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

Zuider

Munnikenveld.

net buiten de ZUIDERMEER
["hebbende de Meerweg ten Noorden en de Dijksvaart ten Westen".(1757)]
Kadastraal Staveren Sectie B 209 (1848)
groot 3 bunders 67 roede 20 el.
groot 8 pondemaat (1794)
-----------------------------------------------------------------------------------

Stavoren
Kad. Sectie A
Warnservaart
Het zgn.
"Gele brugje".
Het ZuiderMunnikkeveld
B 176

B 209
Het "Yke-veld"
B 207

De "Scharlder vaart" is
misschien de ring-vaart
van de Zuidermeer

De Zuiderzee
----------------------------------------------------------Notarieel archief Koudum (toegang 26, nr. 72.028, acte nr. 42.)
1848 Op heden den 27 April 1848 des v.m. 10 uur hebben wij Meester Hendrik Jan de Carpentier
Notaris te Koudum ten huize van Johannes Bleeker Kastelein in de Witte Arend te Stavoren
ten einde om aldaar over te gaan tot verkoping van na te melden vastigheden.
De eigenaren hebben den eigendom verkregen bij Testament verleden
den 28 January 1848 van Hidde Reinier Pietersen te Stavoren
die de eigendommen verkreeg ten deele als erfgenaam zijner wijlen ouders.
Verkoop o.a. Perceel 17:
Een uitmuntend weidland aldaar genaamd Zuidermunnikeveld,
bekend ter kadaster in Sectie B onder nummer
209: Weidland, groot drie bunders 67 roede 20 el.
210 Water, groot 75 roede 20 el.
Dit perceel betaald tien gulden jaarlijks maalloon aan de Zuidermeer,
komende de pomp van rekening der koopers.
Koper: Hessel Tiemons de Jong voor 3210 + kosten/overname/verhoging = ƒ 3410,-------------------------------------------------------------------1829 Kadastraal Stavoren Sectie B nummer:
206
Jacob Aukes Lootsma
Lid Ged. Staten Lwd weidland
groot: 19420
207
Gerrit Gerrits Mulder
kastelein te Stavoren weidland
groot: 10100
208
idem
water
groot: 4080
209
Wed. Reinier Pietersen
weidland groot: 36720
210
idem
water
groot: 7520
[209 is een stuk land, zuidelijk van de “meerweg” aan de dijksvaart.]
----------------------------------------------------------D. Strikwerda,
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het Zuider Munnike veld.
Reëel-cohieren Staveren:
jaar:
1794
1790
1787
1785
1780
1775
1770

landnr.: eigenaar:
gebruiker:
omschrijving:
135
Jan Gerbens
zelve
het Zuider Monnikkenveld gen. groot 8 pdm.
135
Jan Gerbens
zelve
het Zuider Munnikkeveld gen. groot 8 pdm.
135
Jan Gerbens
zelve
het Zuider Monike-veld (huur getaux. ƒ 45 )
135
Jan Gerbens
selve
het Zuider Munnikeveld, 8 pdm.
135
Jan Gerbens
selve
het Zuider Munnikeveld, 8 pdm.
135
Jan Gerbens
selve
het Zuider Munnikeveld, 8 pdm.
135
hier komt het nummer 135 niet meer voor, 129 is het laatste nummer.
Verder vermeld men: de landen in de Zuider meer gelegen zijn, toebehorende
aan de oude Secrt. B. Binckes en de landen onder de kruidmolen alhier (zijn) met
meer floreen en lasten beswaard als de huren zouden kunnen renderen en worden
hier Pro memorie aangetekend.
deze tekst met andere eigenaren loopt terug tot en met 1717.
Zuid of Oost ?
1713
68
de Stad Stavoren
Uylke Poppes
een stuk land het Munnikevelt genaamd
vrij van reele 100ste penning.
----------------------------------------------------------Verkoop Staveren
26 November 1757
1757 Verkoop van 6 koegang, het Stads Zuider Munnikeveld
verkoper de Stad ??
hebbende: Hoite Tijssen met Yke veld ten Suiden,
de Meersweg ten Noorden, de Scharlder Vaart ten Oosten en
de dijkvaart of uitgegraven poelen ten Westen.
Koper: Jan Brouwer voor Gerben Jans Erven voor ƒ 147 - 0 - 0.
----------------------------------------------------------Verhuring van de Stadslanden 1713
1713 't Zuyder Munke veld, gehuurt van Eilert Coerts voor vijf jaare
daerop te brengen 8 schar dong tot laste van de huurder voor ƒ 61 - 0 - 0. (jaerlix)
borg: Claes Eylerts.
----------------------------------------------------------1708 Floreen-cohier Stavoren
folio 38 Landen de Stad Stavoren toebehorende: o.a.
Het Suyder Munckevelt, omtrent 6 koegangh groot,
hebbende Baafjen Hovius cum sociis ten Suyden,
de Meerswegh ten Noorden naasten
----------------------------------------------------------Register der Verpagtingen der Stad Stavoren. (70-01 70.)
1668 d'Old Burgemeester Focke Hylckes continueert d'huyr van't
Suyder Muncke veld voor 2 jaaren, jaarlyx
111 - 0 - 0.
----------------------------------------------------------1628
Resolutie-boek 15 Stavoren:
"aen de E.M. Heren Gedep. Staeten van Vrieslant".
De participanten in de bedijking van de Staverse meren zeggen dat veel inwoners van onze provincie
schade hebben geleden door de "inbruecke der suijder seedijcken", also oock sij remonstranten daerdoor in
particulier in haer bedijckinghe gecregen hebben. Om welcke te stoppen alsoo het mangelt aen materije
ende nae daerbij gelegen is een stuck lant, wesende lantschaps Muncke Lant bij der stadt Stavoren
aengeveerdet ende geprecideert hadden sij remonstranten aen d'Magistraat der voorschr. stede versocht hen
te consenteren ut het voorschr. lant so veel eerde te laten haelen als tot stoppinghe van de inbrueck nodich
soude wesen onder praesentie van so veel daer vergraeven mochte werden ('t welck nae vermoeden
weijnich roeden souden bedraeghen) tot seggen van goede mannen geerne te willen vergoeden ende
betaelen. In welck versoeck, hoewel redelijck ende billick, die Magistraet weijgert te consenteren,
eensdeels vermits de landen verhuijrt sijn, anderdeels vermits het haer niet soude vrijstaen sulcke graevingh
in de selve landen te consenteren, blijckende bij de missieve hier annex. So veel 't eerste aengaet sijn
d'remonstranten wilich ende eerbieden sich mits desen de huijders het interest 't welck sij bij gravingh van
weinich roeden sullen lijden tot seggen van onparthijdiche te boeten. Dat voorts de Magistraet seijt haer
niet vrij te staen sulcke graevinghe in de voorschr. landen te consenteren, moeten de remonstranten
D. Strikwerda, 1 oktober 2012
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het Zuider Munnike veld.
bekennen so te sijn in respect dat het lantschaps Muncke lant ende daeromme U.E.M.consent daartoe
voornamelijck gerequireert wordt, weshalven d'remonstranten haer adresseren aen U.E.M. gansch
dienstelijck versoeckende om haer auctoriteijt in desen te willen enterponderen ende gratieslijck de
remonstranten onder voorgaende presentatie ende verclaeringhe d'vergraevinghe van enighe weijnighe
roeden te consenteren ende d'magistraet voorgemelt so veel node te ordonneren om sulx toe te staen ten
eijnde sij remonstranten de bedijckingh die sij op octroij van de Heren Staeten deser provincie hebben
aengevanghen bequaemelijcken moghen uttfuijren.
Huijden den 14e maij anno 1628. In kennisse van mij F37Eikema.
----------------------------Hoe komt de Stad Staveren aan dit stuk land ?
In 1580 kwam al het kloosterbezit aan de Staat.
Misschien is de Stad zo aan dit stuk land gekomen.

1611.

Resolutie-boek der Stadt Stavoren nr. 15.
14-02-1611. De Magistraat besluit 12000 car.gulden te lenen om:
Een nieuwe zeedijk te maken, te beginnen achter het stadhuis tot aan het gedemolieerde blokhuis.
Het verdiepen en verwijden van de zgn. Munnicke sloot, van de Zuider Staverse Meer tot
aan de stadsgracht en van de stadsgracht tot aan de zuiderzijl.
Het maken van een stenen pijp op de post in de stafswal en
een goede houten brug over de zuiderzijl.
-------------------
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