs nadere approbatie 

ingaande op den dag van approbatie en eindigen 

de op den eersten July 1815 ter zijner overstaan door 

den Heer en M=r M: van der Tuuk, Notaris de 

Veendam op Maandag morgen zijnde den 27 

Junij eerstkomende s' morgens te W uur inde 

Schuur Staande en gelegen in de wildervank 

by het Huis Barreveld verhuurd na twee voor 

=gaande kerkenkundigingen in de wildervank 

Boven Pekel A, Onswedde, en Gieten, waar toe 

opgemelde Heer Notaris mede door dezen 

wordt verzogt op kosten van de huurder te wil= 

=len effectueren 

Zullende er twee afschriften van dit besluit aan 

den Rentm=r der Stads Veenen W: J: Wichers 

ten einde een derzelve door hem aan den Heer 

Notaris M: van der Tuuk tot zijne informatie 

en nazicht kan worden toegezonden worden 

ter hand gesteld. 

Groningen den 

8 Junij 1812. 

 

Resolutie van den 8 Junij 1814 

Waarbij de Rentmr van der stads veene 

word geauctoriseerd, eenige stad, 

dallen in 22ste en 60ste Roe op 

den 27 Junij 1814 s' morgens te 11 uur 

in de schuur bij Barreveld ten 

Zijner overstaan door de Notaris 

M: van der Tuuk aan de meeste= 

biedende te verhuuren. 

1231 

Bareveld 

 

Extract uit het Resolutie boek 

der Stad Groningen 

Maandag den 17. augustus 1795. 

Door den Rentmeester der Stads veenen 

W: J: Wichers zijnde ingediend ene schrifte- 

lijke memorie bij welke vertoonde dat 

bij rapport verbaat over den jaare 1794. 

was vastgesteld en bepaald om dit jaar 

wederom zes Stads Veenplaatzen met 

diens ondergronden ten Noordoosten van het 

nieuwe Stads Canaal gelegen, voortgrenzende 

aan de twaalf zoo in de jaaren 1792 en 1793. 

successivelijk met goed succes waren uitge= 

daan geworden, waar toe ook reeds door den 

Veenmeester de vereischte voorbereidselen 

waren in 'twerk gesteld welk gearresteerde 

nu zo zulks de goedkeuring der Municipali 

seit mede wegdroeg, zouden de Gecommit- 

teerden dit Jaar gechargeerd met het verpag- 

ten van de Stads vierde furf in de Pekel A. waar 

van de tijd nu eerstdaags wederom voor han= 

den was naar 't oordeel van den Remstut 

4q: mede kunnen worden geauthoriseerd om 

te dierplaats, als zijnde daar toe 't meest ge: 



schikt, te beproeven om gemelde Zes veen= 

plaatsen voor een behoorlijke prijs op nadere 

approbatie van de Municipaliteit te doen 

uitveilen, als wanneer de voorvaarden 

der uitdoening door den Rentmeester dien= 

den te worden in order gebragt: welke me= 

morie gelezen en daar over zijnde gedeli= 

bereerd; heeft de Municipaliteit zich met 

het voorstel daar in vervat geconformeerd 

en de Gecommitteerden tot het derde Stads 

Departement 

 

Departement als mede den Rentmeester 

der Veenen invoegen daar bij vermeld, geau- 

thoriseerd; En zal extract dezes aan den 

Rentmeester W: J: Wichers worden ter hand 

gesteld. 

Collat: accord: 

Secret 

 

Res: v:d: 17 Augustij 1795, vervattende 

de autorisatie tot het uitdoen van 

6 stads veenplaadsen  

Authorisatie tot 

uitdoening van 

6 Veenplaatsen 

Pekela 

Cter et at 1t 

 

Extract uit het Resolutie boek 

der Stad Groningen. 

Jovis den 27 Junii 1793. 

De EE. Heer Burgem:r Quintes en 

zijn Edds Hren Adsessoren hebben 

ten vergaderinge voorgedragen 

dat de Rentmr: der Stads Veenen W:J. 

Wichers en de Veenmeester E.J. Eltjes 

op bekomene authorisatie van Hun 

Edden, aan Hun gerapporteerd had- 

den, dat zij zich naar het Stads 

Canaal hadden begeven, hetzelve, 

en de daar rondsom gelegene 

Stads Veenen om ondergronden 

van de kijl af aan tot aan 

het einde van het Canaal 

nauwkeurig in ogenschijn, genomen op= 

neeminge en opmeetinge 

hadden gedaan van den zederd 

den Jaare 1783. gevordenden opleg 

van het zelve, nieuws gelegde 

verlaat, geaccodeerde wijken en 

het zelve, en alle verdere 

voorgevalene veranderingen ; 

hebbende dit alle op de generale kaart 

ingevult, voorts op dezelve ge- 

tekend die ondergonden, in de 

zogenaamde 60 Roeden gelegen, 

zo de Stad naa dato allengkens 

hadde geacquireerd wijders alle 

de scheidingen in de 60 Roeden 

die duister of dubieus waren, 

tusschen de Stad en particuliere 

Drentsche of Provinciale eigena= 

ren, . op eigen onderzoek en aan- 



wijzinge van deskundige Drent: 

sche 

 

sche ingezetenen, door het inleggen 

van scheidrajen, of verdieping van 

dien, ter wegneming van alle 

twijfelingen laten in order brenge 

als mede eenige stukken veen 

aldaar gelegen, waarof van het eene - 

de 4de turv, en van het andere 

slegts passagie geld aan den Stad 

moeste betaald worden en zom- 

wijlen in den en dezelve hand 

te zijn ontdekkende, ter voorko- 

ming van fraude in den perceptie 

den 4den turv, zo anders in dier voe- 

gen gemakkelijk konde worden 

gepleegd, derzelven zwetten duidelijke 

voor het oog der opmeteren dien 

turv doen onderscheiden; voorts alle 

dat gene, waarbij des Stads eigen: 

dommen in het toekomstige, naa 

het inzien van hun, eenige praeju- 

dicie zoude kunnen lijden, zo veel 

doenlijk weggenomen, en tot 

dat einde mede order gegeven 

tot het leggen eener dam en het 

zetten eenen schutting op dezelve, 

tusschen des Stads onder grond bij de 

kijl en den 60 Roeden gelegen, en een- 

en een daar aanpalende wilder= 

vankster opstrek zo te voren daar 

ook altijd geweest was door het welke 

zij ontdekt hadden dat door het ge- 

heel op en voorstrekken der scheid: 

sloot geheel was weggenomen zakerlijk 

met oogmerk, om zich hierdoor waar 

het mogelijk, door tijd verloop van die 

servituit te ontdoen, hebbende wel 

speciaal gelet op de 2 stukjes Veen, zo 

de Stad in de 60 Roeden nog toebehoren 

en wel belangende het eerste stukje, zo 

van den 

 

van den Heer Nauta A:o 1763. is angekogt 

gelegen beneden het nieuws gelegde 

verlaat, bevonden, dat diens zwetten 

ten eenemaal duister weren, dezel= 

ve toen haar aanwijzing van de 

daar aanschieten de Drentsche 

eigenaren en oploping dier schei- 

drajen, die zeer moielijk van 

ordinaire gruppelen te onderken- 

nen waren, ter betere onderschei- 

ding doen verdiepen; wordende dat 

stukje Veen aan de andere zijde ge- 

noegzaam door de markschei: 

ding van Gieter- en Bonnerveen 

gelimiterd, hebbende van 's gelij„ 

ken de reeds geheel verdonkerde 

zwetten van het 2d stukje, zo de Stad 

van eenen Buting aangekogt hadde, 

mede aldaar dog hoger op, en wel 

boven het nieuwe verlaat gelegen 



op nieuws opgespoord, en door het doen 

inleggen eener raai aan de eenen 

zijde en door het zetten van ba= 

kenen aan de andere zijde provi: 

sioneel doen destingueren, en na 

gedane opmetig dit zo wel 

als het vorige, op de generale 

kaart na hun groote gebracht; 

vertrouwende zij Heren Gecomenteen, 

dat Ned. Mog. het indezen verrichte met 

Hoogst derzelver goedkeuring zullen ge: 

lieven te honoreren: waarover gedeli= 

bereerd hebben de H H=en Burgemren 

en Raad, de Heren Gecommden voor 

hunne attentie bedankende, het 

verrichte in alle delen geappro„ 

beerd. En zal extract dezer aan 

de Rentm=r Wichers worden terhand 

gesteld. Coll: Accord. 

 

Res: v:d: 27 Junij, 1793 Rakende Stads 

stukjes veen, en stads ondergronden 

in de zoogenaamde 60 Roe. 
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Extract uit het Secrete Reso- 

lutieboek der Stad Gronin- 

gen. 

Martis den 21 Februarij 1769. 

Gehoort het rapport van de H H=ren 

Borgem=ren, luidende als volgt. 

De Heeren Borgem=ren ten gevolge U 

Ed. Mog. Resolutie van den 17 Decemb=r 

1768 Hunne gedagten hebbende laaten 

gaan, om eenige Arrangementen te maa- 

ken nopens de Veenen, door Hun pro 

visioneel, en daarna door de Stad nieu- 

welings aan het Ooster en Westerdiep 

in de Wildervank en in het Landschap 

Drenthe geacquireert als mede zooveel 

mogelijk hebbende tragten te voldoen, 

aan verscheidene poiniten hen be- 

vorens door U Ed. Mog. gedemandeert, 

en in alles hebbende nagegaan en 

naar gelegentheid gebruik gemaakt 

van de idëes in verscheidene rappor- 

ten van het derde Departement ver- 

meld; hebben de eer U Ed. Mog. te rap- 

porteren 

 

porteren: Dat gedelibereert hebbende 

over de wijze op welke de stads Rent- 

meester zou dienen te solemniseren de 

aankoopen, door Jurrien Coerts in de bo- 

ven Wildervank, als anders gedaan, de 

Heeren Borgemeesteren hebben bevon- 

den, dat van sommige dier Veenen de 

overdragt reets op Jurrien Coerts is ge- 

schiet, dog dat er ook nog exsteren, 

dezulke, die bij de roede zijn gekogt, 

en nog niet opgemeeten, en gevol- 

gelijk nog niet gesolemniseert: Dat 

nopens de eerste van gedagten zou- 

den zijn, dat dezelve bij verzegelin- 

ge, waarin gemelte Jurrien Coerts 

verklaarde dezelve voor en op ordre 

der Stadt te hebben gekogt, en met 

Stads penningen betaalt hij uit dien 

hoofde de Stad in diens eijgendom hon 

me te bevestigen. En nopens de Twee 

de dat de Ingenieur Verburgh dien- 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
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de te werden geauthoriseert, dezelve 

te meeten en de Rentm=r der stad„ 

om 

 

om die te accepteren, na dat de 

Concepten van beijden door den 

Raad zullen zijn geapprobeert: 

Ten tweeden, dat de reden, waarom 

gelijk in gemelte rapporten is gestelt 

in den Jaare 1768 niets in de Stads Vee- 

nen is gegraven, is bevonden dat de 

Gesworen H. Nauta, dewelke in dat 

werk het interest van de Stad heeft 

geinvigileert, en wiens reekenin- 

gen jaarlijk waaren ingenoomen, 

als over de Jaaren 1765 en 1766 door 

de Heeren van het derde Departe- 

ment in der tijd, dog dat dezelve over 

den Jaare 1767 oningenoomen zijnde 

gebleeven, tot dat voor korten op spe- 

ciaale Raads Resolutie van den 17 

Decembr 1768 was ingenoomen, ge- 

welke gezw[o]r[en] Nauta vermeent had 

de geen nieuw werk te kunnen of 

mogen beginnen, en waardoor was 

veroorzaakt, dat er dat Jaar niet 

was gegraven, Dat voorts hebbende 

gebesoigneert over het geene aan 

dezelve diende te werden toegelegt 

wegens 

 

wegens deszelfs opsigt, moeijte en ad 

ministratie gedurende die vier Ja- 

ren; souden de Heeren Borgemee 

steren des aangaande aan U Ed. Mog. 

voordragen, om dan dezelve toe te leg 

gen 5 procento van Syn ordinaris ont 

fangen Uitgave tot nu toe gehouden 

monterende over die vier jaaren. 

1334 —3 — 4, of eens en vooral een Sum 

ma van 1600 Car[olus] guldens door het 

Comptoir der Veenen te voldoen 

3tio dat meede geëxamineert hebbende 

de Reeken van Jurrien Coerts, en dezelve 

ingenoomen bevonden hebben dat ge- 

melte Jurrien Coerts ieder dag welke 

voor de stad hadde gereist een gul- 

den voor Vacatie in Reeken hadde 

gebragt boven deszelfs uitschot dat in 

agting hebbende genomen den dienst, 

die de stad van denzelven heeft gehad, 

en nog van tijd tot tijd kan hebben, soo 

souden de Heeren Borgemeesteren, van 

gedagten zijn, dat aan dezelve dien- 

de te werden vereert een mans- en vrou 

wen 

 

1119 

dezelve zonde 

taande te de 

„ geelagten hebber 

het aansteng 

 

en op staat & 



„terzet, zonde 

g r 

e en geaagten zyn dat de reet 

eneerden en woog te requeneen 

den ste wersen getreit 

en sraat van het Coreptoir der Had 

vnginge dat de revenuis daa 

en gemooken en verente voor 

Eestit van het Coeptaer 

dit overmen die Veeren 

ie den wesgegeven aan den 

een om door deszelven 

„rntrest en v 

=weze Satvorts de 

nen de Sittir behoorde 

den Boek aan te legge 

t de voorsveeren 

 

en goederen: dat dezelve daarvan een 

bijzondere jaarlijkse Rekeninge diende 

te formeeren, en telkens op de gewoone 

tijden wijze nevens zijne andere Rekenin 

gen ter Stads Secretarie te exhibeeren, om 

bij de Heeren Gecomm=den tot het derde 

Departement te worden ingenoomen op de 

voet, zoo als die der Veenen in de Pekel A 

enz. word verantwoord. Dat uit aanmer- 

kinge van de zwaare onkosten, die tot het 

aansteken en opleggen van nieuwe en 

ruuwe Veenen worden gerequireert, en in 

de eerste Jaren altijd verze surmonteren; 

het rendement der provenues, het Slot van 

deze Rekening, althans vooreerst in dier 

voegen, behoerde te worden geconeheert 

dat er tijdlijks 5 á 6000 guldens Contanten 

bij cas werden gelaaten, en de Rendant 

alleen gelast de verdere meerdere ont- 

fang aan het Stads Comptoir over te tel- 

len. Dat de Rentm[eeste]r voornoemt in sij- 

ne eerste Rekening diende voor ont- 

fang te brengen alles wat uit, en van 

wegens de Stads goederen in de Wil- 

dervanck 

 

vanck, zoo van verkogte Turf, als an- 

ders, is ingekoomen van den Jaare 1764 

tot 1769 beide inclusive, als mede en Uitga 

ve all 't geen in voorsz jaaren aan dese 

Veenen is geimpendeert geworden; het 

een en andere verifieerende, met de in- 

genomene Rekeningen van de Geswooren 

H. Nauta, en met andere blijken zoo 

bij den Rendant zijn berustende: Dat 

ten dien eijnde de reekeningen van den 

H. Nauta tevens met de quitaneren en 

bescheiden, daartoegehoorig, aan den 

Rentmeester der Veenen moesten worden 

ter hand gestelt: Dat, om gemelten Rent- 

m[eeste]r tot dit alles in staat te stellen en 

te pravenieren eene confusie bij de respec- 

tive Comptoiren en onderscheidene Cas- 

sen, op gronden en om redenen boven 

aangevoert, de stads Rentm[eeste]r Berghuijs 

behoorde te worden gelast en geauthori- 



seert, aan den Rentm[eeste]r de Sitter over te 

tellen een Summa van twintig dui- 

sent Car[olus] guldens, om die penningen 

in voorsr zijne Rekeninge voor ont- 

fang te brengen, en daar uit te rem- 

bourseeren 

 

mede zal moeten worden vergraven in 

Turf dit kan worden verkogt onderbe- 

ding van de vierde daaruit aan de 

stad van de swarte te betaalen waar- 

van de volgende porceelen onbeswaart 

moeten weezen. 

2/ Tot hetzelve oogmerk als vooren, de eer- 

ste soo Roeden van het eijnde van voor- 

noemde diep af tegen de soogenaamde 

klemsloot aan weerkanten 20 voeten Veen- 

maate grauwe en swarte te verkoopen 

onder Conditie, de grauwe aan de oost- 

kant te vergraaven in turt als vooren, zoo 

dat dan zooveel veen is geligt, dat in dit 

Jaar 1769 meede soo Roeden kun worden 

verlengt. 

3/ ad idem tot de eerste 50 Roeden verder 

nog te verkopen aan weerskanten tegens de 

Splitting 4 Putten, ieder Putte 20 Voeten veen- 

maate breet, nog verdere 50 Roeden leng- 

te ter weerzijden uit het midden van de 

Diepraay 54 voeten Veenmaate breet, te ver- 

graaven in de Jaaren 1769 en 1770, hetgee- 

ne dan geschikt is om het diep wederom 

Hondert roeden verder te kunnen verlengen. 

 

4. Op voorstaande wijze kan dan 's jaar 

lijks ter lengte naar goedvinden soo, 150, 

a 200 l. Roeden het diep worden opge- 

legt, waarbij het inleggen van hetzelve 

naar goedvinden waaromtrent de mon 

den der wijken tot afvoeren der Veenen 

voornamelijk aan de Westzijde moeten 

worden ingelegt. 

5. De drie Hoofdraijen dienden ten eersten 

te worden opgeschoont en vertengt, en 

de Kruiswerken worden ingelegt, en 

van Jaar tot Jaar naar behooren ver- 

diept en na besakking van het Veen 

kan lijden een a 2 maal in 't Jaar, zoome 

de in die porceelen in de soogenaamde 

60 Roeden door de stad reets aangekogt, 

van welke eerste stukjen tegens het 

tegenwoordige Eijnde van het diep aan 

de Westzijde, ten minsten nog twee put- 

ten moeten worden verkogt of vergra- 

ven in dit Jaar 1769, om de mond der 

wijke daar bekwaam te kunnen en leg- 

gen. 

6. Aan het Oosterdiep ten Zuiden sou- 

de 

 

soude mede kunnen werden verkogt in 

de 60 roeden van A. Eijsings Wed[u]we aan 

gekogt, alleen de vergravinge, onder be- 

ding de vierde, en verders volgens Condi 

tien van het verkoopen der stads Veenen. 



7. Ten Noorden van het Oosterdiep ad i- 

dem in de 60 Roeden, ongeveer 30 Roeden 

breette met nog het volgende 

1./ Twee Blokken, ter breedte ieder van 

ruim 21 Roeden. 

2./ Twee Blokken als vooren breed. 

3./Kabeling 57 van Evert Berents aan- 

gekogte ter lengte van de ruggeraij 

van de laatstgenoemde blokken, dit 

alles nader door gruppen een bakens ten 

eersten te bepalen. 

En wel met de ondergrond, die de Stad niet 

benoodigt heeft, nog waarvan dezelve een 

vooruitgezigt van noodzakelijkheid 

kan hebben, en met behoud der Onder- 

grond, daar zulx exteert voorts dat op 

de Ondergronden tusschen de Semslinie 

en het nieuwe Canaal geene Huisen of 

wooningen zullen mogen werden getim- 

mert: 

 

mert; dat de Conditien van uitdoenin- 

gen en verpagtinge de bepaalinge 

der huuren, welke van de ondergron- 

den aan de stad zullen moeten wor- 

den betaalt, het leggen van draijen, 

graven van wijken, in het geene verder 

in bedenkinge kan koomen, door de 

Heeren van het derde Departement 

met de Rentm[eeste]r der Veenen diende 

te worden gereguleert en geëxecuteert. 

dat het veen ter weerzijden der Hooft- 

raije dit soomer zijnde vergraven, het 

Canaal zooverre mogelijk diende te 

worden opgelegt en bij publijke uitbe- 

steedinge uitgedaan, en, (gelijk reets 

gesegt) de Rayen verlengt, verdiept en 

opgeschoont, om op een volgend Jaar 

het Canaal wederom zooverre moge- 

lijk is, te verlengen, om aan het gear- 

resteerde Plan van U Ed. Mog. van den 11 

Febr. 1765 te voldoen, dat de Gesw[o]r[en] Nau- 

ta thans op zijn verzoek door den 

Raad zijnde gedechargeert van zijne 

administratie, het de Heeren Borgemee- 

steren 

 

steren is voorgekomen ofschoon niet be 

geeven responsabelte zijn voor het vol- 

maakte succes of diens mindere kostbaar 

heid, als den voorigen voet, maar vooral 

uit hoofde der voorstellingen van het der- 

de Departement, en de redenen, door Hun 

Edelen bijgebragt; dat zulx alles zoude kun 

nen geschieden, zonder daartoe eenen 

vasten opsigter te hebben, maar zijn de- 

zelve van gedagten, dat de Heeren Gecom- 

m=den tot het derde Departement dien- 

den te werden versogt en gequalificeert, 

om een bekwaam persoon te emploijeren, 

om op een convenabel daggeld, door Hun 

Edelen te bepaalen, het oogen toeversogt te 

hebben op alle die werken,declarerende a 

leenlijk voor zoeveele dagen, als heeft ge- 



vaceert op hooger ordre, zonder eenige ac- 

te van aanstellinge en op die voet sou- 

den de Heeren Borgemeesteren van gedag- 

ten zijn, dat dat werk alleen voor dezen 

Jaare diende te werden begonnen en ge- 

executeert, als zijnde hen voorgekoomen 

het 

 

het eenvoudigste en voldoende aan de 

oogmerken der Stad, dan alzoo in dier- 

gelijke zaaken door veele tusschenkoomen- 

de en onvoorziene gevallen den uitkomst 

van het oogmerk veel kan differeren, sou- 

den Hun Ed Eeffens van gedagten zijn, 

dat de Heeren Gecommitteerden van het 

derde Departement dienden te worden 

versogt, op alles wat tot verbetering ver- 

haastinge en meerdere Menage van 

dat werk kan dienen, nauwkeurig agt 

te geven, en daarvan aanstaanden 

Herfst den Raad te dienen van Hunne 

consideratien en advis; ten eijnde vroeg- 

tijdig sodane middelen mogen werden 

beraamt, waarna in het volgende Jaar 

het werk kan werden vervolgt. 

Belangende voorts het aangekogte huis 

Barreveld met een Arbeidershuisje, de 

Veenen daarbij gelegen in het Landschap 

als mede een huisje met eenig land 

van Jan Trouwen gekogt, en wel of de 

stad dezelve diende te behouden, ver- 

huuren, verkoopen of afslijten, als 

mede wat te doen met relatie tot 

het 

 

het Octroy der Tollen bij Barreveld door 

het Landschap geaccordeert, en mede ge- 

kogt, vinden Hun Ed=le sig voor als nog 

niet in staat, om op genoegsame gronden 

aan U Ed. mog: te kunnen adviseren, maar 

souden van gedagten sijn, dat de Heeren 

Gecomm[itteer]den tot het derde Departement 

dienden te werden versogt, zulx ten eersten 

nader te ondersoeken, en daarvan U Ed: 

Mog: te rapporteren. 

De Heeren Borgemeesteren vertrouwen 

hiermede te hebben voldaan aan vooren 

gemelte poiniten, hen door U Ed. Mog: gede- 

mandeert, en gelijk Hun Ed=te sig nopens 

andere poineten hen mede door U Ed: Mog: 

bij Resolutie van den 11 Febr: 1765 aan 

bevolen, hebben geaquiteert, zullen Hun 

Ed?den niet naalaaten, bij alle voorkoomende 

gelegendheden sig verder te acquiteren, 

en zooveel in hen is te waaken en werken 

ten dienste der stad, en zulks zoogauw 

het nodig oordeelen, daar van aan U Ed. Mog: 

te rapporteren Waarop zijnde gedelibe- 

reert 

 

reert, hebbende H Hren Borgemren en 

Raad de Hren Borgemren voor Hunne 

genomene moeite bedankende, sig met 

het uitgebragte rapport geconformeert. 



zullende hiervan Extract aan de respec 

tive Rentmeesteren der stad en van de 

Veenen, voorzooverre een iegelijk hunner 

aangaat, tot derzelver narigt worden 

ter hand gestelt, wordende voorts de 

Rentmr der Veenen de Sitter geautho- 

riseert, aan de Gesw Nauta voor des- 

zelfs moeite uit te tellen een summa 

van Sestien honderd Gulden. 

Coll: accord 

Extract 

 

Extract uit het Resolutie 

boek der Stad Groningen. 

Jovis den 7 Febrii 1771. 

Door de E: E: Heer Borgemr Alstorphuis en 

de Heeren sijn Ed=e Adsessoren ter Vergade- 

ringe zijnde voorgedragen, dat sij Heeren Ge- 

commden bij het innemen der rekeninge van 

de administratie en beheeringe der Wilder- 

vankster Veenen, welke thans voor de eerste 

Maal door de Rentmr der Veenen A.J. de Sit- 

ter voor het derde Departement wierde ver 

antwoord, hadden bevonden, dat de rentm 

in voorsz zijne rekeninge drie posten pro me 

moria had gestelt als het Salaris of hono- 

rarium van den Rendant, de vacatien den 

Heeren Gecommden wegens het innemen der 

rekeninge, en eijndelijk van den schrijver van 

't Comptoir voor't schrijven der rekeningen 

als zijnde omtrent het een en andere geene 

bepalinge gemaakt, vermenende egter Hun 

Edden dat alle billijkheid er voor militeer 

de, dat de Rentmr der Veenen, welke nooit 

met deze administratie is gechargeert ge- 

weest 

 

weest, als zijnde hetzelve een geheel nieuw 

werk, behoorlijk werde gesalariseert, al- 

waarom sij Heeren Gecommden 't een en 

andere bragten onder 't oog van den Raad, 

gevende tevens in bedenkinge, of niet me- 

de van dezen even gelijk van alle andere reke- 

ningen der stads Rendanten op den 8 Fe- 

brii jaarlijks door de Heeren Gecommden 

behoorde te worden gerapporteert Waar 

op zijnde gedelibereert, hebben de H Hren 

Borgemren en Raad goedgevonden en ver- 

staan, dat de Rentmr der Veenen A.J. de 

Sitter wegens zijne moeite en admini- 

stratie voor dit jaar zal worden toegelegt 

een somme van vijf en twintig Car. glds. 

gelijk mede, dat de Heeren Gecommden 

tot het derde Departement nevens een der, 

secretarien zoo jaarlijks tot het inne- 

men van voorsz. rekeninge zullen vace- 

ren, tijdlijks voor Vacatien zullen genieten 

een somme van vijf en twintig Car. glds. en 

eindelijk, dat voor den het schrijven der re- 

keningen zal werden gedeclareert een som- 

me van Ses Glds, wordende de Hren Ge- 

commden geauthoriseert, voorseide pos- 

ten aldus in de rekeninge voor uitga- 

ve 



 

ve te valideren; voorts geresolveert dat in- 

komstig van deze rekeninge mede op den 8 

Febrii jaarlijx zal worden gerapporteert; en 

laastelijk welgemelte Heeren Gecommden 

verzogt en gecommitteert, om Hunne gedag- 

ten te laaten gaan wat inkomstig wegens de- 

ze administratie aan den Rentmr der Veenen 

behoorde te worden toegelegt, dienende den 

Raad van Hun Edden consideratien en advijs. 

Coll: accord 

Extract 

 

Extract uit het Resolutie- 

boek der Stad Groningen. 

Veneris den 6 Decbr 1776. 

De E.E. Heer Borgemr Tjassens en zijn 

Edds Heeren Adsessoren hebben ter vergade- 

ringe gerapporteert, dat zij ter voldoenin- 

ge aan de Resolutie Commissoriaal van 

den 3 deser nader hadden geexamineerd 

het addres door den Rentmr der Veenen in 

gediend, en daarop gevraagt de schriftelij- 

ke consideratien van de Stads Rentmr 

Berghuijs, dat zij Heeren Gecomden in aan- 

merkinge nemende, dat verscheijdene ver- 

vaerdigde werken in de Wildervank, so het 

verlaat als andere so ras mogelijk behoor- 

den betaalt te worden van advis souden 

sijn het eerste lidt der propositie der 

beijde Rentmeesters voornoemd te amplec- 

teren, om namentlijk den Rentmr der 

Veenen de Sitter bij Resolutie te authori- 

seren bij provisie uit de Pekelder Cassa aan 

die van de Wildervank, een opschot te doen 

van vijftien duisend gulden, en dezelve 

post in sijne rekeninge van de Wilder- 

vanck 

 

vanck op de voordelige staat te brengen, en 

te sorgen dat bij die rekening eerder geen 

slott om de meerdere ontfang aan het stads 

Comptoir over te brengen gecoucheerd werde, be 

vorens gemelde somma aan de Pekelder 

Cassa ten vollen gerembourseerd zij: Waarop 

Zijnde gedelibereerd, hebben de H: Hren Bor- 

gemren en Raad de Heeren Gecomden voor hun- 

ne genomene moeijte bedankende sig met 

het uitgebragte rapport geconformeert, en ten 

gevolge van dien den Hr Rentmr der Vee- 

nen ten fine daarin vermeldt geauthori- 

seert. en is voorts goedgevonden, en verstaan 

dat dese resolutie op dat zij in geheugen 

blijve, vooraan en 's Rentmrs Rekeninge 

sal worden geinsereert 

Coll: accord 

Extract 

 

Extract uit het Resolutie 

boek der Stad Groningen. 

Jovis den 28 Janrii 1790. 

Door den E.E. Heer Burgemr Lohman & 

zijn Ed. Heren Adsessoren ter vergaderinge 

zijnde voorgedragen, dat wel bij resolutie van 



den 6 Dec. 1776 was verstaan, dat, wijl tot 

den aanleg van de Wildervankster veenen 

of nieuw Kanaal meerder kosten nodig wa- 

ren, dan tot nog toe de inkomsten konde 

hoeden, de Rentmr der Veenen by provisie 

uit de Pekelder Kas aan de Wildervankster 

een opschot zoude doen 15m gls, en zorgen, 

dat bij die rekening eerder geen slot om de 

meerder ontfang aan het stads Comptoir 

over te brengen, werde gecoucheerd bevo- 

rens gemelde Somme aan de Pekelder 

kas ten vollen was gerembourseerd; dat ze- 

dert dien tijd die meerder Uitgave reeds was 

geaccresseerd tot eene somma van plus mi- 

nus 40m glden; dat door deze meerder uit 

gave eene confusie werde gecauseerd in de 

administratie, wijl de Rentmr de meer 

der uitgave niet uit zijne privé beurs kon- 

de 

 

de doen, maar hetzelve leende uit de Pe- 

kelder Kas, 't geen te wege bragte, dat wel de 

meerder ontvang bij de Pekelder reeken aan 

zienlijk was, en ook de Rentmr gelast wier- 

de die penningen aan het stads Comptoir 

over te tellen, dog waaraan niet konde 

voldoen, doordien de penningen niet in 

kas hadde, maar gedeeltelijk geemploieerd 

waren tot goedmakinge der meerdere uit- 

gave van de Wildervankster reken, waar- 

door de Rentmr der Veenen dus een aan- 

merkelijk restant hadde bij het stads Comp- 

toir 't geen, zeker bij die gene, die hieraf 

onkundig waren, eenige bedenking moes- 

te causeren, dat het H Edden alzo was 

voorgekomen, dat ter vermijding dier in- 

convencenten de Rentmr der Veenen be- 

hoorde te worden geauthoriseerd op den 

voet van de resolutie van den 6 Dec: 1776 

om uit de kas van de Pekel A weder te lig- 

ten 40,000 „ -„ en daarvan in de reken 

van de Pekela over den Jare 1789 in Uitga- 

ve te brengen 20,000 -„ -„ en in die van 

de Wildervank en ontvang, als mede eene 

gelijke 

 

gelijke soa 

in de reken over den Jare 

1790, als wanneer zij Heren hoopten dat 

de Wildervankster kas in staat zoude kun. 

nen zijn en blijven om zich zelve staande 

te houden, althans de zaken zouden be- 

ter buiten verwarring worden gehouden. 

waarop zijnde gedelibereerd, hebben de 

H  Hren Burgemren & Raad der Heren Ge- 

comden voor hunne attentie bedanken- 

de zich met de gedane propositie ge- 

conformeerd, en den Rentmr Wichers 

ten dien einde geauthoriseerd; zullen- 

de ten dien fine extract dezer aan den 

zelven worden ter handgesteld, om 

dezelve 's jaarlijks in de Wildervank- 

ster te plaatzen 

Coll: accord 



Extract 

 

Extract uit het resolutieboek 

der stad Groningen. 

Zaturdag den 19 November 1796. 

Is ter vergadering gelezen een schriftelijk ad- 

dres van den Rentmeester der Veenen W.J. 

Wichers, waarin dezelve voordraagt, om hem 

te authoriseren, de 15000 Guldens, welke bij 

resolutie van den 6 December 1776 zat de Pe- 

kelder kas, ten voordele van die van de Wil 

dervanck geligt zijn, in de op handen zijnde 

Pekelder rekening over den Jare 1795 op de 

voordelige staat, en die van de Wildervanck 

over den Jare 1796 in Uitgave te brengen, en Zo 

alle jaren op die voet af te lossen ene Summa 

van 10000 Guldens, gevende verder in beden- 

kinge of het met dienstag zoude zijn, dat ook 

die resolutie in de resoluteeboeken die Jaar- 

lijksch bij de rekeningen worden geappliceerd 

en wel in die van de Wildervanck en Pekela 

mede wierde geinsereerd, waarover gedelibe- 

reerd, heeft de Municipaliteit de gedane voor- 

dragt van den Rentmeester voornoemd, ap- 

proberende, den zelven geauthoriseerd, gemel- 

de Somme van 15000 Guldens in de op han- 

den zijnde Pekelder rekening over den Jare 

1795 op de voordelige staat en op die van 

de Wildervanck over den Jare 1796 in uit- 

gave te brengen, en voorts alle Jaren op die voet 

aftelossen de Summa van 10000 Guldens 

ver- 

 

verders op voorslag van den Rentmeester verstaan, 

dat opgemelde Resolutie in de resolutie boeken 

die 'sjaarlijks bij de rekeningen worden geappli- 

ceerd en wel in die van de Wildervanck en Pe- 

kela mede te insereren.En zal extract dezer aan 

den Rentmeester Wichers worden ter hand ge- 

steld ten fine van naricht. 

Coll: accord 
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NB dit gekogte veen 

is groot, of bevat 

62,245 Roeden 

volgens secrete Res: 

v: den 8 Julij 1763. 

komt de Roede 

Op 6 stuiver en 3 duit, 

2 

2de ordinaire 

resolutie boek op 

S=. Februarij 1764. 

3 

groot volgens 

opmeting 27742 Roe 

ide Secret Res van de 

13 Februarij 1765 

komt de Roe op 6 stuiver 

en 7 Duiten 

4 

komt ieder Roe 

op 10 stuiver ide 

Secrete Res: v:d: 2 

xber. 1766 

Extract uit des stads Reken 

De Anno 1793. pag44 

Veenen in de Wildervank 

De Stad heeft van de Hr. Gesw: Nauta 

aangekogt navolgende een 

plaadsen in de Wildervank 

aan het Oosterdiep getekent 

met No. 57,58,59 en 60 in genere 

Voor: De Som van 20000-„-„ 

volgens 2 verzegelingen 

van den 3 November 1763. 

De Stad heeft van Jan Hendriks 

aangekogt No 56 mede aldaar 

gelegen- in genere voor 5300-. 

blijk 2 verzegelingen van den 

2de Februarij 1764. 

Nog heeft de Stad van de Hr. 

Gezworen Nauta en J=r aangekogt 

vijf agtereinden van venplaadsen 

meede aldaar gelegen en 

getekent met No 51,52,53,54 

en 55, voor 200 Vene deselve 

104 Roeden ten Noord Oosten 

de Semslinie geleegen zijn 

https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=1468&milang=nl&mizk_alle=1468&miview=inv2#inv3t2
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in genere voor - 9700-. 

blijkt 2 verzegelingen van 

den 18 Februarij 1765. 

Nog heeft de Stad van de Heer 

Gezwooren Nauta en Jr D=r 

Forsten en in qete: Jan Uneken 

Evert Berends, Harm Bour 

en van Blink aangekogt 

de agtereinden van 14 Veen= 

plaadsen, mede aldaer gelegen 

en getekent met N=o 39 tot 

53 incluis te zamen in genere 

voor 16104—7—„— 

blijk 2 verzegelingen van 

den 20 November 1766. 

ƒ 51104—7—„— 

 

5 

In de secrete 

Res: v:d: 22 Febrij 1768 

waarin dese koop word 

voorgestelt, werd 

geengezag van de 

hoeveelheid der t R. 

gemaakt. 

6 

7 

de hier omtrendt 

de secrete Res: v:d: 

19 Febrij 1768 en 29sten 

dito, Het Huis 

Barreveld cum amen 

in Drenth gelegen 

is te gelijk met dit 

aangekogt te zaamen 

voor 16000 blijke 

voorgemelde Resolutie 

8500 dit 

7500 Barreveld zie 

hier agter 

16000-.— 

9 

Transport van voorig pag ƒ51104-7—„ 

Nog heeft de Stad van Evert 

Berend aangekogt en aan= 

gewisselt 2 veenplaadsen in 

de Wildervank aan het Wester= 

diep op Cabeling 57en 58 in 

genere voor een som van 9000-.- 

blijkt 2 verzegelingen van den 

30 December 1768. 

Nog heeft de stad door J: Courts 

laten aankoopen van Willem 

Poelman, en in qq voor Jan Poel= 

man, de vergraving en onder= 

grond van 60 Roeden Veen 

gelegen in de Wildervank ten 

Oosten de Semslinie voor de 

som van 880 

als mede van Jacob Joling & 

Hindrik Joling de vergra= 

ving en ondergrond van 60 

Roe veen, mede gelegen ten 

Oosten van de Semslinie voor 



de somme van 1470-"- 

ingevolge extracten uit de verzeg: 

van den 9 Maart 1762 Wilder= 

vankster Prothocol en Raads 

verzegeling v:d' 8 October 1789 

Nog heeft de stad van de Wd Arend 

Aijsingh in gete: met Const: aan 

gekogt een stuk veen in de 60 Roe 

in de boven Wildervank ter breete 

van 80 Roe, met een schuurtien 

daar op staande beneffers een 

Camp groenland te zamen in genere 

voor 8500-„- 

blijkt 2 verzegelingen van den 

30 xber: 1768. 

Nog heeft de stad van Jacob Jans 

& Hillegien Tiessens Ehel: aangekogt 

Een stuk veen op de zoogenaamde 

60 Roe voor een somme van 703-""- 

volgens vesteikent Contract 

van den 12 December 1761 en daar 

op gevolgde Raad Resolutie v:d: 28 

April 1775 & der verzegelde aankoop 

van den 11 Julij 1775 

 

Transport 71657-7 

10 De stad heeft aangekogt van 

Otto Hoenderken en otto 

Buting in get: als erfgename 

van Jan Buting en Const: de ver= 

gravinge en Ondergrond van 

een stukje Veen in de 60 Roe 

ter breete van 39 Roe voor 351-„ 

(2 Roe) 

Volgens verzegelingen in dato 

den 18 Februarij 1790. ƒ72008– 7–„— 

Alle welke veenen ten gevolge 

Secrete Res: v:d: 21 Februarij 1769 

Worden geadministreerd door den 

Rentmr der veenen, waar van het 

provenue bijslot van Rekening door 

de H: Heeren Raads Gecomden word 

uitvondig gemaakt. 

NB NB Voegthier nog bij de aankoop van het 

huis Barreveld volg: verzeg: v:d: voor 7500 

ƒ 79508=7. 

 

Extract uit de Stads Reken 

de Ar 1791 pag 63 7 

Ander Ontfang koomende Uit de 

Pekel. 

De Pekel veenen is een uitstrek van Land en 

hoogveen, hebbende de naam van zeker 

watertie de Pekela geheeten afvallende van 

de boven veenen Noord oost aan tot in den 

Dollard in en door den aan was en door 

Winschooterzijl tot aan de Bellingewolder 

A: zijnde de scheiding der Pekele ven het 

Oldambt en de Heerlijkheid Wedde en westen 

WoldingerLand. 

De Veenen zijn Ao. 1599 door eenige Vriesen en 

Hollanders, als Mathias en Jan Tjebbes, Jan 

Geerts, Heere Writzers en Stadje Jans door Lotinge 

gescheiden, en afgestoken in diervoegen, dat 



deselve in 33 zijn gestelt, elk deel zijnde 3 loten 

van welke Loten 2 op de Zuidzijde van de Pekele 

zijn gelegen, makende 99 loten met 2 looten 

de Compagnien daar en boven in het ongedeelde 

onder de Loten geschonken, liggende, meede 

aan de Noordzijde, makende te zamer 101 Lot 

De aangemelde 2 deelen, de zuidzijde van de 

Pekela, roojen regt zuid, zuidoost en Noord Noord 

West, hebbende te zamen in de breete bijlengs 

de A: volgens de palen 1615 opgerigt 701 Roe 

10 voet 9 Duim. Een derde aan de Noordzijde 

gelegen voogt regt zuidoost en Noord West heb= 

bende 440 Roe lengte, alle te zamen Groninger 

maat met nog 70 Roe voor 2 looten in 

het ongedeelde aan de Zuidzijde, behorende 

de Oude als nieuwe Compagnie /elk naa 

quota/ alleen, hebbende het ongedeelde 

aan beide zijde voor Uit strek een 

lengte van ongeveer 8000 Roeden. 

Deeze veenen bestaan na in 101 loten liggende 

in 3 gedeelten als vooren gesegt aan de Zuidkant 

beneden 33 Loten, en boven de verlaten 33 loten 

En aan de Noordkant 35, onder welke loten nog 

eenige particuliere eijgeneeren waren gevonden. 

 

Nog volgens Res: v:d: 15 Februarij 1726 heeft de 

stad bekoomen een stuk hebbende ten noorden 

een gedeelte van Hoetmans Meer en de 

Waterloop tot aan het hoofddiep van de Pekel 

Veenen ten Zuiden Semslinie, en ten wester 

de Jagt veen sloot, zijnde de zwetten tussen 

meeden en de Wildervank, zoo door de Intres= 

seerden van de omlli Compagnie aan de stad is 

afgestaan, en gecedeert volgens verzegeling van 

den 18 Februarij 1726. 

19 De stad heeft 104 Roeden a 14 voet 

veen en onder grond in de breete 

beginnende van de semslinie of Oost 

waarsuit en in de Lengte van de 

Barlage sloot af tot aan de scheidinge 

met die van Onstwedde gemaakt van 

het beekje- in het veen, zijnde lang 

8 a 900 Roe, zoo de Stad van Aijke 

maarsingh heeft aangekopt voor ƒ 2050- 

in gez: verzegeling van den 10 Meij 

1771 waar in alles breder staat vermelt. 

12 Nog heeft de stad 104 Roe veen en 

ondergrond in de breete, beginnende 

Van Semslinie af Oostwaars uit en 

in de lengte van de Barlage slood 

af tot aan de scheiding met die 

van Onstswedde opgerigt, ter lengte 

van pl: m: 8 a 900 Roe, waaronder 

begrepen is dat geene t' Welk 

Aijke Maarsing hier in apart 

heeft toe behoort, en door de sted 

van hem is aangekogt, en 

hier vooren op staet gebragt, en de 

stad van Willem Coeles, Hiske Hendrik 

Jan Berends Wilsink, Scholte Meines 

Jan Hindr Hets, Herm Boelens, Hermsen 

Oolders, Lieken Alberts, Geert Hindrs 

Bottes, Jan Bottes & Wibbe Folkers als 

voormond Detmer Hubbeling Sibbe en 



Hindr Boels als vreemde voogden oper 

de 3 kinderen van Wibbe Jans, daar toe 

gerechtelijk geauctoriseert, te zamen 

9 volle geerfde boeren van Veenhuisen, voor 

een som van 3350-„ 

heeft aangekogt ƒ5400—: 

 

NB deze poststaat 

in de stad Reken onder 

de aankoop van ter 

Haar, op fol:165 

daar dezelve gevoeglijke 

had gevolg op de aankoop 

van de veen huizingers 

geschied, gelijk hier 

gedaan heb. 

13 Transport. 5400- „—„— 

Nog heeft de stad eenige hoeken veen 

en ondergrond, strekkende ten Wester 

aan de Barlage slood, zoo groot als de 

stad van Semslinie af Oost Waars op erlange 

104 Roe: breette, zoo de stad van Scholte 

Mennes, als mede Wibbe Folkers als 

Voormond, Dethmer Hubbeling Sibbe 

en Hindr Boels vreemde voogden over de 

minder jaarige kinderen van Wibbe Jans 

daar toe gerechtelijk geactoriseert voor 

een somme van 125-. 

Volg: verzeg: van den 10 Maij 

1771, waarin in deze en boven staande 

Post breeder staat vermelt 

heeft aangekogt Luid: Breede 

Raads Res: v:d: 28 Maart 1771. 

14 Den Rendant heeft nog op 

Staat gebragt 704 R: veenland, begin= 

nende van de scheiding die tusschen 

het Carspel Onstwedde, en het Landschap 

Drenthe zal worden gemaakt tot naa 

Onstswedde toe, en in de Lengte, be= 

ginnende van Veenhuisen af tot 

zoo verre het Carspel Onstwedde 

zig uitstrekt, zullende de breete naa 

het bepalen der Limiten worden 

opgemeten, en op verdere Conditien 

zoo de Stad van Hanne Bruining en 

Frerik Nannings voor hun zelfs 

en als gevolmagtigde der verdere 

eigen Erfden des Carspels Onstwedde 

heeft aangekogt voor een som van 6485:-11-„ 

boven en behelsen de vermeerdering 

van het tractement van de Pastoor 

te onstwedde, alles volg: verzeg: v. den 

16 Julij 1784 Luid Breede Raads Res: v:d: 

21 Feb: 1784, zoo in de Reken de A 1784 

Tol 330 in uitgave is geappliceert, wor= 

dende deszelfs inkomsten bij de Rentmr 

der veenen Ontfangen en verandwoord 

Memorie ƒ12010-11-"- 

 

Extract uit de stads Reken de A1791 

pag 65. 

De stad heeft aangekogt alle vaste goederen 

van wijlen Claas Ernestus Ter Haer bestaande 

15 in twee behuizingen en schuuren, met daar bij be- 



hoorende pl: m: 45 mudden inzands Rogge boute 

en 63 Deimt maat land in verscheiden porceelen 

met de wijderij voor 11 Paarden, 20 Koeijen, 200 

Schapen en 8 Gansen, met nog het daar by be= 

hoorende boekweiten veen, tot pl: m: 24 mudden 

inraads, en daar en boven alle daar toe behoorende 

onbereide Veenen en Velden de beswettet ten 

Oosten en Noorden de Bourschappen Loude 

en Ipsenhuisen, ten zuiden het Clooster Ter Apel 

en ten westen tot aan en in de Mussel, alles 

geleegen onder de klokslag des Carspels Sellinge 

200 door de Rentmr der Veenen /hier toe volg: Raads 

Res: v:d: 6 October 1780 speciaal geauctoriseert) van 

Beerend Schuring, Bruine Abelfs, en Berent Jan 

Hommes, als erfgenamen wijlen Claes Ernestus 

Ter Haar, en teffens als gelaste van hunne 

gezamentlijke mede Erven voor een  

Een som van. 15000-0- 

vrij geld, zijn aangekogt 

blijkt breede Raads Res: v: den 

17 Febrij 1781 en verzegelde aan 

komt van den 21 October 1780 

200 in de Rekening Ao 1781 Nol 319 

in Uitgave is geappliceerd 

Wordende de huuren en profjten 

dezer goederen bij de RRenfm 

der Veenen ontfangen en 

Verandwoord. 

Memoria 

De stad heeft aangekogt van Heere Hazelhof noie n & const. 

als erfgenamen van wijlen Albert Hommes den eigendom van 

het veen bij Ter Haar 200 en in dierwegen de ovrledene daartoe 

is gerechtigt geweest, bestaende in 3/8 parten van de 1/3 part 

van de helft van het geheele veen, wordende deze 1/3 voor 

5/8 parten genoten bij t' Wolfs en voor 3/8 parten by verko= 

peren in alte; en zulks voor de som en ƒ478„-. 

in gevolge verzegeling v:d: 28 April 

1790 

ƒ15478–-:„.— 

Memoria 

 

Extract uit des stads Reken 

de Ao 1784 pag 68. 

Ander Ontfang koomende uit de 

Jurisdictie van Sappemeer 

De Jurisdictie van Sappemeer voorschreeven 

is een groot uitstrek van Veenen en Landen 

door eenige Persoonen uit het sticht van 

Uitrecht, een Cornelis Pensen zijn opgedaan 

en gevisiteert, kort daar naa ten volge 

acoordt opgerigt, tussen de recht hebbende 

Eiger Erfden van Cropswolde met Jonker 

Jelis van Stoutenberg en Borgem Hendrik 

van Amerongen, Cornelis Clerq, en Marcus 

Christiaans van Campes in Compagnie 

zijnde, 200 dat Ao. 1614 ter volge accoord 

voorschreeven bij boven gemelte Compagme 

de Veenen bij Foxhol zijn aangesteeken 

om te graven, met wijken en diepen voor= 

zien te worden, dog naa verloop van 8 Jaar 

die van de Compje: haar geheel in werker 

geaccableert en redes groote penningen 

hebbende gedebourseert, zoo dat en de 

werken niet konden rissen, hebben oversulks, 



De H: Heeren Borgen & Raad in Groningen 

wegens haar redes hebbende Recht, met de 

Compagie bij transactie haar regt afgehan= 

delt en dezelve uit de Veeren gekogt, alleen 

haar betalende voor den tijd van ... Jaaren 

232 Roe Lengte ter zuiden van het Diep 

in haar uitstrek invoegen gelijk naeder 

in de orgineele verzegeling is blijkende. 

Hebben overzulks de H: Heeren B&R: nae 

Verscheidene Pulaire inspectien bemerkende 

de Schaarsheid van Turff. ten reguarde van 

de grote Floreerende Burgerij, als meden 

tot accomodatie van den Reisender man 

en emeringe van veele Duisenden van menschen 

geresoleerd, met approbatie van Thalm 

 

en Gezwoorne Gemeente, zulk een heerlijk 

en groot werk, het welke zoude dienen tot 

gerjif en profijt van Borger en Ingesetenen 

dezer stad ernstig bji der hand te neemen. 

Gelijk dan ook Anno 1617 de werken door goed beleid 

en grote moeste en verbied, dog niet zonder veele 

Duisenden kosten, 200 vene zijn gebragt, dat ieder 

door het onbruikbaar wilde en hooge veer het 

diep 1200 Roe geavanceerd tot aan de mond 

van het vreeslijke en vermaarde meir bij 

veele ouden gemeenlijk Sappemeer, ook om 

het groot geraas van het water Duivels Meer 

genaamt als hebbende op veele plaadsen 

16,14,12 en ten minster 7 voeten water. 

Het Jaar daer aanvolgende is het zelfe Meer 

door merkelijk veel Duisenden koster droog 

gemaekt en de aanvolgende Jaaren met 

gruppen en een door gaat Diep voorzien van 

460 Roe Lengte. Daer op aanvangen is de 

Continuatie van het zelve diep door het hooge 

en wilde Veen van Sapperneer tot aan Zuid= 

broek over 1000 Roelengte, zoo dat Anno 

1628 den 26 Maart het eerste Schip door 

de ongelooflijke en onbekende weg tot verwon= 

dering van Veele Duisenden menschen 

is gevaren, en weinig dagen deer naa den 

eersten Wagen. 

Indiervogen, dat die van het Oldamp 

met eene bequaeme Schiphaaft en 

Wagenweg zijn geaccommodeert om 

haare vrugten en zuivel met alle gele= 

gentheid ter markt te brengen en 

haare gewoonlijke Rechtdagen met 

weinig moeite konnen verwaeren 

tot gerijf van haar, de Borgerijen 

ingezetenen van deeze stad, inzonderheid 

met afleidinge der Wateren door sapmeer 

zoo door Termunterzijl plagten te exda 

hoveren, nu door de stad worde geleid 

 

tot soulagement van de Oldambster 

Landen, als zijnde 4 voeten lager 

als wel de bodem van Sappemeer 

Welke Waterloop op den 8 Maij 1622 zijn 

aanvang heeft genoomen 

Sappemeer nu droog en hard gewor= 

den zijnde, hebben de H: Heeren 

Burgemeesteren ende Raadt in den 



Jaare 1621 eenige Wooningen doen 

zetten, meede deelen in verscheidene 

plaadsen, 't zelve aan weerzijden langs 

het diep bij de Insoonders zijn gesteld 

geworden. 

Dewelke van Jaar tot Jaar zijn vermeer= 

dert en in getalle zoo aan gewonnen 

dat de H: Heeren Burgem: & Raad 

genoodzaakt zijn geworden de Inwoon= 

deren met een eijgen Richter te 

voorzien, gelijk bij Res: v:d: 4 xber: 1633 

geblijkt, en neder bij gedrukte ordonnantie 

van den 1 Februarij 1636 daer op gemaakt 

alwaer de ambtman Jan het Gericht 

van Selwert als Richter van Sappemeer 

Art 14 Judicatuire word gegeven zonder 

bijzitteren, alleen bij zich hebbende de 

Gerichts Secretaris, zoo in Civile als Crimineele 

zaaken, als breeder in de gedrukte En. 

kan Worden gezien, zoo dat deese 

Jurisdictie meest is bestaande in 

Een Groot uitstrek van hoog Veen 

en weinig Dal 

Hebbende de Lodedijk zijnde de 

Scheiding tusen Friselingo Quartier 

ten Noorden de Scheidgruppe tussen 

de stad en Eigen Erfden van Zuidbroek 

 

tussen de Leege en Muntendam zijnde 

de scheiding van het Oldampt ten 

Oosten de Pekel Veeren ten Zuiden 

of Zuid Oosten de Scheid Gruppen tussen 

de stad, en die van Crops Wolde, en 

voortz westelijk ten zuiden langs 

des stads Esser Veenen, Voortz voorbij 

Martenshoek naa Foxham tot aan 

de Gerichts Limiet steenen, zijnde de 

scheedinge van Drenth, en het gericht 

van Selwert ten Westen tot naaster 

swetten. 

NB 16 De Stad heeft de Onder grond 

De rede, waarom Van een gedeelte van de 60 Roe groot pl: 

Nog Ao 1783 dese m: Deimt tegen de Eexter Veenen 

ondergrond voor de 

stad is aangekogt, ten uitstrek, hebbende tot naaste swetten 

daar men reeds Anno ten Noorden de scheid zwette tussen 

1765 bij Rapport v:d: 

11 Febrij het plan de Carspels Eexte en Annen, ten 

om het Canaal langs Oosten de Westerdiepsche Plaadsen 

de 60 Roenad verlaten 

zulks begrijp ik niet in de Wildervank, ter Zuiden Ette 

Buiting noie: ux: en ten Westen 

Semslinie, soo de stad van Jacob Jans 

Ligger en vrouw & van Jan Hindr Sluischoe 

& Jr voor een Som van 880 Gl heeft aange= 

kogt; blijk verzegeling v:d: 1 Mai 1781 

Wordende de protenne hier van bij den 

Rers der Veeren Verandwoordt 

Dus de som van aankoop is ƒ880-"-" 

Dus hier Memoria 

stads aangekogte veene Sap ƒ880-" 

uit hoofde van het Canaal Clooster 15478-"-- 

NB ingevolge verzeg: v:d: Pt veenhuisen & Onstw: 12010-13-"- 

xber: 1787 heeft I: H: Slunschoe 



Claas Harms en Oisr Drenth aan de Reuften 

Wildervank 78008-"- 

der Veenen verkogt de Ondergrond van 3 

nog wegens de aan= 

Koop van het huis Bar= ƒ 100376—11—„— 

porceelen geen gelegen in de Wildervank 

7500= 

reveld 

in de zoogenaamde 60 Roe, hebbende 

ƒ107876.—11 

ter Naaster Zwette de Semslinie en 

aan de 3 andere zijden stadsveenen 

en ondergronden voor 125 Gl: 

Deze verzegeling is bij het Comptoir 

der veenen Eerusterde Eu niet bij de stad op 

staat 

 

Landerijen 

De stad heeft van Roelf Abrahams 

in de Kijl Compagnie aangekogt 

Eenige Landerijen in de Plaads No 70. 

Voor 420 Car: Gl: als meede zoodanig 

stuk, of stukken Lands als Pieter 

Hendriks in de Plaadse ten Westen 

het hoofddiep getekent N=o 70 in 

de KijlCompje: Oost zijde bezat, zoo 

de stad heeft aangewisselt tegen 

de stukken Lands in meergemelde 

Kijlplaadsen ten Oosten naa de breede 

weg geleegen, zoo aen Pieter Hindriks 

zijn toegedeelt, die wegens deszelver 

minder valeur heeft in de hand 

gekreegen 90 Gl: zijnde deze aankoop 

geemploijeerd tot opbouw van een 

nieuwe kerk, Pastorie in de Lula 

of Windeweer Volg: Verzeg: v:d: 14 Jannij 1756 

Dus hier Memoria 

 

7500 

8500 zie hier 

16000 voor No 8 

Extract uit des stads Reken de 

Ao 1791 pag 125 

Ander Ontfang van Penningen 

koomende uit het Landschap Drenthe 

De Stad heeft van de Wede Arend 

Aijsingh en in gete: aangekogt een behui= 

zinge Barreveld genaamt 

voor de som van.....f7500="="= 

onder het Carspel Gieten 

staande, met het octroij van 

de Tol door het Landschap ver= 

leend, ook diens Heerd land, veenen 

en dallen, met een klein 

huisjen daar mede opstaande 

hebbende deze heerdt tot naaster 

swetten ten Noorden Hindrik 

Huising ten oosten de Wede 

Arend Aijsing of de Semslinie 

ten Zuiden Roelf en Willem 

Meijering en ten Westen de 

Heeren Weg. 

Nog pl: m: 400 Roe veer en 

Dallen, hebbende ten noorden 



Berend Poelmans wedr, ten 

Oosten de Wed Arent Aijssing 

ten zuiden bovengemelde 

Heerdt, en ten Westen Hindr 

Huising invoegen de verzegelde 

stoklegginge van den 27 xber: 

1768 alles breder vermeld. 

De Huuren en profijten 

van boven staande behuizinge 

en Landen bij de Rentmr W:J: 

Wichers wordende genoten 

en verandwoordt 

Dus Memoria 

 

Notitie van de 

door de stad van tijd tot tijd 

aangekogte veenen en ondergronden 

in de Wildervank, Kijl, 

Sappemeer 

Wester Wolsche, en Drenthe 

Geextraheert uit des Stads Rekening 

de Ar 1791 & 1784 waar uit dat van 

Sappemeer 

Junij 1793 

Geinventariseerd 

onder No 41. 

 

Kopie 

in margine stond/ 

Exrtract uit Resolutie boek 

Ten gevolge Raads res: 

van den 14 Febrij 1775 

der stad Groningen. 

in margine van deze 

Res: getekent, het 

Veneris den 18 November 1774 

apoinctement ergaan 

op het in gediende 

Door de E:E: Hr. Borgemr Alstorphius en zijn Edud= 

Requeste van de Erven 

van wijlen de Borgemr 

Heeren adsessoren, ter vergaderinge zijnde gerappor= 

S: Gorkinga en 

teert, dat zij ten gevolge secrete Raads Resolutie 

mevr R: Ludolphi 

van den 28 October, en den 11 November daer 

en van de Secret: 

R:B: Gorkinga, als 

aan volgende met de Dr. Hindrik Forsten voor 

last hebbende van 

hem zelve, en caverende voor de verdere reprasen 

Hendrik van der 

tanten van wijlen zijn moeder de Wede I: H: Forsten; 

veen te zaamen 

als mede Dr. Hemmo J: Nauta voorhem zelver en 

geinteresseerden 

bijde te zaamen mede erfgenaamen van wijlen 

in de 80 Roeden veen 

gelegen in de Wilder- 

Dr= G: Venema, voorde meerdere Erfgenamen, Caverende; 

vank agter Cab: 

hadden ingegaan, en gesloten, een Conventie over de 

23,33,35 en 36 aan 

Litispendente processen met de stad. 



het Westerdiep, wel 

Hebben de H: Heeren B: & R: goedgevonden en gere= 

inclinerende, om 

solreert, dat de schriftelijk verteikende Conventie 

het zelve contract 

niet de stad wegens 

in de Notulen zal worden geinsereerd. 

deeze veenen 

Luidende in verbis 

te sluiten, als de 

Stad met Dr= H: Forsten 

Ondergeschrevene H: Heeren Raads Gecommitteerden 

en de Gezwooren 

hier toe geauctoriseert, kragt Resolutie van Hun 

Nauta en Const: 

Edele mog: in dato den 28:  dezer maand October/ 

had in gegaan 

voor zoo verre deze 

ter eenre & Dr Hindrik Forsten, voor hem zelfs en 

Consentie gezeide 

caverende voor de verdere representanten van wijlen 

80 R betreft, luidende 

zijn moeder de Wede J: H: Forsten, als mede Dr= Hemmo 

voorzeide apostille 

in verbis. 

I: Nauta voor hem zelfs, en beijde te zamen mede 

De H: Heeren B: & R: 

Erfgenamen van wijlen Dr. G: Venema, en worden 

hebben naa gehoort 

meerdere Erfgenaamen caverende, ter andere zijde, 

Rapport der Heeren 

Raads Gecomde de Rentm 

bekennen en verklaren met elkanderen in der 

tot de Conventie met 

D=r Forsten en de Gezworen 

minne te zijn geconvenieert, en getransigeert 

Nauta en Const: ni gegaan 

Over alle zoodane processen, als dus verre tusschen 

den 11 November jongst 

der Rentmr de Sitter woie cir: als Impet en gedagd 

vertekent, en den 18 

daar aan volgende 

En appellant bij Borgen & Raad; en appellant bij 

in het Res: boek gein= 

de Hooge Justitie Camer, en Dr: Hind: Forsten & Consin 

sereert, geadmitteert 

Impete, en de Erven wijlen Dr. G. Venema, en de Erven 

voor zoo verre die Consentie 

relatie heeft tot de 

van wijlen de Wede J: H: Forsten, als pupit en 

veenen ten requeste 

vermelt, enathet 

2de, 4de, 5de en 6de artien Gedregde en appellanten, zoo bij B & Raed, en 

de 

Hooge Justitie Camer dus verre aenhangig 

Actum Gron: den 

Febrij 1776 

zijn geweest 

Art 9 

was Get 

zullen alle gemelde Processen mits deezen 

J: W: Folckers 

 

lagerstont zijn overleden en afgedaan met compen= 



satie aen Kosten 

Ter ordonnantie 

Art 2 

der H: Heeren voorsche 

Dat gemelde Heeren, zoo voorhen zelfs, als 

P: Valcke 

in hunne qualiteit, en hunne Erven, of 

secret 

particuliere successoren, zullen hebben 

Col: accord. 

de vergravinge van het questiense veen 

P: Valcken 

hebbende ten Noorden de zoogenaemde 

secret 

NB dit zijnde 6 

Burgem: Wolters Veenen, ten Oosten de 

Eijgen plaadsen 

Molenraij, zoo als nu is opgetrokken 

zoo Grevelink nu 

toebehooren, thann 

in 8 door hem verdeelt ten Zuiden, zoo verre Eijgenaers zijn, en 

ten Westen de mitstiekker van het Anner 

ide het Contract van 

dito Febrij 1768, en wel 

Veen, en het zelve mogen vervoeren, of doer 

infisne nopende 2 plecu 

zoo in aens 800 Gl passagie 

de kijl, of door de Wildervank naa hunnen 

Geld hebben betaelt, 

Conrenientie, mits betalende aan de Stad 

en zal de noot in 

margine 

voor ieder Dagwerk swarte turf tot passagie 

geld 15st:) waar van de opmetinge alle 

Jaar in Julij of Augustij door den Rentmr 

der Stadsveenen zal geschieden, waar 

voor aan denzelven door de vergraveren 

's jaarlijks zal worden betaalt 17 Gulden 

Art 3 

Dat de Veenen, zoo gemelde Heeren 

en in hunne respective qualiteiten 

versueiren te hebben, ten Westen 

NB het veen dat te 

Westen van het 

het questiense, alleen door de Kijl 

Questiense lag , 

Was in de Nieuwe aanleg 

zullen mogen worden afgevoert , 

boven in de Kijl. 

omtsent welke veenen deselve 

Forsten en Consti 

hadden toen de 

mits deezer accepeeren het 

plaadsen, in gemelde 

contract tussen de stad, en die van 

aanleg, zoo nae 

dato meine Rindels 

Anner veen opgerigt in dato 

Crusingen van hun 

heeft gekogt. 

der 10 Februarij 1768, het welk 

gehouden word hier in te zijn 

geinsereerd. 

Art 4 



Het maken en onderhouden der Wijken 

 

NB 

zoo dit zouden 

gebeuren, zoo was 

er een verlaat nodig 

ter schutting van het 

Wildervankster Water 

Wijl het pl: m: 3 voet 

hoger is, als het 

Kijlster. 

En diep blijft tot Laste van gemelde 

Heeren, en in hunne qualiteit, als mede 

van hunne Erven, of parliculiere successore 

naa een gebruik, zoo lang er turf inkan 

worder gegraven, geduirende welken tijd 

en daarna de stad vrijheid heeft een 

ieder door dezelve te mogen laten passeren 

gelijk ook de stad vrijheid gegeven word 

een of meerder wijken ter kunnen kense 

te mogen laten verbreden, en graven tot 

een diep of Canaal, het zij met, of zonder 

wagenweg bijlangs het zelve, tot aan 

het Westerdiep, mits voor het genot van 

het Land betalende naa reedelijkheid 

tot zeggen van goede mannen. 

5 

Gemelde Heeren, en in hunne glteit: of hunne 

Erven en particuliere successeuren zullen 

de questieuse veenen moeten opleggen nae 

veen gebruik, en geen agtereinden 

ongegraven mogen laten, en zoo de stad 

nodig mogt oordeelen, door een der agter= 

einden te willen doorgraven, om het 

kijlster in het Wildervankster water 

te brengen, zullen dezelve zoo verre Eijgeneer 

der gronden, en wijken aan het Westerdiep zijn, 

/zonder zich verder te engageren /zulks 

moeter toestaan, onder betalinge, als 

articulo procedente, onverkort het 

regt der gezamentlijke Geinteresseerden 

in de Wildervank wegens de doorvaart 

van de kijl naa de Widervank 

6 

Naa dat de Questiense veenen successivelijk 

zullen zijn vergraven, zullen dezelve, hunne Erven 

en particuliere Successeuren, daarvan aan de stad 

huire moeten betalen, en in allen opzigte gereguleert 

en behandelt worden, als des Stads wiegers in Sappemeer 

en de kijl, mits de stratendrek alleen door het kijldeip 

naa het zelve zal mogen worden verwert 

 

NB is een gedeelte 

van de Nikijlster 

aanlag 

NB zijn die plaadsen een 

naa dato, volgens 

aportille v:d: 14 Febrij 

1775 in dit Contract zij 

ingelijft. 

ide de Eerste pagine 

In Margine. 

Word aan deselve vergaat het veen tussen 

het questiense, en de Kijl Raaij te mogen 



aanhandelen, en het zelve te vergraven 

op dezelve conditien, als die van Anner 

Veen volgens Conventie boven gemelt 

is geaccordeert, zullende in det geval 

vrij zijn van de Jura van het eerste 

transport, zullende ook het geen 

ten westen in het questiense oordeelen te 

hebben, onderling mogen scheijden en 

deelen zonder betalinge der Jura van 

het transport, zullende ook van de 

overdragt der vergravinge van het 

questiense voor de eerste mael geene 

Jura van het transpert worden betaalt, 

dog zoo vas huure van de ondergrond 

word betaalt, zullen de Jura van het 

transport mede moeten vorden betraald 

8 

De stad zal aan gemelde Heeren en in 

hunne qualiteit; wegens de op het questiense 

gearresteerde, en daarhae inbrand geraakt 

turf, als mede wegens hunne protensten 

van schaden, en Interessen in veens betalen 

de som van 2000 Guldens. 

Alzoo gemelde Heeren, en in hunne qualiteit 

ejgenaars pretendeeren te zijn van het ques= 

tieuse, Exempt twee porceelen, willen dezelve 

voor de Eijgenaars derzelve niet responderen, 

maar zullen tragten dezelve tot het 

accepteeren deseste permoveren, of hun 

veen zoeken ken te handelen. 

In Oirconde der Waarheid, is desen wederzijds 

verteikent, zullende ten Prothocolle worden 

geinvereert 

Actum Groningen den laesten 

 

October 1774 

Onderstont)/ 

H: Forster voor mijzelven, en caverende 

voor mijn Cons: als boven is vermeld 

H. Nauta en als boven vermeld. 

Ingevolge nadere autorisatie van 

heden, hebben wij Heeren Raads Gecomden 

dezen mede verteikent In Groningen 

den 11 Novbr. 1774 

P: Alstorphius, H: Gockinga, I: Cransen 

A Hr van Zwinderen. 

Col: Coll: 

 

Resolutie van d: 18 November 1774 

inhoudende Een Conventie van 

den laasten October 1774. tussen 

de Stad, en de eigenaren der 

questiende, of Wildervankster 

Cabel Veenen ingegaan. 

Coll 1792 

Com 

Geinvantariseerd 

in de No. 47 


