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ilp hcden clcn dlic cll t,\Yintigst.cn Jnlij at:lrtLictt lrott-

,lclcl zes cn zcstig, in tcgcttlloortliglteid lan tlen trldcl

Àclrtbaren hcel lleester Álbert Zos, plaatsvelt'ange trcï

Kantorrregter van het Kantou Asscn. rronendt: tc Asscn,

zijn voor: rnrj Joccnncs !leppen.ei', Notalis, staudplaats

hebbcude tc Borgcr' , Plovincie Drenthc, on in iescn-

wooldigheicl c-ler' lwee na te rtocurctr ctl tnedc onclcr'-

geteehcnde gctuigen verschenen:

1o. llIeestel Ian Albert íItillín7'e Grtttcttttct, I'to-
cureur bij het Plovinciaal Cclcgtshof van l)r'ctrtl,c 

'
lvonencle te Assen, gelcgtigd voor een vicrde oÍ'

vijftig twce hondelste.

lleestcr Ilenclrik, uan Lier, Àdvocaat, en Nota-

ris , wonencle te Assen , als gcrnagtigde van lïlecs-

ter Cornelis Hiddingho Consul-Genelaal van clen

Oranje Ylijstaat vool het Koninglijh der Neclcr-

landen , wonende tc Àrnhem , bliikens onder'-

handsche volmagt van clel zcventienden Junij

achtien honderd zes en zestig, gcregtigil voor

een vieldc of vijftig tweehonderstc.

lfecstel Lucas Oldenhuís T'ottcltett.s, I3ulgc-

rnccs[er dcl geuecnte Emmcu , \yonendc te
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lrlrnnrr:n, als gclcgrigd vool col vicl'de oÍ'vijftig

twcc lrottrlct'sLc.

Jonlrlreer' $Iccstel Gr.'dcrt lVillenz Án'rJrcct"

utnz rJcr W'ijrtlt, Arlvocaat Í.c Asscrt, r'ool zich

crl als gcmagrigde van Derlt uatt' der W'ijcli ,
groncleigenaar, wonende te Asseu . vaÍI 'ïan'

ÁrenrJ Godert uan rler fiÍíjc| , Burgemeestel

clcl gemcentc Wcstcrbolk cn' aldaar wonencle,

\ail llenriril; Jan l'eopold uan det' Wtjch,

zotrclcl bcrloclr , lvoueltdc te Ássetl ', tan tr'rcderi/;

Xlarí,e uttn !|eíjst. Notalis , trotrcnde te RodcIr,

als hoofcl cler bnrvclljLs gemecuschap nlet zijne

eclrtgcnootc Petrott,ella Ádamina Geertruidu

"4tnes uatz der íí-ijck , van Martina' Th'eorlctra

Ágatlta tran' rlet" lV'ijck', va:n Ilendrika' Jar:t''ba

Pclronellct uan der l7ijclt, en ïan Ánna Áelt"i'

o/t(t, Pteintera ilendriJta uan d'er \Y'ijck , de

dlic laatsten zouc'[cr bcroep , woncnde te Ássen,

biijkcns ondellranclsche volmagt van den zestien-

clen cn negcnticnclen Jull achticn honderd zes

en zcstig r g€zam€ntlijh gelegtigd vcor een twee

h ond clstc.

tran Br"uins SIot Il/et"nerszao?L r verveener,

wonencle te lfoogevcen t :-oo voor zich en als

genragtigcle \ai Hctrm Bruins Slot ll'erners-

loozr. . \'etvecner t tronencle 'te l{oogeveen, mede

'vool tt:zc]vc in diens kwaliteít als toeziende

voogd ovcr tlc minclerja ,-igel Ánneehien, Jan

en ll'at'nerrlina Bruitz.s Slot, blijkens onder'-

lrandschc. voltnagt van clcu twcc en twintigsten

.luli laatslerlen.
' Pieter Brztitts Slr.t! II-cntersloo'tl r vel'veenert

lt" .
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r,ïonende tc lloogcveen ) zoa vool zich cn als

gernagtigde van Geerlje lliessels Boer, 'lvedurve

lI/arnct- Bruins Slot lYernersí'oon, winkclicr
sche, wonendc te Ifoogeveeu, voor. zich en als

moedel cn wettige voogdesse van Ánnechien,
f an, en ll/arnercl'ina Brutns Slot bij haar door
ll:arner Bruins Slot in echte velwekt, blijkens
onder'handsche volmagt van den t'lyee en trvintig-
sten Julij laatstleden.

Allc 'welke genoemde volmagten, na cloor dc

lasthebbels in tegcnwoonligheid van rnij notaris

en de getuigen te zijn vool echt, erheud en tcn

blijke daarvan dool allen ondcltcekend te zijn ,

aan deze acte zullcn wolden geanucctcerd, tcrr

einde met dezelve ter Registlatie te worden aan-

geboden.

Roelof Berhenbosc/t lctnszoon, vel'veelrer',

vool zich als in gemeenschap \rarr gocclercn zijnde

gehuwd gertreest met Ál(terrJína Peíronellct Bruins
Slot en als vader en voogd van Rolína en Jan
Berkenbosch , b\ gernclclc zijnc vlourv in echtc

velwekt, allen woncrrde tc l-loogcvcen.

llleester Ilendt'ik Jatt. Carsten , Àdvocaat cn

l\otalis , wonenile te Iloogcveen , vool zich cn

als gemagtigde van Lcun(tcrlus Carsten, Advo-

caat cn Notalis , wonclde te ftIcppel , blijhens

onderhandsche vohnagt van clen een en twintig-
sten Jurij achtieu holrlelcl zes crr zcstig, wclke

volmagt mede, ra door den lastlrcbber in tegen-

wooldigheicl vair nrrj Notaris en rle gctuitcrr tc

zijn voor ccht elkcnd cn tcu blijlic claalvatt tloor'

allerr orrdclt,;circnd to zijn , aan dczc actc zal
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rvortletr geanllcctcctd,- tcn eindc rnet dezelve tcr

llegistlatie te woldcn aangeboden'

9". Jonkheer Meester Áttne l{'ille?n aan ílolllt'e

trtt Echlen,, Advocaat cn Notaris, wotlcnde te

Àssen , voor zich en alà moncleling gemagtigde

van Jonkhcer' llleester Hen'drik Gerard uan

Ilolthe íot Ech'ten,, Kantonregter' , wonende op

tlen huize lichten r gemeente lïuinen ' van Jonk-

lrcel Meeste '- Pieter Ádam aan Holthe tot Ech-

lezr, Raadsheer , lronende te Ássen , van Jonk-

ltcer Rutk',lf Árend uan Ecltíerz aan Holthe 
'

licl van Gccleputeelde Staten del Provincie Drenthe,

rvoncude op den huize Echten , gcmeente Ruinen'

Te zamen geregtigd voor zestien twee hon-

delstc.

10". Jonkhccr lïfeester Á'tt'ne lI:illem 1)an t]ohhe

íoí Echten, Àdvocaat cn l{otaris , wonencle te

Asscn, gcregtigcl 'r'oor: clrie en dertig twee hon-

clerste in de na vclmelclc onlocr:ende goederen'

11o. Pieter Bruins Sloí Wernerszool' vool"

noemd als toeziend voogd av,..r Rolinct en fan

Berkcn6osch.

120. llermrtnnus Í-rtlkerus Gosselctar t vervee'

ncr ' Geet'í Lct'mberts, koopman , b ide wo'

ncnde in de Senlecnte lDmrnen en Ja'n' Reg'

tcrink, lanclmeter: , wouerrde te Oostelhesselen'

als desliuntligen tot de lvaardeeling del onl'oe'

lcnde goedcl'ert, als zoo'larlig volgens hunne ver'-

lilaring bchoollijli bceèrligd'

En hcbbr:n tlc in cle eelste plaats genocmde

colnPalantcn ïerklaaltl. te willeu oYergaan tot de

schciiling cli rlrrcling van de lNoord en Ztidlrarger
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uompescuum-grotld(r.rl, daarbii bchoorendc 31'oc11-

stuklrcn, kaclastr:aal behend in de gemecnte IÈn-

lnerl in Sectie I ondel nummer 4, 51 6 ge-

tleeltelijlc en ondel nnrnrner 9 tot en met num-

tneï 44 en Sectie Il nummer'2ïí , 236 , 237 .

341 en 342 en gedeeltelijk zoo en invoegen dc

gl'crlzen zijn vastgesteld. bij acte van ruiling
mejt de malhtgenolcn van Noold cu Zuidbalge

in dato tlertienden "lnlij achttienhon<lelcl zes cn

z lstiq.

Gercgistrecld luicll quitantie : [n cluplo gele-

gistleci'd te Àssen clen zestienden Julij 1800 zes

cn zcstig cleel 68 folio 69 verso vak 6 een

blad een lcnvooi ; ontvangen Yool legt Í 9t20,
voor' 38 opcenten f 3,50r te zamell twaalf guldert

. zcvcntig cents. llc (-)ntvangcr (geteehend) 1/.

actn llIeurs. In dnplo ovèr'geschreven ten kantol'e

varl hypothekcn tc Assen clerl negenticnden

.lulij achtticnhoutlurd zcs cn zestig cleel twee-

honderd vier en nt'gentig numrncr' 100,

en daaltoe tc hebben vastgesteld de navolgende

bepalingen van aanlcg:

ÁRÏIKEI, EAN

, Ëi 0 O l'X) \v iJ I( III l{:

lloofdrvijhcn zullen rvoldcn aangelegd.

a, liene trvcchoncleltl el]cn terr lvestcn van hcï

l!arrrrovclschc gcdecltc. iooi,urdc rriI dc gcprojccteelrlc

iiiu cler, I)r'entschc trianaai ftÍaatschappij tot tloor den

.reg perceel nurirnt,:r' 10 nr:otdwaart.s o{ vatr de noold'
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zijt.lc van pclcccl llurllrn{}l' 10 zuiclwaalts tot dc zuidc-

iiikc grcrrs latr hct comPascunm, àeze wik te llelnelr

vool de helft van perceel nrmmel' 9 en vool clc lve-

rlerhelÍt van dc aatrgrenzende pelceelen'

b, Eenc hoofdw{jk achthonclcld ellen westelijit eu

geheel evenw{idig rnet de hoofcllijk A, zoodat cle assen

,lcr' wijLetl regthockig achthonrlcrd cllen van clkander

vcrwfrlerd zi}n , deze wiik of middenkanaal genoemd

te rnakcn door de eigenalen van de perceelen, waarin

tlezclve liggen , iecler voor de lrelft"

c. Een in het rnidclen van perceel uurnnrer 12' tcr

vcrbinding van beide kanalen hielboven omschreven'

tr)e oncler' À B cir C omschlevcn hoofdwijheu zullen

oene bodemsbrecdte hcbben Yan lninstens vijf ellcn en

ccne tliepte van een el tachtig cluirn ondcl peil, met cle

nooclige verbleeding bij ile motrden cler rtiihen tot wis'

sclplaatsen cn glooijingen van minstens e€n oll een'

De hoofdrvijken zullen woldcn claalgcstelcl en onder'-

houden, die ondel A omschrcvcn oP gemeenschappelijke

kosten del eigenalen del pelcecleu viel en Yeertig tot

cu mot elf, voor zoover'Ire meer dan zeshondeld ellen

aan de oostzljde van he! kanaal B gelcgen en vool cle

andele helft dool die van pelceel nummer negen'

lïo6t dczc wijk ecl.sl een veenhanaal worden, dan

zal dit latel' op dezel{de voorwaaldeu tot een zandkanaal

hcrglaven rvorden' Deze wijk, zoolvel vcen als zand'ka'

uaal, zal jaarlijlis miustens zeshondcrd ellen wordcn

opgelegd, zoodra ccnig hanaal of wijk dezc lijn zal

hrrbbcn bcleikt.
Ilc opluiming van het vecn kornt tcn laste van de

aangelanden en tot aan de kanaalglavirrg zal de aan'

(+
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sub Á omschleven met die, welke verder ten westen

in het verdeeldc cn in de malkte van Noold en Zuid-

balge liggen of wolden aangelegd.

"f. Een tcl velbinding van den n'eg komende van

het liebelernreer' , beginuende aan de oostz{jde van per
ceel nummer rlegen, regtlijnig 'Íyestwaarts oploopende
tusschen c1e pelceelen zeven en deltig en acht en dertig,
zóó , dat de scheidslijn dier perceelen de as des rvegs

lroydt.
I)eze 'weg moet cene liruinsbr,eedte hebben van tien

ellen.

g. Een veenweg met eeue kluinsbleedte van tien
ellen aan [e leggen en te ondelhouden, tot aan de

daalstelling van het kanaal B aan de oostz{jde van de

laaij aan te leggen in de as van die kanaallijn.

h. Een rveg als boven , langs de rvestelljke grens van

het Compascuum, daar te stellen, ïÍauneer de hierna
te noemen ryeg ten westen der kanaallijn door vergraving
zaI zijr onbruikbaar gewolden.

Oe wegeu sub À , B, C, D, E, X' en G voorschre-

ven zullen dool de gezamentlijke eigenalen der pelceelen

nummel negen tot en met vier en veertig als veenwegen

rryolden daargesteld , meL slooten aan weelszijden ter

breedte van een en een halve el, welke slooten als

waterlossingen zullen dienen en waalin geeue vaste tlam-

men mogen worden geplaatsL.

De bluggen ovel de slooten of pompen en dam-

rnen zullen den waterafloop niet mogen verhinderen.

I)e gezamentlijke eigenalerr zullen de onder À, B,
C, D, S, l' en G genoemde wegen met de slooten

viel jaren na de daarstelling moeten onderhouden ,

Êra wt:lken tijd die koruen ten laste der aangrettzende

5S

perceelen ofgronden, behalve den lveg op perceel negen,

die geheel komt ten laste van dat perceel , en die op

pelceel tien, die geheel komt ten laste van pcrceel
nummer elf , en clie sub Eerr F ten laste del pelceelelr
zeven en twintig , acht, en twintig, zeven en dertig r

acht en dertig.
De wegen snb Á, B, C, D, E, tr' en lI genoemcl

zullen als zandwegen worden aangelegd, zoodra het

veen genoegzaam is vergraven om tot den aanleg te

kunnen overgaan, om daarna als zandwegen te worden

onderhouden.

0e zandwegen zullen van de naastliggende gronden

door belmslootcn yan ten minste een en halve el wijdte

worden afgcschciden.

Na de vergraving velvalt de sub G gcnoemde

weg.

Behalve de boven bepaalde wegen , is el een \r eg aau-

gelegil zeven honderd eu acht honderd cllen ten

vÍesten der kanaallijo 13, ter breedte van tien ellen,
met slooten Yan een en een halve el.

I)eze weg met de slooden zullen door de aangelanclen

moeten rfforden onderhouden en verdiept, tot, t{jcl en

w{le deze dool het aanleggen van wijken vervalt , in

welk geval deze weg niet weder wordt daargesteld.

Tot zoolang zi.in op deze wegen en slooden de bepa.

lingen op wegen en slooten van toepassing.

Wanneer het kanaal der. Drentsche Kanaalmaatschappii

ter aangewezene plaats niet, mogt worilen aangelegd,

zal daar ter plaatse een wijk van afurel,ing als boven o

met eeu weg aan de zuidzijde , \yaarop de bepalingen

nopeus de andere \yegen van toepassing zljn r ïrolden

daargesteld.
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Áan weerszijden van kanaal Il zullen door de eigc

naren der betlokken perceelen voetpaden worden daar'-

gesteld ter bleedtc van tlvee ellen , met vondels van

vier' à v$f palmen.

ÁRTIKEL DRIE.

Bruggen en I'ompen.

Op alle plaatscn , \yaar de boven omschleveu lyegerr

cloor dc hoofdwijkcn doorsneden worden, zr-rllen bruggen

die verbinding hcrstellen.

I)eze verbindingmoetplaats hebbcn, zoodla de wijk-

graving dit toelaat.

De kosten van daarstelling en onclerhoud dier bruggen

zullen gedragen rvorden door de eigenaren der pelceelen

nummcr negclr tot cn met vicr en veertig, bundels-

gew!jze.

Pompen of bruggen zullen wordcn aangelegd en on-

delhouden in de wegen, dáár waal ze door watellossin-

gen doorsneden rvorden , door hen die met het ondel-

houd van den weg belast zijn.

In de veenlregeu zullen de benoodigde pompen door.

de gezamentl{jke eigenaLen vool de eerste maal worden

gelegd, doch daarna in onderhoud aan de onderhoud-

pligtigen der wegen oYergaan.

De bluggen ovel de hoofdwijken zrrllen zijn beweeg-

baal en eene doolvaaltsruirnte hebben gelijk die over

het lloofdkanaal , met hetwelk die wijken velbonden

zijo.
De overridbreeclte der bluggen nroet voldoe rrde zljn.
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ÀRTIKEL VIAB.

Slooten en Raaijen.

Àan weelsziiclen der boven omschreyen wegen zullcn
slooten worden daargesteld ter breedte van een en ecn

halvc el en een el diepte 1 ze zullen jaallijks wolden
verdiept en ondelhouden tot eene diepte van een en

een halve el.

Raaijen zullen wolden aangelegd in de assen der

hoofdwijken 1 ze zullen zijn een en een halve el breed

en jaarlijks zooveel mogelljk wor:den verdiept tot eene

diepte van tnee ellen en op die breedte gehouilen.

I)e gezamentlijke eigenaren zullen de slooten b{ de

rregen en de hierboven bepaalde raaijen zoo spoedig moge-

l{jk daarstellen , \yanneer ze in ondelhoud komen, de

slooden voor hem, die met het onderhoud des wegs ,

waartoe ze behooren, is belast en de raaijen ten lasÍe

der aangelanden, en zullen zij van voldoende pompen

nroeten worden voorzien.

De scheidraaijen tusschen de perceelen zullen zijn

minstens ter breedte van een el , ter diepte Yan mir.-

stens tachtig duim.
I)e aangrenzende eigcnalen zullen ze t(:r weclszijden

voor d.e helft noeten ondelhouden en naar veengebruik

jaarlijks verdiepen en, zoo nooclig, verbrceden.

In de scheidraaijerr zullen gcene l'aste dammtn mogcn

aarrwezig zljn.
De scheiclraaljen ten westcn van clen tijdelijken weg ,

westelijk de kanaallijn B, zullen, wanneer tot orrtgin-

ning woldt oyer'gegaan , tot aan de Runde moeten

geblagt 'worden op eene bleeclte van twee ellen,
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ARTIKRL VIJF,

Álgemeene bepalíngen"

()p cle boven omschlevcn wiiken cn liattalt:n of ciie

.latel nog aangelegd mogten lvol'den , zullen geenc hoogcle

scheepvaartslcgten dan cen matig sluis- en bruggekl ,

vooï zooYerl'e die werhen worden aangelegil , kunnen

wold€n geheveu.

Behalve door de bepaalde hoofdniikcn ' zullen tÏc

\ryegen niet andels cloor wijken mogen doorsncdcn wor'-

den, dan onder velpligting van degene, die dc door-

snijdir:g volbrengt, otn de negvelbinding daclcliik cloor'

het leggen van eeue voldoende brug te herstellen en

die brug in goeden staat te onderhouden, behoudens

echtel de rcgten cloor' derden leeds velkregen.

Over alle yoorstellen tot wijziging dezer bepalingen

van scheiding . tot uitbreiding t'an deze, tol het op-

ligten van een veenschap of aansluiting van een ander

veenschap, tot bcnoeming van een bestuur, het ont'

wel'pcn van Ïeglementen cn be palingcn en verdelc

algeurcene bepalingen, zullen cle deelgenooten bii mcer-

rlelheid lan stemmen bunclelsgewiize bcslissetl , nadat,

dc voorstcllen daartoc minstens t'eertien clagcn tc volen

kenbaar zijn gcnraaht.

Alle cigcnaren der tc scheidLrn grondcn zijn velpligt

rvcderkeelig tegcnu'erk te cloctr irr het opleggen van

raaijen , reldiepcn en vct'wlidcn yall dezc, splitterr ,

wljkgraven of sloodcn en in allcs naar veerrgebruik

moeten handelen-

lYanneel dool de neerdcrhoiti mogt wordeu beslist,

om te willcn aansluittln itan tcniq kanaal of wt'1l, uabii

:i7

de tc schcidcn glonden aan [c leqgen , zullcn dc claar'-

toe vereischte kostcn gezamentlijh wolden geclragen en

tle declgenootcn velpligt zijn den daarvool benoodigden

grond af te staan tegcn velgoeding, door drie deskun-

digen te bepalen , rrelhe op de vol'dering der meest

gereede belanghebbcnden, na verhoor der wederpartii,

door d.en Kantonlegtel zullen worden benoemd'

$venzeer verbinden de deelgenooten zichr om den aan-

l"g van een hooÍdkanaal door het Compascuum te

bevorderen , de aan te leggen lijnen voor de doorgraving

geschikt te rnaken en op te volgen de overeenkomst

met de llannoversche gemeellten , op den een en der-

tigsten October achttienhonderd drie en zestig ' ten

overstaan. van den te Bolger standplaats hebbenden

Notaris Joannes lleppenergeslotenr en zonder vergoe'

ding in de strook sectie I nummet I af te staan den grond

benoodigd vool t\ryee zijclwijken , beide ter lengte van

twee honderd ellen, met bijbehooïende zijdwegen '
waatvan een der: wijken door de gezamentlijke e;genaren

van het Compascuum zal wolden aangelegd' Yoorts

orn rtranneel'eenige sluis in het Compascuum mogt \trorden

gevoldelcl , clezelve voor Semeenschappellike kosten te

leggen en dat, wanneer eenige der hoofdkanalen of

hoofdwijken bestemd mogt wolden, om tot eene veÊ

binding tusschen andele kanalen te strekken aan dezelve

meeldel yerlnogen te geven , en de telmijnen van aanleg

hiervolcn bepaald tc wijzigen en te bekorten, dat,

\yanneer de velbinding met eenig hoofdkanaal mogt

kunnen velkregen worden door een der geprojecteerde

wijken, deze verbinding op algemeene kosten zal worden

tot staud gebragt en de deelgenooten eigenaren van den

grond, tlaaronder beglepen de in deze vercleeling val'



58

iende gloenstukken, dit zooycl noodig tcgcn scháde.

vergoeding, door deskundigen te bepalen , zullen roe-

Iaten , dat, wanneer eenige verbinding met eenig hooÍd-
kanaal ook buiten de gescheiden grontlen kan worden
yerklegen en dc meerdcrheid der deelgenoten ofhunne
regtverklijgenden daartoe besluit, dezelve op algemeene

kosten zal worden uitgevoerd.

Boverrdien zal de weg in de Emmerslagen voorloopig
in genreenschap blijven.

Dat het boekweitenveen, zich bevindende op nummel
negen op de verlenging der plaatsen elf tot en rnet
drie en dertig , in deze scheiding niet wordr begrepen,
als gedeeltetiik bij het aangehaalde conrracr aÍgestaan

aan de llanuoveraneu en gedeeltelijk zijude verhuurcl
voor rekening van de geheele 6emeenschap, ten einde

daaruit, voor zoo vel strekkende, de te maken geÍreen-

schappelijke kosten te bestrijden , zoodanig dat deze

gronden, voor zooverre het boekweiten betreft kunnerr

aanvaard worden na afloop der huur.
Yoor zooverre gronden in eenig lot vallen, die ver-

huuld zgn, zal de deelgenoot die huur moeten naleven,

doch daarentegen geregtigd zijn tot de huurpenningen,
welke leeds ziin of nog zullen worden genoten, wordende

de huurpenningen op elf í, ontvangen vastgesteld op

vier hondeld gulden , die op elf ó op twee honderd

gulden en die op twaalf op drie honderd en tachtig

gulden , door de gemeenschap te betalen, telwijl de

eigenaar van elf rl gelegtigd zal ztln te ontvangen de

huurpenuingen, nog verschuldigd van het veen van de

Olanje Kanaal-Maatschappij gehuurd.

I)e kosten, aangewend ter somma van veertien hon-

í9

dcrd dlie gulden, zullen vool genrccuschappcllke

lckenirrg kornctr.

Dc gronden ziju verkregcn , behalvc bij cle aange-

haaldc acte van rectiÍicatic:
1o. Ilii acte van dcn tlcgcntiendcn Maart achttierr

hondeld zestig, r'oor Notat'is-r'elatant en getui'

gr:rl yerleden, behoorliik gelegistleeld en over-

geschreven ten kantole vau hypotheken te Assen

den vielden Mei achtien hondetd zestig, deel

trree hondeld tnintig ' 
numm€rs 89 en 90.

Bij onderlrandsche acte Yan den zeveDden

October achttienhonderd twee en zestigl geregis'

tleeld luidt kwitantie: Geregistreerd te Àssen den

zestienden October 1800 twee en z€stig' dcei 60,

folio 71, verso vaL 3, een blad, een renvooi. Ont-

vangen voor regt { 18.40 ' voor 38 opcenten

f 6.99 tl, te zamen vijf en twintig gulden negen

en deltig €n een halve eent. De ortvanger

(gctcekend) H. uan ]lIeurs. Overgeschreven ten

karrtole vau hypotheken te Àssen den twintig'

sten October achtierr honderd twee en zestig, in

deel trvee honderd trree cn vijftig nummer 39.

B! onderhandsche acte van den zevenden

October achttien hondeld trree eu zestig I gere-

gistleerd luidt guitantie: Geregistreerd te Àssen

den zestienden October 1800 trvee en zestig,

deel 60, Íblio 71 , recto vak 4, eenbladrgeen

renvooi. Ontvangen Yoor regt f 23.60 r voor

38 opcenten f 8.97 , l,e zamen twee en dertig

guldens zeven cn vijftig cents. De Ontvanger,

(getecheud) H, uan llleurs. Overgeschreven [en

liantole yall hypothekeu te Àsscu dcu ttlirrtig'

)o
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slen October achttien hondeld twee en zestig ,

in deel twee hondeld twee eu v{ftig, num-

mer 40.

Bij ondelhandsche acte van den een en der-

tigsten October achttien honderd zestig; geregis-

treeld luidt quitantie: Geregistrecrd te Assen

cleu achtsten I)ecember 1800 zestig , deel 56 ,
folio 26 , recto vak 3 , een blad , geen renvooi.

Ontvangen yoor regt f63.60. voor 38 opcenten

f 20.38, te zamen drie en zcvent;gguldensacht
en negentig cents. Í 73.98. De Ontvanger ,
(geteekend) H. uan Meurs, Overgeschreven ten
kantore van hypotheken te Àssen den vierden

Januarij achttien honderd een en zestig, deel

twec honderd een en dertig, nummer 27.

Blj onderhandsche acte yan derti6 Mei acht-

tien honderd vier en zestig geregistreerd luidt
quitantie; Geregistreerd te Assen den twintigsten
Augustus 1800 vier en zestig, deel 64, folio
89, recto vak 5 , een blad, geen renvooijen.

Ontvangeu vool regt f 80.), voor 38 opcenten
f 30.40 , te zam€n een honderd tien gulden veer-

tig cents. Ile Ontvanger, (geteekenà) Ke'ijser.

Ovelgeschreven ten kantore van hypotheken

te Àssen den een en dertigsten Àugus!,us achttien

houderd viel en zestig, in deel twee honderd
,drie en zeventig, nummer 47.

tsii onderhandsche acte van .Iulij achttien

honderd vier en zestig; geregistleerd luidt qui-

tantie ; Geregistreerd te Assen den elfden Oc-

50.
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tober 1800 vier en zestig ' 
deel 64 e folio 106 ,

verso vak 5 , een blad, twee renYoo1jen. Ont-

vangen voor regt f 10.80 r voor 38 opcenten

f 4.l0tl2 , te zamen veertien 'guldens 
negentig

en een halve cents. De Ontvanger', (geteekeud)

IJ. aan ilIeurs.

Overgeschreven ten kantore van hypotheken

te Àssen den tweedeu November achitien hon-

derd vier en zestig , deel twee honderd drie en

zeveDtig, nummer 105.

7o. Bii onderhandsche acte ran den viiftienden

Jul{j achttienhond.erd drie en zesti1i geregistreeld

luidt quitantie : In duplo geregistreerd te Àssen

den zesden October 1800 ilrie en zestig, deel

62, folio 112, recto vak 4, een blad, geen

renvooljen. Ontvangen ïoor regt f 1800 r voor'

38 opcent€n f 684.) r te zamen twee duizend

vier honderd vier en tachtig guldens. f 2484'>"

I)e Ontvanger, (geteeltend; ll. uan Meurs.

In dubbel ovcrgeschreven ten kantore van hypo-

theken te Ássen op den zevenden Octobel achttien

hondeld dlie en zestig , in deel en nummer niet

vermeld, dagregister deel negentien r nummer

1621.

Zijnde er geeue meeldere titels Yan aaukomst noch

ovcrschrijving ten kautole Yan hypothekeu bekencl'

Yan de alzoo te scheiden perceelen zijn vier kavels

opgemaakt, bestaande r met inachtneming van de rec'

tificatie hiervoren genoemd , den weslelijken grenslijn

uit
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KÁVEL I!"8N"

IIet zuidelijk gecleclte yan het kaclastlale per'-

ceel sectie I nummer' 11 , te r glootte van zes

en tï"irltig bunders, cllie rocclen , tyree en zestig

ellen.

Hct kadastrale perceel sectie I nuamer tr2

geheel en eerl oostelijk gedeelte van nummer' 4,
ter gczamenlijke grootte yan vier. en vijftig bun-
ders , twintig loeden , zes ellen.

I{et kaclastlale pelcecl sectie I nulnmer' 19 geheel

en een gedcelte van nummer 4 , ter. gezament-

lijke grootte van zeven en deltig lrurrders, een

en twintig loeden , negen en tachtig ellen.
IIet kadastlale pelcecl sectie I nunrmer- 20

gehecl en een gedeelte van nrlnlmer' 4 , ter ge-

zamentlijke grootte van zes cn dertig bunders ,

vijf en vecltig' r'oederr , twe e err twirrtig ellen.
Van het hadasti'alc perceel sectie I llnmmer

25, oostelijk gedeelte, tel glootte van achr cn
clertig bundels, zeventien ellcn.

Yan het. katlasttale pelceel sectie I nummer' 28,

oostelijk gede elte , ter grootte vàn. negen en der.-

tig bunders, vijftig r:oetien , vijftien ellen.
Yan het kadastrale perceel scctie I nurlrnleï

36 , oostellk gedeelte, ter grootte van vier en

dertig llunders, zcven en zestig roeclen , drie en

twintig ellen.

.Het kaclastlale perccel sectie I nurnmel. 39

geheel en ecn gecleelte yan nummer' 4 , tcr ge-

zamentlijke grootte van zeven cn trvintig bu'ndcls,
vijÍ' en tachtig' roerlen , negen en vijftig cllen"

60.
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9o. IIet hadastalc pclccel sectie I nummer 43

geheel eïr cen gecleelte van nummer 6 , ter. ge-

zarnentliike grootte van dlie en twintig bunders,

viel en vijftig roeden , twintig ellen.

l0o. Yan het kadastlale perceel sectie I nummer
6 een ged.eelte, gelegen ten westen van de

nutumers 9 en 44, ter grootte van zeven bund.er,

zeven en dertig roeden, zestig ellen.
11o, Een westelijh gedeelte van nummer 9, gelegen

ten zuiden van de lijn der I)rentsche Kanaal-

maatschappij , ter grootte yan drie bunders, vier
en vijftig loeden , v{jftig ellen, een gedeelte

uitmakende yan de stlook gronds , in der t{jd
aan de Dlentsche Kanaalmaatschapp{ toegekend

bij acte van den eersteu Junij achttieu honderd
negen en vijftig, voor den te Iloogeveen resi-

clerenilen l{otaris Meestel foachímus Lunsingh
Tonckens en getuigen verleden , bchoorlijk ge-

registreeld en vaaïvan geene oversclrljving ten

kantore van hypotheken bij de deelgenooten

bekend is.

l2o. llet zuitlelijk eeu vierde gedeelte van lret lang-

welpig vielkant der groenstukken , kadastlaal be-

kend in sectie n onder nummers 235, 2361237 t 942

en 341 , gezamenlijk groot z€s bunders, cen en

ncgentig loeden, vijftig ellen, bezrvaald met het

ondelhoud van den weg ten lvesten derzelve,

alles zeo en in voegen op de kaart met geel aange-

wczen , welke kaar'[ , na dool paltijcn, mij Notaris en

cle getuigen to ziju gelvaalmelkt , aan deze acte zal

rrolden geanncreetd, ten einde met dezelve ter regis-
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tratic [e worclen aangcboclen , !/c1'u(tardeerd o? uiet'

en ueerti3 duixend uijfhondercl gultlcn.

KÀYEL TW'Eg,

1o Den middengedeclte van hct kadastralc pelcecl

sectie I nttmmer elf en een gedeelte Yall lltlm-

mer vier r ter gezantentlijke grootte van zes elr

twintig bunders r zes en zestig roeden, zeïen

en viiftig ellen.

20, Yan het kadastralc pelceel sectie I llulllmer

dertien , oostelijk gedeelte r tel grootte van ch'ie

en vijftig bunders , achtien loeden ' 
negen elr

tachtig elleu.

30. Yan het kadastrale perceel sectie I nummc:r'

19, oostelijk gedeelte ' 
tel grootte van acht en

deltig btr4ders' een en negentig lo€den, twaalÍ'

ellen.

4o. Yan het kadastrale nelceel sectie I numruel'

2l , oostelijk gedeelte ' 
ter Srootte van zes en

dertig bunders r achttien roeden , twee ellen.

5o, Yan het kadastrale perceel sectie I nummer

24 , oostelijk gedeelte, ter grootte Yan zes en

dertig bundels, zeYen en cleltig roeden r negen

e{I veertig ellen.

6o. I{et kadastrale perceel sectie I nummel 29

geheel en een gedeelte van numlner' 4, ter ge-

zamentlijke grootte van negcll len deltig bundels,

rh'ie en zeventig l'oedenr zes cn zestig ellen.

?o. Yan het kadastrale perceel sectie I nulnmcl'

37 , oostelijk gecleelte r ter grootte Yau cen en

dertig bundels , negen en rlertig' Loeden , cett

en veertig e1len.

8".
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tiet hadastrale perceel sectie I nunr.nrer. 38

geheel ell een gedeelte yan nummer 4, tel ge-

zaruentlijke glooite van negelt en twintig bunders,
twaalf locden, vljl ctr trcgctrtig ellerr.

I{et kadastrale pelciel sectie I nummer 42

geheel erl een gedeelte van nurnmer 6 , ter
gezanrentlijke grootte Van vier en trrintig buh-
ders, een en vijftig roeden, dertieu ellen.

Yan het kadastlale perceel sectie I nummer
9 een gedeelte , gelegen ten noor:den van de l{ju
del I)rentsche Kanaal llaatschappij hiervor.en

omsehreven , tel. grootte van negen burlder,
zeverl en dertig roeden, negen en dertig cllen,
zljnde tevens een gedeelte van sectie I nummel
6 en 44,

.Ben gedeelte ten zuiden van de iiin der:

Drentsche Kanaal lVlaatschappij gelegen, ter. groot-
te van dlic bnnder', vier en vijftig roeden ,
vijftig ellen, van sectie I iiumnier 9 , een ge-
deelte rritinakende var cte Strook gr'onds der

Orentsche Kanaal Slaatschapp{j hiervoÍen om-

schleven.

I{ct derde zuidelijk eeir vierde gedeelte van het

angwer'pig vielkant, del gloenstukken, kadastraal

bekend iii sectie E ondcr nummer 235 , 236 )

237 , 342 en 341 , ter' gezàmentlijkegr.ootre van
tes bunder , een en negentig roetlen, vijftig
ellcn , bezlvaar-cl rnet het onderhoud van den
\yeg ten westen dezelve, alleS zoo en invoegen
op de kaar.t rnet groen aarlgewezen , gewaardeeld
op vicr cn veer.ti€ï duizerrd vijÍhondeld grrlcl.ens,

5
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KAYEL DRI[.

Yan het liadastlale percecl sectie I nurrrmel'

14 oostelijk gcdeclte, tcr' glootte van een en

viftig bunileïs, negentien roeden , acht en zestig

ellen.

Het kadastlale perceel sectie I nummer 17

geheel cll een gedeeite van llummcr 4 , tel ge-

zarncrrtlfrke gïootte van Yeeltig bunder' , ze\el
en zesÍ.ig roedert , zeven ellen.

ilet kadastlale pelceel seclie I nÍmmer 22

geheel eu cen gedeelte van nummer' 4 , tel ge-

zanrentli.jhe gloottc van vijf en dertig bunders,

zeven cn negentig lor:tlen , een en vijftig ellen.

ïtan het kadastlale perceel sectie I nummer'

26 oostelijk gedeelte, tcl grootte van acht en

dcltig bunclers r eell en negeutig loeden , t$'ee

ellen.

Het kadastrale perceel sectie I nummer' 30

geheel en een gedeeite yau nummer' 4, ter ge-

zamentlijke grootte van veertig bunders , zes

roeden, tachtig ellen.

Yan het kadastrale perceel sectie I nummer

33 oostelijk gedeelte, ter grootte van een en

veeltig bunders , viel en vijftig roeden r t\Yee

en tachtig ellen.

Yan het kaclastrale perceel sectie'I nummer

34 oostelijk gedcelte, ter grootte van een en

veertig hunders . tryec en vijftig roeden r zeven-

tig ellen.

90"
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llct k-adastr.alc pelccel scctic I numrner. 4l
geheel en eexr gedeelte van uummcr G, ter ge-

zamentlijke gloot,te 'r,an viel cn twintig bunders,
negentig loecien , acht en vijftig ellen.

Yan dc kadastr.ale perceelerr sectie I nrrÈlrner
I en 44 een gedeelte, gelegen ten noolden van
de lijn ilel Dlentsche Kanaal Maatschappij, ter.

glootte van tien bunder' , vijf roeden , vijf en
vijftig ellen

trlen gedeelte van sectie .[ nummer.g, 6elegen
ten zuiden ïan de liju der. Dr.entsche Kanaal
Maatschappij, ter grootte van drie bunderl vier
en vijftig roeden , vijftig ellen , een gedeelte
uitmakendc van de strook gr.onds der Ilrentsche
Kanaal llaatschappil hieryor.en omschreven,

Het tweeile zuidelijk een vierde gedeelte van
de langwerpig vierkante groenstuhkcn, hadastraal

bekend in sectie Il , onder nummers 235, 236

237 , 34X I 342, gezarnentlijk gloot zes bunder.,

cen cn negentig loeden, vijftig cllen , bezwaard

met het ondelhoud van den weg ten \ryesten

delzelver, alles zoo en ilr voegen op de kaar.t

met rvit aange ryezen , gewaardeeld op viel en
ycertig' cluizend vijf honcleltl guldens f 44500,

(ÀYEL VIER,

lo. tr{et kadastlale pcrceel sectie I , nummer 15,
geheel €n van nummer 4 oostelljk gedeelte, ter

gezamenliike grootte van zeven en veertig bunders,

tier en zeventig loeden, lwee en zestig ellen"

I 10.
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Yan het katlastlale pclccel sectie i, nulnurcr
16 , oostelijk gedeelte, tcï groottc van vccltig;

bunders, veertien roeden, zestig ellen.

Het kadastrale pelceel sectie [ , nummer' 23 ,
geheel en eeu oostelijk gedeelte van n.rmmer 4,
tel gezarrentlijke glootte van f ijf cn dertig bun-

clers, achl cn zestig loederr . deltierr ellen.

IIet kadastrale perceel sectie I , nummer 27,

geheel en eerl oosteli]k gedeelte van nummer 4,

tel gezamentlijko glootte \ran ncgeil cn dertig

bunders, negentiel loedcn , vljf en zcstig ellen.

Yan het kadastrale perceel sectie I , nummer

31 , oostelijk geclcelte , tcr gl'ootte yan veeltlg

bundels, een en vijftig roeclen, twintig ellen,

Yan het kadastrale pclcecl sr:ctie I , rlummet'

32 , oostelijh gedeelte , ter grootte van eelr ell

veeltig bunrlers, clertien loerlen, zes en zestig

e len.

Yan het kadastlale perceel sectie I , nrlmmel'

35 , oostelijk gedeelte, tel' grootte yan uegerl

en dertig bunders, viel en zeventig roeden, vijÍ'
eu vijftig ellen.

IIet kadastlale petceel sectie I , nummer' 40 ,
geheel en een gedeelte van numnrers 4, 5 en 6,

ter- gezamentlijke grootte van zes en twintig
bundels, acht en tivintig rocden, vljf en zeventig

ellen.

Yan de kadastrale perceelen sectie I t nummeï
9 en 44, een gerlcelte gelegeu ten noortlerrvan

cle lijn der Olentsche fiari.aal-Maatschappij, ter

69

groottc van veer'lien btrrrders, v.el eu dertig roe-

den, zevcn ellen,

10" .den gcdeelte van sectie I, nummer 9, gelegen

ten zuiclen yan de lijn der llrentsche Kanaal-

Maatschappg, ter grootte van drie bunders, vier'

en vijftig loeclen, vijftig ellen, eerr gedeelte uit-

makendc van de strooh gr"onds del Drentsche

I(anaal-$traatschappij hiervor:en omschreven.

tr 1o. Ilet noordelijk cen vielde gecleelte van de

langwerpig vierkante gïoenstukhen, hadastlaal

bekencl in sectie S . onclel nummers 235 , 236,

237 , 34L en 342, gezamentlijk gloot zes bun-

ders, een en negentig loeden, vij{tig ellen, be-

zwaarcl uret het ondelhoucl van den weg ten

westen hetzelve, alles zoo en in voegen op de

kaalt rnct bruin aange'vrezen , gewaardeerd op

riel en veertig cluizend vljf honderd guldens.

On zijn hierna met goedkeuring van den Kantouregtel

bij loting toegescheiden :

1o. aan Meestel fan Álbert lYillànge Gratama,
hiervoren ondel sub 1 genoemcl , de onloelende

goedelen , in de eelste kavetr omschlevcn " ter

waarde van vier: en veertig duizendvijf honderd

guldens;
20, aan Meester Cornelis ílíddingh, hier:volcn

ondel sub 2 verrneld, de onroelende goedelen

in de tweede havel omschreven , ter: waarde van

viel en veertig duizend vijf honderd guldens;
3o. Aan rlleestel Lucas Oldenltwís TotzcÈen's ,

hielvolen ondel snb 3 velmeld, de onloelendc
goeclcrcn in dc dclcle kavel olnschreven , [rrr

40.
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'\,yaalde van ïiel cn vecltig duizurdvijf hondcrd
gulden;

4o. Aan de gezamentlijke rlcelgenooten, hielvolen
onder sub 4 tot cn mcr l0 omschlcven, de
onr.oer.ende goeilelen in de vierde kavel vcrmeld,
ter waarde vall vier en veer.tig duizencl vijf
honderd guldens.

Dn heeft deze toescheiding der kavels plaats gchacl
met inbegr.ip van de lasten en huulpenningen, die bij
cle kavels wor-den toebedeeld ! en mct ver.rnekling, dat
de wijk tusschen de pelceelen nulnmcr 48 en g3 voor.
gemeenschappelijkc lcl<cning rnoer rroldru aangelegd en
met aanvaarding van het aan ieder toebecleelde van af
lreden.

10. En aangezien de compar.ant , ondel sub l0
hiervolen genoernd, geregtigd is in het vielde
lot tot ecrle somma van ncgen cn twintig dnizend
dric honderd zeventig guldens of drie en dertig
vijftigste,

zoo is , onclcr goedlieuling van den l{anton-
rcgter. en na loting, toegcscheiden aan gemclden
comparant, Jonklreer. $Iecster Ánne l{illern ad?t
Holthe lttt Echterz, de l<adastrale nummers vijf-
iien, drie en tnintig, zcven en t,wintig, een cn
dertig , vijf en tlcltig, negcu íz en de strook
gronds der Dlentsche tr{anaalnraatschappij , ter
gezanrcntlijhe gl.ooilc van [\yee hondercl tirintig
bunder', zcs en zeventig loeclcn, t1Ícc en zevent;g
cllen , gelaaldccld op eerle somma van negen
cn trvinti3' Cuizcncl tlr'ie ïronclerd en zevcntig
gulderis.

7T

Z. Àan de overigc compelantcn , ondel sub 4 tot
en met I velrneld , gezamentlijli gelegtigd voor

zeventien vijftigste of de sorn van vijftien duizend

een honderd deltig guldens, de kadastrale per
ceelen nummers zestien , tlïee en dertig, veertig

cn lret noordelijk een vierde gedcelte van de

hiervoren omschreven grocnstukkcn,, gezarnentlijk

groot hondercl negen bunder', twee en deltig
roeden , cen cl r ge\raarcleercl op vljftien duizend

een houdcld dertig gulden.

In de waardering zijn de lasten bcgrepen , zoonlede

de toebedeelde huurpenningen , zoodat er geene over'.

bedeeling heeft plaats gehad.

En is ondel vorenstaande conclitien aan Jonkhcel
Meester Godert lYillem Án.drcas ucuz der W;jck, voor

zich en dc door hcm ver-tegcnlyoordigde paltijen
oncler sub nummer' 4 vclmekl , toegeschei4en vool hun

aandeel het noolclelijk een vielcle gecleeltc der hiervoren

vermelde groenstukken . ter waalcle van acht honderd

negentig guldens.

Waarvan acte.

Áltlus gedaan eu verleden ten huize van den loge-

menthouder Roelof Kuipers te Àssen , in tegetrlt'ool-

iliglreitl van Joneif Hollotzder, notaris-klerk, wonentle

te Àssen , en ilen heer' Ázrgust l(ilhelm Fredertlt

Bochardt, geneesheer', wonende te Borger', als tcn deze

bevoegde en velzochte getuigen r ev€n als alle comPa-

ranten en paltijen aan mij Notaris beliend.

En hebben cle cornparanten , dc getuigen , berleveus

mij Notalis , "r\eze acte, clie als rninuÍ;e in rnijne bc-

t'
!
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lïaring zaI verblijven, on4iddelijk na Sedane voorlezing
on dcr.teekenrl.

(gcteekend)
Á. YoS. .1. 4, }YïLLINGE GRATAUA.

I{t VÁN LIERT I" OI,DENHUIS TONCKENS.

G. W, A. VAN DER, WIJCK, J. BRUINS

sI,oT , Y{2. P, BnuINs s[oT r Wz.

R. BERKENBOSCH. JZ. II. J. CÀRSTEN.

a. .Ir. vaN IïOLTHD 1'OT ECHTpN. H. F.

GOSSEI,ÀÁR. G. LÁIíBERÏS! {. BIGTERINK.

t. w. F. BOCUARDT. J. HOLLAITDDR .

J. ItEppDNEB,, Notanp.
Gelegistreelcl te Assen deq acht en twintigstreu Jullj

1800 zes en zestig, deel 80, folio 142, ver.so. vak b,
neten bladen , geen renvooi. Ontvangen voor. r,egt

f 2.40 , voor' 88 opcenten Í v-gl,l", te zamen d,r.ie
gulden een en delrig en een halve cenr ff'g.Bl'/..) De
Ontvanger' (geteekend) H. vÀN ilE[rns.

O.nclelgeteekend.en :

10. Jonkvr.ourve lIartina Theodora. Ág+tha uan
der lIt'ijck, zonder beroep , wonende le Ásserr,

2o. Jonkheel Derk, uan. rler lI,gjck, gronclcige_
naar, rlroqende tc Assen ,

30. Jonkhcer lan Árend Godert uan der Ul,ijqk ,
burgemees[er.' , rn:onedde qe Wester;b.ork nï

4o. Frederíh lltar"ie qan He,jst, notaris, wenendc
tc trloderr , als hoofd del hurvelijksgemegrrsclrap
tnet ziine echtgenopte Petronellq, Ádrianq Geer-.
írtdda -á,gnes uen det' Wtjch,

5ó" .ïonlivloulv Henclriltu Jacoba petrortella uatt,
der íïttj/t,

7:i

Jonkvlouw An n.a Á rJriart q Rein irct l' endt" ika
ocrrt. tler \Yijck,

Jonkheer' Ífe n dri k f qn L e op o I rl u an, d erW "ij c k,
de drie laatst.en zonder. ber:oep , wonende te
Assen ,

ver.klaren

te bcvolmagtigen, onder: beloÍtc vg,n goedl{euling. en mct
rnagi van substitutie , Jonkhcel }feester. Godert 'íVitleno

<4.ndrects u. d.YY,ijch, Aclvocaat, wonende te Assen, om hen
te yeltegenlrooldigen blj de yoor.genomen sqheieling en

dqeling dcl glondqn , behoolenfl.e tot bet z,roogenaÍlnlde

Noord. qn Zuidbar.ger Compasquum , gejmee&te Hmrne,rr,

diensvolgeps zoo uooclig de lotelr Í-nede te legelen- ,
en na gedane loting het cleel aan lastgevers znllende
te beult vallen in oirtv&ngst te nemen , d.e noodi;ge
acten te teekenen r imitsgadels alles te iiquidereÈ: : lret
ter. zake van het aandeel van nu w{ilen Mevr.., Douairière
Jhr.. 1ïIr. H. aan der Wijck, Seb. R, G. G. Baronessc,d€

Vos ua,n Steentaijk, in reeds Semplde gemecnschap

van hetComp"seuunlr neg mogtblijken te arluqueffen
en ongeliguicleerd r en eindelijh om het te ontyangen
cleel aan anderer.l. in eigendouo. over te dlagen , daar'-

toe betrekkeliike wer,kzaamheden te verligteor r, en dat-
gene te doen , wat nuttig en aoodig zal bevonden
worden , alleq oÈdel verband als naar de wet. Ássen,
16 Julii 186€, lYesterbork, 19 Julli 186S, D. u". d.
\Yijck , 'uct'11. der ï{rijck, l. M. uan ÍI,e,ijstr , H., I. L,
aan de.r Wyck , li. T. Á.. aa,ro der Irtl,jck, H. J, P,
uan cler ll/ijck, Á. Á. R. H. aan cJqt W,ijc\.

Bovenstqalrdc vr-riruagt is dool den lasthebber, in
te6enlooldigheid del gctuigerr en vÍll] nrli Notraris, ysol'

6o.
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echt erkend , en ten blijke daalvau, door denzelvcrr ,

de getuigen en mli Notaris geteekcnd 23 Jul$ 1866.

(geteekend) G. ïr, Á. uan der \Yijck, Ilollctnder 
."

Á. ï4,. lt. Bochardt , J. Heppener.

Geregistreerd te Àssen den acht en twintigsteu Jul{i

1800 zes en zestig, deel 67 , folio 63, velso vak 4,
een blad geen renyooi. Ontvangctl yoot' r'egt f ,-80,
voor 38 opcenten f )-30; . te zanren een gulden tien

en eeri halve cent De Ontvanger (get') I{. uan. IlÍeurs.

Tlt. Cornelis Ht'ddinglt, Consul-Genet'aal van derr

Oranje.Ylijstaat in Zuitl-Àfrika , woneude tc Arnhem,

magtigt door dezcu SIr. ít. uan Lier , Advocaat en

Notaris te Assen , om narnens hem cle lekening be-

tleffende het Compascuum van Noold- en Zuidbalge,

gemeente Emmen , met de prirniticve cn tegen'lvoordige

deelhebbers te vereffenen en tr: sluiten, zoornccle de

proceskosten, vooltvloeijende uit de compascualc kwestie

t,usschen de onclerlinge deelgenooten.

Yoorts de obligatie rnet Mr. Ï'. O. 1'on'cl;erts, Bu,'-

gemeester. van llmmen, naulclls herrr invoege over'eerl'

g€komen op te maken en te teekelren , einclelijk voor

hem te loten bij de voolgenomcne velcleeling van het

Compascuunr dool de deelgenooten.

Alnhem clen 17 Junii 1866.

(geteekend) IIiddíngh.
Bovenstaande volmagt is door clen lasthebber' . in

tegenwoordigheid del getuigen en mij Notalis, vool echt

erkend en ten blijke daarvan, cloor denzelven de ge-

tuigen en m{ Notalis geteekend den 23 Jul{j 1866.

(geti:rkend) 4. W. F. Bochardt , Ilollander' , J.
trleppetzer, Notaris en H, uan Lier.
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Gelegistecrd tc Àsseu dcn acht el twintigste;r Jnli;'
1800 zes cn zestig, deel 67 folio 63 verso vak b, een
blacl geen renvooi. 0ntvangen voor regt 1f>>-80, voor
38 opcenten f >>-30'1", te zameil cen gulden tien en ecn
halve cent. I)c Ontvanger' (geteeliend) H. t,an Meurs.

Ondergcteekende Geertje lYesse/s Boer, weduwe
\Yarner Bruins S/o/ , .rvinhelii:r'sche .vroncndc tc [Ioo-
geveen , voor zich en als moedel en lvettige voogdesse
van Ánnechien, Jan en Wat.netdina Bruins Slot,
bij voornoemden halen man in cchte velwekt, en [larm
Br'uíns Slot , vet-veener. te l{oogeveen I voor zich zelven
en als toeziende voogd over Ántzec/aiert, Jan en War-
nerdina Bruíns S/ol , minder-jarige kinderen vanvoor.-
noemde Geeríje Wesse/s Boer en rvijlen Wctncr
Bruins S/o/, verklaren dool cleze volmagt te verleenen
de eerste voor. zich en in roornoemde harc qnaliteit
aan Pieter Brutns Slot , verveener te l[oogeveen. en
de tweede aan fan Bruins Slot , mede vel.\,eenel tc
floogeveen wonende, speciaal onr hen cn voor zich
zelve en in genoemde qualiteiten te ver.tegenwoordigen

bij het opmaken der. scheiding en cleeling van het Noold
en Zuidbarger Compascuum, gelegen in dc gcnr. Ernmcn ,
de daalvoor noodigc acten te passeeren en te teehenen,
het hun toebedeelde in ontvang te nemen , en ver.der.

te dier zake alles te doen en te velrigten , \yat zlj zelve
tegenwooldig zijnde zouden hebben kunncn , mogen en

moeten iloen, beloftc van goedkeuring en schacieloos-

stelling als naar legten. ÁlCus gedaan en gcteekend
te Hoogeveen clcrr 22 Julij 1800 zes en zesrig.

(geteekend) G. \\' Boe?'. H, Bruíns Slot , Wz.
Bovenstaande r.ohnagt is door dt lasthebhels , in te
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genrvoordighcld der getuigetl en vart rn$ Notaris, voor
echt elkend, en ten blijke claarvan door dezelven, de

getuigen eu nrij Notaris onderreehend den 23 Jullj l866.
P.. Bruirzs SloÍ í/72. , J. Bruins Stot ÍY2., ïtrollan-

cler , Á. 11'. I'. BrLchat"dt , f . Heppenet. , Notar.is.

Gelegistreet'd te -A.ssen den acht en twintigsten .íulij
1800 zes eu zestig , deel 67 , fotio 63, ver.so vak 6,
een blacl , geen r.envo.oi. Ontvangen l"oot legtlf >-80,
vOor 3B opcenten if >>3A,,'z, te zamen ccn gulden tierr

en eeu halve ceut. I]e Ontvangel , (gcrcekertà) H.uart
lWeurs,

De ondergeteerkende b\r. Lqmbertus Ca.rsten, Notaris,

wonende te Meppel , velklaalt mits clczen te magtigen

den Heer hlr. trIendrík. f an Carstetz, Notar,is, rroilende
te ltroogeveen ,. speciaal om voor en narnens hem tegen-

weordig te zijn bii descheiding cn veldeeling der veenen

€n gronden, behoorende tot en ge'naanr,d he.t zooge-

naamde Compascuuur , gelegen in de ftIarktc varr l\oore{-

en Zuid-Barge , geme€nte .Urnrnen, daartoe lnet de ove-

rige rrrede-gclegtigden een Notalis te he)pen benoemen,

kavelingen te helpen maken , de noodige aanrnelkingen

daarop tc maken. en dezelve goed te keuren oÍ af te
keulen, des nooclig, hel lot yoor: den lastgever te

trekken eu de havelingen, welke aan hern zullen te

beurt vallen , naal zich te nemen, de mede-deelgenooten

vlijwaring te beloven , d.e noodige acten te teekenen ee

te verlijden en voorts tel dezer zake al datgene meerder
en Yerder te verrigten r wat, de lastgever,, zelf tegen-

\yoordig zijndc , zoude hebbeu kunnen, moget] oÍ'
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rnocten doen , beloveldc gocdkculing en schacieloosstel-

ling als naar de lÍct.
Ilïeppel den 21 Julij 1866.

(getcekend) L. Carsíen.
llovenstaande vohnagt is clool den lasthcbber' , in

tegcnwoordigheid van mij i{otaris en de getuigen, voor'

ccht elkend , ten blijke daarvair Coor denzclven, de

getuigen en mlj Notalis ondelteehend den 23 Jul{j
1866. (geteekend) l!. J. Carsíen. Á. W..É'. Bochardt.
Hollartder. f. ïIeppener', Notaris.

Gercgistreeld te Àssen den acht en twintigsten Julij
1866 , dcel 67 , folio 63 , velso vak 7, een blad, geen

renvooi. Ontvangen voor l'egt / >r-80 , voor acht en

deltig opeenten. f >>-30'1,, te zamen een gulden tien en

een halve cent. I)e Ontvanger (geteekend) H. aan

llL eurs.

Uitgegeven voel wooldelijh gelijkluidend afschlift,
IIEPPENER , Notaris.

Zcgel Í 5.64

0pcentcn >> 2.1 4"

Salaris >) 11 .17

'l'o[aal f 1 8.95"

Otergeschleven ten hantole vari

hypotheken te Àssen clen 14 Augus-

tus 1800 zes en zestig, deel 295, no.

45. 0aglegister decl 22, no. 1591.

Onttaugen achttien gulden vijf en

negentig cr1 een halve cent.

De Bewaarder,

P. WINTtrR"


