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

de Zuider- Doelen .
In de Staverse Noordermeer Polder
Zie ook bij Noorder-Doelen !



------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noordermeer-boeken, "verhuringen".
1807
de 4 e(i)nden dyk, beginnende by de Doelen aan de Molkwerumer vaart
en eindigende tot aan de Wymerts

1792

6. Het derde Perscheel dyk van Vrouwmiedens weg tot Zuyderdoelens hek,
wel expres te Hooyen(?) lopende hetzelve voor het grootste gedeelte langs
de Molquere vaart om soo't mogelyk de groey van het Ried aan de vaart ....
deselve te bevorderen.
7. Het vierde perscheel dyk van Zuyder doelenshek tot het hek by de
Erven Jan Jelles Hollanders plaats, is huurder Kornelis Jans Hollander

6. Het 3de Percheel dyk van Vroumiedens hek tot aan Zuiderdoelens hek.
7. Het 4de Percheel dyk van Zuyder Doelens hek tot aan de Plaats van Jan Hollander,
is huurder Jan Hollander.
------------------------------------------------------------------------------1708
Floreen cohier Stavoren:
fol. 2 links
De Olde Burgemr. Jan Uilkes geeft aen nabenoemde landen.

1761

Deze Landen bij
Gerrit Oeges
overgenomen
met twintigh Stv.
floreen lasten.

Item ½ hoofd landt leggende in de Zuyder Doelen, hebbende Jan Saeghman tot Inlegger en Claes Gaarts ten Westen, Ruurd Grates
ten Noorden, Zuyden naesten, beswaart met 8 floreen.

Item op de Zuyder Doelen ’t eene een hoofd & 't ander jaer
1½ hoofd & vervallende met Agge Loiter, beswaart met 12 floreen.
fol. 2 links
Leyn Douwes geeft aan volgende Landen.
7 hoofden land leggende op de Zuyd doelen, hebbende Sybren
Jouckes en Pyter Alberts ten Noorden, de meer of ringsloot ten Zuyden
Oosten, Westen Naasten, beswaart met 22 floreen.
NB Dese bovenstaend land by Claas Gaarts met verder floreen overgenomen als te sien folio 17.
Jelle ende Rienck Galties geven aan navolgende landen
fol. 8 Links.
Item 1½ hoofd landt met Andrys Galties gemeen leggende op
de Zuyder doelen, hebbende Claes Tiaarts ten Noorden en
Piebe Sioerds ten Zuiden Naesten, beswaert met 9 Stvs. floreen.
fol. 9 Links
Feike Pyters Erven geven aan navolgende landen.
Item ½ hoofd op de Zuyder Doelen, hebbende Claas Tieerts,
Pybe Sioerts en Auck Claas tot Inleggers, beswaert met 3 Stvs. floreen.
fol. 9
Hidde Allerts voor hem en van syn vrouw g'erft geeft navolgende landen aan.
NB Item heeft nog overgenomen van Albert Wybes erven van Moqueren,
te sien op fol 53, 9 eyns landt leggende op de Suyder Doelen by Stavoren,
mandeligh met Sy bren Jouckes, alhier beswaert met een Stvr. 5 penn floreen.
D. Strikwerda,
laatst bewerkt: 30 augustus 2012

Blad: 1 /3.

de Zuider Doelen.
fol 12 links

De Old Burgemr. Reinier Grates geeft aan navolgende landen.
9 hoofden landt leggende op de Suyder Doelen, hebbende de Noordervaart ten
Oosten, de Gemeene Meers sloot ten Suyden, de Olde Burgemr.
Jan Zaaghman ten Westen, het Hase hooft ten Noorden naesten,
beswaert yder hoofd met 9 Stvrs 4 1/3 penn.
NB van dese 9 hoofden heeft de Burgemr. Reynier Grates aen de Burgemr. Pybe Sioerdts Wiaarda
2 hoofd verwandelt tegen een hoofd land mede leggende op de Zuyder Doelen, ‘t Haase hoofd
genaamt, met 6 Stvrs 4 penn minder lasten als op twee hoofd syn leg gende, strydig tegens ‘s
LandtsResolutien & placcaten, waartegen oock is geprotesteert te sien op folio 13.
fol.: 12.
Item 1½ hoofd landt leggende op de Suyder Doelen, de Wel genaamt,
met Jan Uilckes vervallende, hebbende Pybe Sioerds ten Westen naasten.
De Burgemr. Piebe Sioerdts Wiaarda geeft aan navolgende landen.
van de Creditering
5 hoofd landt op Suyder Doelen daer de Oude Boom is, hebbende
van w. Rincke
Jan Zaaghman ten Oosten, Tryn Jelles ten Noorden ende de Ringhsloot
Hendrix bij doten Westen naasten, beswaart met 25 Strs. 5 penn.
natie over genomen10 eynsen land gelegen op Zuider Camperhorn, beswaart met dartien Strs. Floreen lasten.
Item een hoofd landt genaamt het Haase Hoofdt, gelegen op de Suder Doelen,
Fol .13 L(inks)
hebbende Rinner Grates ten Suyden & Oosten, de Erven van Marten Everts
Item heeft de Burgemr.
ten Noorden ende Westen naasten, beswaart met acht Strs. Floreen.
P. Wiaarda nog overgenomen NB dit hoofd is tegen de 2 hoofd van Voornoemde Rinner Grates
van Jan Uilkes
verwandelt, te sien op Folio 12.
17 eynsen 65 Roeden land gelegen op Zuider Camperhorn, beswaart met een floreen land lasten
sijnde dit land met coper & niaer ende?in questie waaraff nog geen Decessie ? is
Item een hoofd op dito Doelen hebbende de Aal ten Oosten ende de
meers sloot ten Westen naesten, beswaart met 8 Strs. Floreen.
Item 2½ hoofd land op voors(taande) Doelen, hebbende JanSaaghman
ten Westen & de Ringsloot ten Oosten, naasten, beswaert met 20 Strs. Floreen.
Item een hoofd op voors. Doelen, hebbendeTen Noorden bovengestelde
5 hoofden & leit mandeligh met Claas Tjeerds,Trijn Jelles, & de Erven van
Ewert EeWerts, beswaert met 8 Strs. Floreen.
Met nogh twee hoofden op de Suyder Doelen gelegen, mede te sien op folio 12,
yder hoofd beswaert met negen Strs. 4 penn, comt de 2 hoofden
fol. 15.
Raucke Gerryts geeft aan navolgende landen.
Item heeft overgenomen van Rinck Hendrix, te sien op fol. 33, drie hoofden land
en een kleyn hooft leggende op de Suyder Doelen, hebbende Boin Dirx Erven
met een hooft tusschen beiden ende Dirck Claes Doacp? ten Suyden en
Anne Gerryts ten Noorden naasten, beswaert met veertien Strs. twaelff
penn.buiten ende twintigh Strs seven penn. binnen floreen.
Item heeft nogh overgenomen van de Erven van Tiaart Gerryts tot Molqueren,
te sien op folio 45, vier eynsen landt gelegen op de Suyder Doelen met
Nanne? Poppus erven gemeen, vervallende met Rienck Hendrix tot Stavoren
ende hebbende Pybe Sioerts ten Noorden ende Suyden, Sybren Jouckes
fol. 16 Links
ten Oosten, de Sloot ten Westen naasten, beswaert met vier Strs. floreen.
Claas Tjaarts geeft aan navolgende landen.
fol. 17 links
Item dardehalf hoofd landt op de Suyder Doelen, hebbende d’Olde Burgemr.
Rinner Grates ende Sipk Douwes ten Noorden Pybe Sioerts Wiaerda, Jelle
ende Andries Galties ten Suyden, Jan Uilckes ende de Meerdyck ten
Westen naasten, beswaert met 16 Strs. floreen.
by Claas Tieerds
Item heeft nogh overgenomen van Leyn Douwes, als te sien op folio 2,
overgenomen met
seven hoofden landt leggende op de Suyder Doelen, hebbende Sybren
de Burgemr.
Jouckes ende Pyter Alberts ten Noorden, de Meer off Ringsloot ten Suyden,
Wiaerda alle
Oosten & Westen naasten, beswaert met 23 Strs. floreen.
de landen van Doeke Balk met deselve floreen soo als op folio 22 te sien is
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de Zuider Doelen.
Item vd Cuede?? van Rink Eendan? een calff gras land met 3 Strs. floreen, te sien op folio 35 per abuys
dit Calfgras by Jan Fokkes overgenomen.
Fol. 20 links
De Olde Burgemr. Jan Zaaghman geeft aan navolgende landen.
Item een groot vierkant hooft op de Suyder Doelen, Pybe Sioerds ten Oosten
en Noorden, Sybren Jouckes ten Westen en de Aal aen de Suydkant ten naasten.
fol. 23 links
Sybren Jouckes geeft aan navolgende landen.
Item 1½ hoofd landt leggende op de Suyder Doelen, vervallende
met Sipke Symens Erven beswaert met negentien Stuyvers floreen.
fol. 24.
Baafjen Hovius Erven geven aan navolgende landen.
Item Twee hoofden landt leggende op de Suyder Doelen, hebbende de Ael ten
Suyden, Pybe Sioerdts ten Oosten ende Westen ende de Vaart ten Noorden
naasten, beswaert met 16 Strs floreen.
fol. 30.
Geven sy Comparanten aen met Jantien ende Ad Douwes uit de Erffenis van
Douwe Douwes, haer Beste vader nogh in masse te hebben navolgende landen.
Twee hoofd land op Suyder Doelen, lolcke Ottes ten Noorden. De Vaart ten
Westen, Jan Uilckes ten Suyden naasten, beswaert met sestien Strs. floreen.
fol. 32.
Heymen Jansen geeft aan voor de Erven van Wouter Douties
Item ses ende een half hoofdt landt leggende op de Suyder Doelen,
hebbende de Burgemr. Rinner Grates ten Suyden,
beswaert met een floreen twintigh Stuyvers tien penningen.
Rinck Hendricks landen, off Crediteuren land.
folio 34 Links.
Item drie hoofd land met een kleyn hoofd, dat alle jaren vervalt gelegen
op de Suyder Doelen, hebbende Boins Dircx Erven met een hoofd tusschen
beiden, Dirck Clasen hoofd ten Suyden & Anne Gerryts ten Noorden naasten,
beswaert met veertien Strs. twaelff penn. buiten flor.
NB Dit land bij Romcke Gerryts overgenomen & gecocht te sien op folio 15 in plaats van 23 Strs.3 penn
met nogh achtien Strs. meer afgenomen van de twee hoofden landt in Cornelis Sipkes velt alsoo nu
te samen dit landt beswaert met een flor. 7 Strs. 3 penn.
-----------------------------------------------------------
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