
losse velletjes met aantekeningen Abraham Waslander Nauta, notaris te IJlst 
 
Blad 1 
IJlst B351 en 448 en 451 laten en 635 en451 en weglaten 807 en 852. 
Bezwaard met het houden van … en daar aan het land van Lijbo Nijdam en met opslag, 
alsmede met ….. …… ten behoeve van een verder naastgelegen land van Otte Santing en 
bevoorrecht met reed en drift te behoeve van land van Nijdam Pieter Bonnes Groeneveld, naar 
en van de Stadslaan. 
 
Blad 2 
Pieter Anne Wytses, mastmaker te IJlst. Koop voor en namens Pier Cornelis Meijer, boer te 
Popingawier voor de som van f 453,= per 36 ¾ Are perc 15 bij procesverb van fin toewijzer 
13 jan 1851 des namiddags om 2 uur ….  
 
Blad 3 
In majesteits behoud hebben de aan de erven van wijlen de heer Rijke tijmes Buitenhoff  en 
de weduwen erven Sjoerd  tijmen Buitenhoff, gep….. voor mij… in bijzijn van Getrui de 27 
nov 1850 = akte van scheiding de …. 2 landen 
 
Blad 4 
faan aan genoemde molen met ……. van het .. daar op de Geeuwswal aan het laan van de 
weduwe Sybren Gerben Rodenburg; bevoorrecht met voetpad op de molendijk en .. de 
zoogenaamde Rogmolenpolle. 
 
13 jan 1851 ten huize van Willem Jeltes Zult …….. te IJlst ……… voor mij Abraham 
Waslander Nauta 
 
Blad 5 (ander handschrift ?) 
Volgens de kaart is de Rogemolenpolle oospr geweest alleen no 349 en 350. 
453 en 810 waarschijnlijk ontstaan uit vroeger 342 waarin begrepen was huis van A. Nauta en 
ander tot aan de hoek. 
 
Blad 6 
Voorwaarden met alle zoodanigheden buiten,……, bezwaar ………. mandelijkheden als 
daarvan er aan bekom en vanouds zijn behorende geweest op… in deze geheel niet .. 
abusievelijk moet zijn uit…. of …. dat de ……….dienaangaande  … actie zullen hiervan 
restitueren 
 
Blad 7 
.. Zaagmolensdijk tot   de weg…….. zullen in dit  ….. verkopen Auke Wietses Bokma …….. 
Ijlst met Waslander Nauta 3/38 19 Fels 1839 Meindert Rinks Groeneveld , bakker Teeuwe 
…………, scheepstimmerman ……………….., schoenmaker allen te IJlst ……………….. de 
Algemenen armen te IJlst koopsom 
 
Blad 8  
???????????????? regmolenspolle nummer 294 
349    groot 15 ……… en B350   … groot 3-90 ….. naast .. de geeuw 
het land  ….B.. Groeneveld bevoorrecht met voetpad om dat land  … B.R. Groeneveld,  
v/h Dick fe.the ….., te IJlst ………………………. 
Op dit land …………………… 


