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Landerijen en wegen, in en rondom de "Stavorsche Noordermeer polder". 

de Grouwen (Ooster- & Wester-). 
 

 

Buiten de Staverse Noordermeer polder 

bij de Morra 

 

 
  Kaartje uit “De Vrije Vries” 28

ste
 deel, 1928 

 

-------------------------------------------------   

Proclamatie-boek Gaasterland (S-15.)  3
0
 Proclamatie 16 Juny 1807. 

Rinke Jans, Dijksgedeputeerde van Hemelumer Oldephaerd  

wonende in de Staverse Noordermeer onder Molkwerum  

B.B. & C. op de koop van sekere 4 hoofden, 2 Einsen land gelegen onder Molkwerum 

 in een stuk maadland van Westergrouwen afgeslat en aldaar op No. 115 belast. 

Aldus publiek in koop bekomen van Gees Oudewagen, huisvrouw van Hessel Hessels de Jong,  

wonende in de Staverse Noordermeer onder Molkwerum en Warns. 

Verkocht voor een Summa van 25 Car. guldens. 

---------------------------------------------------  

Proclamatie-boek Gaasterland (S-15)  3
0
 Proclamatie 28 Juny 1808 

De Heeren Haye Jans Visser en Jacob A. Lootsma te Stavoren,  

Rinke Jans te Molkwerum en G. Keuchenius Secretaris te Koudum  

B.B.& C. op de Koop van een Zathe en Landen met Huis en Schuur cum annexis,  

staande en gelegen op de Grouwen onder Molquerum, gequoteerd met N 2  

groot 51 Hoofden, 3 Einsen maat en fenland gelegen in de Polder en 27 Hoofden dito buitenland. 

2. Een stuk land gelegen als boven op de gemene Gaast (Zie daar.) 

In koop bekomen van Lammert (Polma) voor 3700 Car.gls. 

---------------------------------------------------  

Floreen-cohier 1708 Staveren 

1708 fol. 7 Links. Simpk Pyters geeft aan na- 

volgende landen 

Item 1½ hoofd landt leggende 

op de Ooster Grouwen aen de 

Morra, vervalt met Symen Pyters 



de Grouwen. 
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ende Jellte Douwes, beswaert met 

eliff Stvs. 3 penn. 

----------------- 

folio 32 Links. Doede Ages geeft aan navolgende 

landen. 

Item vier hoofden landt leggende 

op de Ooster Grouwen, waar van 

Wobbel Jouckes twee competeert, 

hebbende Homme Ottes Erven 

ten Oosten, Symen Pyters cum so- 

-ciis ten Westen, de heere Griet- 

-man van der Wayen ten Noorden 

ende de Morra ten Suyden naasten, 

 

folio 32. Item vier hoofden land waar 

van voors. Wobbel twee compe- 

-teert, leggende in Gale Hanckes 

landt, het beschut stuck genaamt 

op de Ooster Grouwen, hebbende 

voorschreven Gale Hanckes ten Westen 

ende Oege Willems cum sociis 

ten Noorden naasten. 

 

Fol. 33 links Wobbel Jouckes geeft aen 

naevolgende landen. 

Vier hoofden land leggende op 

de Ooster Grouwen, waar in Doe- 

de Ages twee hoofden competeert 

hebbende Homme Ottes Erven ten 

Oosten, Symen Pyters cum sociis ten 

Westen, de heer Grietman ten  

Noorden ende de Morra ten Suyden 

naasten. 

 

Item vier hoofden landt waar 

van bovengemelde Doede Twee hoof- 

-den Competeert, leggende in Gale Hanc- 

-kes beschut stuck landt op de Oos- 

-ter Grouwen, hebbende voorschr. Gale ten 

Westen, Agge Willems cum soc. ten Noorden 

naasten, beswaert met 4 Strs. floreen. 

----------------- 

Mr Jacob Runia tot Molqeren 

  geeft aan navolgende landen. 

Item vier eynsen vijf roeden 

landt op de Wester Grouwen 

leggernde aan de Geeuw verval- 

-lende met Heere Tierx & Jol 

Pyters, beswaert met ses stuy- 

-vers acht penn floreen 

 “Vervallen van land”. 

Een merkwaardig verschijnsel dit “vervallen” of “wandelen”. Dit vervallen is bij de hooilanden zoo algemeen, 

dat er, als een perceel niet vervalt, gewoonlijk bij vermeld wordt, dat het “stil ligt”. Bij de weidelanden komt dit 

zo goed als niet voor. (zie De Frije Fries, 1928 pagina 386) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  



de Grouwen. 
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1537, 6 April, Testament van Lyuck, de weduwe van Taede Hopper: 

Ze zegt toe aan “hoer soen Syuert” landerijen te Hemelum en te Mirns en Bakhuizen en verder: 

blz. 286 regel 31: “uutgesondert alleen dye twalyf hoefden landen, leggende in dye Westergrouwen”. 

Blz. 287 beginnende bij regel 1: 

Galthye haar andere zoon “sal hebben ende beholden thuys toe Staveren daer hy nu ter tyt 

In woont, twe koeganck in Galthye fennen, een hoefd land, gelegen in Jan Matys fennen, ses hoefd land, 

leggende in dye Westergrouwen.  

Noch een saete lants , gelegen by Boelswaert, opte Clever ghenoemt’, enz. 

---------------------------------------------------  

 


