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D’ Gedeputeerde Staten van Vrieslandt 
gesien ende gevisiteert hebbende het schriftel. aengeven 
ende antwoort bij Douwe van Epema als Grietman 
van Hemelumolphert ende Noortwolde voor hem 
ende mede als Last hebbende van den Dorpe Scharle. 
Epe Hettinga Dijckgraef van Wijmbritseradeel 
ende Lolle van Epema Dijckgraeff van Hemelum- 
olphert, Noortwolde ende Uuijtingeradeel cum 
annexis ter eenre.         Dirck Baerdt Dijckgraeff 
vande Sevenwolden, geassisteert mette volm. van 
sijn bedreeff, behoorl. gelast, als die van Opster- 
landt, Doniawerstall, Lemstervijffgae, L’asther-  *) 
vijffgae, ende Schoterlandt met de Stadt  
Slooten gerequireerde ter andere zijde.     Voor  
Commissaris van onse Collegie des Heeren Bur- 
nia ende Thijssens ingebracht, sampt derselver 
Heeren Commissarien nae oculaire inspectie daer van 
genomen hebbende, rapport ende advijs daer veuern 
gehoort ende verstanden hebbende, nopende de ver- 
delinge reparatie ende underhout van het Roede 
Cliff gelegen ten Suijdtoosten van Staveren, 
hebbende met rijpe deliberatie ende voorweten van 
saecke geordoneert, statueert ende determineert 
dat de Requiranten sullen aentasten, repareren  
bepalen ende onderholden de gerechte helft van 
het voorschr. Roode Cliff vant Noord beginnende  
gel. zij alreeds begost hebben, dat de binnen                            *) Hascher vijffgae ? 
leggende landen een’r inundatie ende underloop vande                
Geewaterden nijet beschadicht off wech genomen                           
worden.     Ende dat vangelijcken de Requi-                                    
reerde voortaen die anderde helft van t’voors(kreven) 
Cliff Suytwaerts aen, als hun sullen nemen, 
maecken, repareren, bepalen alst die noot vereijschen 
ende water noodt de binnen landen vuercoeme ende 
dit alles bij provisie ende unvercort Dartijch  
hinck inde teye ter principale hun recht soo well  
tegens elck anderen, als oock tegens anderen dijcken 
sij mede tot underholt van het voorschr. Cliff ver- 
menen moegen gehouden te sijn.   Actum den XVII 
Octobris XVI ende Acht.   Onderstonde ter orchine 
der Gedeputeerde Staten van Vrieslandt. 
Ende was underteeckent   ..  ..ijsma 
 
 
 
 
 
 

 

 

      “Westergo’s IJsselmeedijken”  M.P.Buijtenen  
In het Groot Arbitrant blz. 74: “Dat van het Rode cliff aff tot 
Feenhuijsen, de dijcken opgemaeckt ende van nuu voortaan 
onderholden zullen worden bij die van Geesterlandt, 
Donijewerstal, Lempster Vijfgae, Hasscher Vijffgae ende 
Schoterlandt”. 

 


