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

Schramshiem.
Buiten de Noordermeer polder.
Wie is toch deze Schram geweest ?
Kadastraal Staveren Sectie B nummer 11. (421).
Bij de "barte" over de (noorder) dijksvaart.
(“barte” is een losse houten brug over een sloot.)

Waar blijkt dit uit ??

1989

Gevraagd aan eigenaar boer Eriks of hij de naam "Schrams-hiem" kende.
Jazeker, zei hij, dat is een stuk land van mij tegen de dijksvaart, bij een vroegere polderdijk,
groot ongeveer 5 pdm. Vorig jaar is het land gevreesd en er kwam veel puin te voorschijn.

de “barte” in de Noorder-dijksvaart bij “Schramshiem”.

B 12 is groot:29150

B 11 is groot 34820,
dus: Schramshiem !
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Schramshiem.

hier B 12
de “barte”

Gedeelte Kadastrale kaart 1832 met de “vernauwing” in de dijksvaart.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1832 Kadastraal Stavoren, Sectie B:
9.
H.O.N.
Contributie Stavoren
Zeedijk opp. 6310
10.
Demmer
Atze Dirks Landbouwer onder Molkwerum Water
opp. 12530
11.
id.
id.
id.
id.
Moeras opp. 34820
12.
id.
id.
id.
id.
Weidland opp. 29150
--------------------------------------------------------------------1811 Verkoop van drie stukken grasland gelegen tussen de Zeedijk en de Molkwerumer vaart
onder de Stad Stavoren, groot 9 pdm de grote helling.
Hessel de Jong ten Oosten, Durk Teekes ten Zuiden en Noorden en de Vaart ten Westen.
en het quoteel onderhoud van het Zet op Schrams hiem volgens conventie daaraf zijnde
Verkoper: Teetske Symens wed. Tymen Hessels de Jong te Stavoren.
Koper: Teunes van der Meulen.
---------------------------------------------------------------------

Kaart uit waterschapsarchief waar “Schramshiem” op voorkomt.
Achter de dijk ligt “het schramshiemshoofd”, bij de Staversen bekend als het zevende hoofd.
--------------------------------------------------------------------Proclamatie-boek Gaasterland (S 15)
derde procl. 14-12-1808.
1808 Durk Barends, huisman te Ipecolsga koopt “zeekere uitmuntende Zathe en Landen en poldermolen
onder het dorp Molkwerum groot 140 hoofden waarvan 60 onder Stavoren, begerechtigd met de
vrije visscherij van het zet en brugje in de Dijksvaart;
doch ook belast met het onderhoud van het een en ander”.
Veel floreen te Stavoren.
Schramshiem valt hier onder de “Molkwerumer" plaats; als eigenaar !
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Schramshiem.
--------------------------------------------------------------------1778 04-02-1778
Gerrit Yntema, oud Burgemeester, koopt een stuk land onder Stavoren Breefinne genaamd,
hebbende Schramshiem ten Westen en Noorder Camperhorn en de Molkwerumer vaart ten Oosten.
Gekocht van Cristine Ketel, weduwe Hempenius.
--------------------------------------------------------------------1776
“Berigt wegens storm in den nacht tusschen den 20 en 21 November 1776”
(volgens het handschrift van Mr Lollius Adema,
in leven Secretaris van Wijmbritseradeel te Sneek, 1776)
…… De gaten in de dijk tusschen Molkwerumer zyl en Stavoren
waren bijna ontelbaar, ’t eene van meerder, en ’t andere van minder belang.
Het gevaarlijkste van dese is by Schramshiem in de
Waterdyken, en hadde de wind aangehouden (maar een
weinig langer), een doorbraak konde alhier niet voorgekomen worden, want de paal is ter lengte van eenige
roeden geheel weggeslagen, en de dyk byna door.
Te Staveren viel het ons aanmerkelijk toe, want de paal
agter de stad hadde ’t gehouden, en in de dyk was maar
een gat van aanbelang, het water alleen door de huisen lopende hadde kleine schaeden veroorsaakt.
--------------------------------------------------------------------Verkoop-boek Stavoren, Palmslag 09-02-1754
1754 Verkoop bij Claas Hilverda in't Vergulde Hooft te Stavoren.
Sibbel Reyns, wed Jacob Jouckes verkoopt een deftig stuk grasland gelegen onder de Stad Stavoren
tussen de Zeedyk en de Noordervaart na Molqueren, Breefenne genaamt, hebbende Schramshiem
ten Westen, Noorder Camperhorne ten Noorden en het Stadsstukje ten Zuiden en de Molquerumer
vaart ten Oosten. Gekocht door P. Hempenius.
---------------------------------------------------------------------
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