
TRESOAR NOTARIËLE ARCHIEVEN  
 
1839 Rauwerd, Notaris G. Bakker  
Koopakte d.d. 1 mei 1839 
 (Toegangsnr. 26; inventarisnr. 113016; repertoirenr. 86 d.d. 1 mei 1839) 

 

Schelte (koopman te Wirdum) koopt van meester timmerman Pieter Geerts Bleeksma te Rauwerd 

een huis te Roordahuizum: ‘het oostelijk gedeelte eenig huizinge en erve, cum annexis, staande en 

gelegen binnen den dorpe Roordahuizum, in de Grietenij Ydaarderadeel, (…) bestaande dit gedeelte 

uit eene voor- en achterhuis, mitsgaders bleekveld en verdere toe- en aanbehooren, en alsnog een 

regenwaterbak en pomp, zich strekkende ten zuiden van en uit de algemene vaart.’ (nummer 

twee, sectie A nr. 369). Hij betrekt het huis op 12 mei 1839 en koopt het voor ƒ 800.  

 

 

1839 Rauwerd, notaris G. Bakker 
Obligatie d.d. 1 mei 1839 
(Toegangsnr. 26; inventarisnr. 113016; repertoirenr. 87 d.d. 1 mei 1839)  

 
Schelte Hendriks Brandsma, koopman in Wirdum, leent van koopman en winkelier Piet Idzes 

Boersma uit Rauwerd achthonderd Nederlandse guldens. Hij betaalt 4½% rente en neemt als 

zekerheidssteling een hypotheek op zijn huis: ‘(…) het Oostelijk gedeelte ener huizinghe en Erve 

cum annexis, staande en gelegen binnen den dorpe Roordahuisum, in de grietenij Ydaarderadeel, 

en aldaar gequoteerd sub nummer twee, bestaande dit gedeelte uit eene voor- en achterkamer, 

voor- en achterhuis, mitsgaders bleekveld en verder toe- en aanbehooren, met en benevens eene 

regenwaterbak, zich strekkende ten zuiden van en uit de algemeene vaart en breedte van hetzelve, 

tot noordwaarts aan den eigendom van Jonkheer Vegelin van Claerbergen (…)’. Kadastrale legger 

gemeente Roordahuizum nr. 369. Grootte: 1 roede en 51 ellen. 

 

 
Notaris B.J. van Assen te Jorwerd 
Obligatie 
(Toegangsnr. 26; inventarisnr. 67026; repertoirenr. 3 d.d. 16 januari 1851) 

 

Schelte is koopman en winkelier te Roordahuizum. Hij leent ƒ 600,00 van Pier Idzes Boersma, 

koopman te Rauwerd. Als zekerheidsstelling neemt Schelte een hypotheek op zijn huis in 

Roordahuizum: ‘Eene huizinge en erve cum annexis, staande en gelegen in de buren te 

Roordahuizum en aldaar gekwoteerd met numero twee (…) (Sectie A nr. 369), hebbende eene 

inhoud en grootte van een roede en een en vijftig ellen, bij hem comparant als eigenaar in 

gebruik.’ 

 

 

 

 

 

 


