
Gezinsstaat van 82 personen  
 

Bijlage bij digitale bronbewerking 19 
‘Doodboek Noordlaren 1759-1779’. 

 
Basisbestand Haren 
De gegevens in deze publicatie behoren tot een groter (nog niet gepubliceerd) bestand met 
gegevens over de inwoners van de kerkelijke gemeenten Haren en Noordlaren (voor 1811) en 
de burgerlijke gemeente Haren (na 1811): het ‘Basisbestand Haren’. Dit bestand is 
opgebouwd op basis van gegevens in genlias, allegroningers, drenlias en genealogische 
publicaties op internet (bv de ‘genealogiën Eelde’ van Arend Arends).  
 
In het Basisbestand Haren wordt waar mogelijk een relatie gelegd met bevolkingsoverzichten 
in het archief van de gemeente Haren.  
 
Adresgegevens en wijze vermelding adressen 
Vooral op basis van het bevolkingsregister 1830 zijn in het Basisbestand Haren 
adresgegevens ingevoerd. Deze adresgegevens zijn voor een aantal woningen aangevuld met 
adresgegegevens uit het bevolkingsregister 1840 en uit de doorlopende 
bevolkingsadministratie vanaf 1850. Soms zijn ook adresgegevens ontleend aan andere 
bronnen. Een systematische invoer van adresgegevens op basis van de vermeldingen in de 
burgerlijke stand (geboorte en overlijden) heeft nog niet plaats gevonden.  
 
Woningen worden afgebroken, gesplitst, samen gevoegd met andere woningen en wat vroeger 
zeer frequent gebeurde vernummerd. Hoe houd je de juiste gegevens bij elkaar. In het 
Basisbestand Haren is er voor gekozen om elke woning de naam te geven, die gelijk is aan het 
adres in 1830. Bij de presentatie van de gegevens werkt dit in eerste instantie wat verwarrend. 
Een voorbeeld: 
W ijk  A  Haren 10  W i jk  A  10-1 Haren  in  1830;  
W i jk  A  Haren 10  W i jk  A  10-1 Haren  in  1840;  
W i jk  A  Haren 9  W i jk  A  10-1  Haren  i n  1850;  
W i jk  A  Haren 10  W i jk  A  10-1 Haren  in  1860;  
W i jk  A  Haren 9  W i jk  A  10-1  Haren  i n  1880;  
W i jk  A  Haren 13  W i jk  A  10-1 Haren  in  1890;  
W i jk  A  Haren 18  W i jk  A  10-1 Haren  in  1918;  
Ri j kss t raatweg 205 Haren W i jk  A  10-1 Haren in  1935  
 
In dit voorbeeld is het gedeelte van het adres, dat de naam van woning aangeeft onderstreept. 
Dit gedeelte blijft constant. Het eerste niet onderstreepte adresgedeelte kan door 
vernummering veranderen. In de naam van de woning is de nummertoevoeging ‘-1’ gebruikt. 

Een dergelijke toevoeging komt niet voor in het bevolkingsregister (wel toevoegingen als ‘A’, 

‘B’, etc.). De toevoeging is gebruikt als in het bevolkingsregister hetzelfde nummer wordt 

gebruikt bij meer dan één woning. Zie de afbeelding uit het register 1830 voor de woning 
Wijk A 10 Haren. 
 
Gebruikte codes 
Bij sommige namen staan tussen haakjes codes vermeld. Deze codes geven aan dat de 
betreffende persoon voorkomt in andere overzichten. De code GH1812-XXX verwijst naar 
het overzicht gezinshoofden 1813 (bronbewerking 10), de code MIL-XXX verwijst naar het 



register 1814 inschrijving landstorm en landmilitie (bronbewerking 12), de code DN-XX 
verwijst naar het Doodboek (begraafacten) Noordlaren 1759-1779 (bronbewerking 19), de 
code EM naar het (nog op te stellen) overzicht Emigranten, de code RAAD naar de 
raadsleden in de periode 1811-1941 (bronbewerking 1), de code RW naar het overzicht 
panden Rijksstraatweg Haren-Centrum (bronbewerking 20), de code B24 naar het (nog op te 
stellen) overzicht De (24) boeren van Haren en de code L-XXXXX naar het leggerartikel van 
de betreffende persoon in de kadastrale registratie.  
 
Gebruikte wijknamen 
Voor de opzet van de huisnummering wordt verwezen naar bronbewerking 3 ‘Systematiek 

huisnummering 1811-2011’. De volgende wijkaanduidingen worden gebruikt (de tussen 
haakjes geplaatste namen zijn bij de bewerking toegevoegd en staan niet in het 
bevolkingsregister): 
 
Haren Noordlaren Helpman 
Wijk A (Haren) Wijk A (Noordlaren) Wijk A (Helpman) 
Wijk A Middelhorst (-Haren) Wijk B (Noordlaren) Wijk B (Helpman) 
Wijk A Harenermolen Wijk C Glimmen Wijk C Buiten klein poortje 
Wijk B (Haren)  Wijk C Euvelgunne 
Wijk B Kromelboog (-Haren)  Wijk D Den Hoorn 
Wijk B Oosterweg (-Haren)   
Wijk C Onnen   
Wijk C Waterhuizen   
Wijk C Haardermolen   
Wijk D Hemmen   
Wijk D Dilgt   
Wijk D Klaverblad   
Wijk E Hoornschedijk   
Wijk F Essen   
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1 J.E. (DN-18) is overleden op donderdag 20 oktober 1763 te Noordlaren.

In het doodboek Noordlaren wordt bij zijn overlijden vermeld: "Een vreemd man die hier 'nachts geherbergd zijnde, 's morgens
gestorven is, de letters van zijn naam waren J.E. gelijk bleek op het mes".

2 N.N. (DN-57) is overleden op zondag 3 juli 1768.

Vermelding in Doodboek Noordlaren: "Een onegt kind van NN ongedoopt, nadat het 6 weken geleefd hadde".

3 N.N. (DN-78) is overleden op dinsdag 14 april 1778 te Noordlaren.
N was gehuwd met Jan.

Van Jan en N is een kind bekend:

1 Jantien Jans is geboren in 1720 (OS), is overleden in 1782.  Jantien werd 62 jaar.

Op 16 april 1773 aangenomen als lidmaat van de kerk te Noordlaren.  Vermelding in ledematenlijst Noordlaren opgemaakt door
dominee T. van der Veen in 1777: Jantje, huisvrouw van Hindrik Andries.(obiit 1782)

Jantien was gehuwd met Hindrik Andries, zoon van Andries Peters en Hillechien Roelfs (70).  Hindrik, wonende te Noordlaren,
is gedoopt op zondag 26 november 1713 aldaar.

Op 18 februari 1766 overlijdt Berend Douwes, een oud ruiter, gelogeerd bij Hindrik Andries.
Vermelding in ledematenlijst Noordlaren opgemaakt door dominee T. van der Veen in 1777: Jantje, huisvrouw van Hindrik Andries.
(obiit 1782)

4 Grietje Alberts (DN-52), dochter van Albert Coops en Lamme, is geboren te Glimmen, is gedoopt op donderdag 1 februari 1691
te Noordlaren, is overleden op maandag 16 november 1767 te Glimmen.  Grietje werd 76 jaar, 9 maanden en 15 dagen.
Grietje trouwt (kerk) op maandag 24 mei 1717 te Noordlaren op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Geerts.  Jan is geboren in 1690
(OS) te Glimmen.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1 Lammigje Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 4 april 1717 te Noordlaren, is overleden voor 1718.  Lammigje werd
hoogstens 8 maanden en 28 dagen.

2 Lammigje Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 7 augustus 1718 te Noordlaren.

3 Geert Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 8 december 1720 te Noordlaren.

4 Albert Koops Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 28 november 1723 te Noordlaren, is overleden voor donderdag
12 december 1765.  Albert werd hoogstens 42 jaar en 14 dagen.

Voogdijstelling 12 december 1765
Harm Geerts te Gasselte zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Albert Jans bij Egbertje Geerts
in echte verwekt. Jacob Jans te Glimmen wordt sibbevoogd en Roelf Jans te Haren vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Albert trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1748 te Haren op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbertje Geerts.  Egbertje is gedoopt
op zondag 1 december 1720 te Gasselte, is begraven op vrijdag 6 december 1765 te Onnen.  Egbertje werd 45 jaar en 5 dagen.

Ontvangst diakonie te Haren 6 december 1765
Jan Brinks vrouw van Onnen begraven: f.1,61
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Egbertje was later gehuwd (2) met Jan Berends Brink.<1..4>

5 Abel Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 2 maart 1727 te Noordlaren.

5 doodgeboren kind Alderts (DN-45), kind van Aldert Jans en Geesijn Geerts, is doodgeboren op vrijdag 9 januari 1767 te
Glimmen, is begraven te Noordlaren.

6 Hendrik Jans Ansing (DN-63), zoon van Jan Hendriks Ansing en Hendrikjen Hendriks Ansing, is geboren in 1710 te
Zuidlaren, is overleden op maandag 6 februari 1769 te Noordlaren.  Hendrik werd 59 jaar.

Aanname dat Hendrik Jans Ansing een zoon is van Jan Hendriks Ansing en Hendrikjen Hendriks Ansing gebaseerd op 'Genealogie
Ansing (Noordlaren)' van Arend Arends. Bij doop te Zuidlaren wordt de vader vermeld als Jan Hindriks Wuffen.

Voogdijstelling 5 oktober 1759
Hindrik Jans Ansing woonachtig te Noordlaren zweert aan als sibbevoogd over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Hindriks bij
wijlen Jantje Jansen in echte verwekt. Lucas Hindriks te Groningen wordt voormond en Jan Luigje te Glimmen vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
Samen met de voormond F. Hamminck en de zoon van H.Hidding de volgende goederen
- 1/3 deel in een plaats te Noordlaren bij Hindrik Ansing (Hendrik Jans Ansing) gebruikt, jaarlijks in het geheel voor 39 mud rogge en
f.20,- aan geld.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)
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Akte 6 juni 1766 (geregistreerd 14 november 1766)
Hindrik Ansinge en Grietje Hindrix, echtelieden, woonachtig te Noordlaren, lenen f.150,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 150).

Hendrik was gehuwd met Grietje Hendriks.  Grietje is geboren in 1720 (OS).

Op 16 april 1773 als weduwe van Hendrik Ansinge met haar zoon Jan Ansingh aangenomen als lidmaat te Noordlaren.

Van Hendrik en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1 Hindrikje Hindriks Ansing is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 2 mei 1745 aldaar, is overleden op maandag 2 januari
1809 te Anderen.  Hindrikje werd 63 jaar en 8 maanden.
Hindrikje trouwt (kerk) op vrijdag 5 mei 1775 te Noordlaren op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Geerts Leerink.  Jan is
geboren te Zuidlaren, is gedoopt op zondag 12 mei 1743 aldaar, is overleden op zondag 3 augustus 1823 te Anderen.  Jan werd
80 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

2 Jan Ansing is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 10 september 1814 te Zuidlaren.  Jan
werd 67 jaar, 11 maanden en 1 dag.
Jan trouwt (kerk) op zaterdag 11 mei 1776 te Noordlaren op 29-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Eeffien Jansen.  Eeffien is
geboren in 1750 (OS) en afkomstig uit Kropswolde.
Jan trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1783 te Zuidlaren op 36-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Rensjen Willems, dochter van
Willem Wijbes en Fennechijn Geerts.  Rensjen is gedoopt op zondag 21 december 1738 te Noordlaren, is overleden op
zaterdag 22 januari 1814 te Zuidlaren.  Rensjen werd 75 jaar, 1 maand en 1 dag.

3 Jantien Hindriks Ansing is gedoopt op zondag 11 mei 1749 te Noordlaren, zie 7.

4 Aaltje Hendriks Ansing is gedoopt op zondag 11 maart 1753 te Noordlaren, is overleden op dinsdag 18 mei 1830 te Zuidlaren.
Aaltje werd 77 jaar, 2 maanden en 7 dagen.
Aaltje trouwt (kerk) op woensdag 8 mei 1782 te Noordlaren op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Cornelis Trip.  Jan is
geboren te Zuidlaren, is gedoopt op zondag 8 januari 1758 aldaar, is overleden op woensdag 16 augustus 1826 aldaar.  Jan werd
68 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

5 Hindrik Hindriks Ansingh ook genaamd Hendrik Hansing is gedoopt op dinsdag 8 april 1755 te Noordlaren, is overleden in 1805
(OS) te Paterswolde.  Hindrik werd 50 jaar.
Hindrik trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1788 te Eelde op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Annechien Jans Schuttrup ook
genaamd Annegien Jans Schutterop.  Annechien is geboren op donderdag 28 april 1763 te Ruinen, is overleden op zaterdag 28
juli 1832 te Paterswolde.  Annechien werd 69 jaar en 3 maanden.

6 Harmtien Hindriks Ansing is gedoopt op maandag 2 mei 1757 te Noordlaren.

7 Harmtje Hindriks Ansing is gedoopt op woensdag 2 mei 1759 te Noordlaren.
Harmtje trouwt (kerk) op zondag 8 december 1782 te Zuidlaren op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Jans.  Jan is gedoopt op
zondag 10 augustus 1760 te Westerbork, is overleden voor 1820 te Kropswolde.  Jan werd hoogstens 59 jaar, 4 maanden en 22
dagen.

8 Harm Hendriks Ansing, beursmeester, is gedoopt op zondag 8 mei 1763 te Noordlaren, is overleden op donderdag 25 juli 1839
te Groningen.  Harm werd 76 jaar, 2 maanden en 17 dagen.
Harm trouwt (kerk) op donderdag 10 november 1791 te Groningen op 28-jarige leeftijd (1) met Anna Borcherds.  Anna is
afkomstig uit Jemgum, is overleden op woensdag 1 november 1815 te Groningen.
Harm trouwt op donderdag 20 april 1820 te Groningen op 56-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Ika Jacobs Scharft ook genaamd
Ike Jacobs.  Ika, ziekenmoeder, is geboren op zondag 10 november 1793 te Farmsum, is overleden op woensdag 15 juni 1864 te
Groningen.  Ika werd 70 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

9 Jan Hendriks Ansing is gedoopt op zondag 15 maart 1767 te Noordlaren, is overleden op dinsdag 12 oktober 1847 te Schipborg.
Jan werd 80 jaar, 6 maanden en 27 dagen.
Jan trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1797 te Zuidlaren op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Annigje Jans.  Annigje is geboren te
Vries, is gedoopt op zondag 17 mei 1772 aldaar.

7 Jantien Hindriks Ansing (DN-31), dochter van Hendrik Jans Ansing (6) en Grietje Hendriks, is gedoopt op zondag 11 mei
1749 te Noordlaren, is overleden op maandag 21 oktober 1765 aldaar.  Jantien werd 16 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

8 Roeloffijn Ansing (DN-36), dochter van Jan Hendriks Ansing en Hendrikjen Hendriks Ansing, is gedoopt op zondag 10
oktober 1717 te Noordlaren, is overleden op maandag 20 januari 1766 aldaar.  Roeloffijn werd 48 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

9 Jan Batting (DN-81) is overleden in 1779 te Noordlaren.

Wellicht afkomstig uit Gasselte.

10 Hindrik Benes (DN-20), zoon van Bene Jacobs en Grietje Hindriks, is geboren in 1690, is overleden op donderdag 13 januari
1763 te Noordlaren (het doodboek Noordlaren lijkt 1764 als overlijdensjaar te vermelden, maar dit klopt niet met de duidelijke datering
van de boedelbeschrijving).  Hindrik werd 73 jaar.

Beschrijving inventaris 20 december 1754
Staat der goederen van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Willems bij wijlen Lammegien Jansen (Lammiggijn Noorschen) in
echte verwekt:
- stukje land bij het huis van Roelf Westerbrink
- stukje land bij het huis van Geert Hoiting
- 1/8 deel van een boerenplaats te Midlaren, mandelig met Geert Hoiting cs
- 3/8 deel van een boerenplaats te Noordlaren mandelig met Hindrik Beens (Hindrik Benes) en Grietje Willems, welke gehele plaats is
groot zes mat en een vorder hooijlant in elf stukken
- diverse landerijen en stukken veen te Noordlaren, waarvan de meeste zijn verhuurd aan Hindrik Beens.
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(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Voogdijstelling 13 februari 1761
Hindrik Benes te Noordlaren zweert aan als voogd in plaats van de overleden Hindrik Westerbrink over de minderjarige kinderen van
wijlen Jan Willems bij Lammegje Jans in echte verwekt
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 4 februari 1763
Pieter Coerts te Noordlaren zweert aan als vreemde voogd in plaats van de overleden Hindrik Benes over de minderjarige kinderen
van wijlen Jan Willems bij Lammetje Jans in echte verwekt.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Boedelinventaris 8 maart 1763
Boedelbeschrijving van wijlen Hindrik Benes te Noordlaren. In de grote kast wordt een testament gevonden gedateerd 16 december
1756. Hierbij de volgende stukken:
- obligatie ten laste van Ebbing Ebbings f.300,-
- een aantal stokleggingsbrieven betreffende de aankoop van landerijen
- koopbrief verkochte vastigheden te Sleen
- obligatie ten laste van Harm Geerts en Grietje Jansen (= Harm Geerts Timmer en Grietje Norsinge) dd 12 april 1753 f.500,-
- stokleggingsbrief van het huis en hof te Noordlaren dd 19 november 1731
- een handschrift ten late van Jan Paping groot f.200,-
Op 22 januari 1763 heeft er ook al een boedelinventarisatie plaats gevonden. Toen was er ook nog vee.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 821)

Beschrijving inventaris 17 november 1764
Staat en inventaris van de goederen, die de kinderen van Jan Willems en Lammigje Jansen (Lammiggijn Noorschen) zijn aangeërfd
van wijlen Hindrik Benes overgegeven door Harm Geerts cs als voorstanderen.
- 1/10 deel van een huis en hof te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Hindrik was gehuwd met Grietje Willems, dochter van Willem.

11 Hinderike Berends (DN-32), dochter van Berend Hendriks en Hindrikje Jakobs, is gedoopt op zondag 31 maart 1765 te
Noordlaren, is overleden op dinsdag 29 oktober 1765 aldaar.  Hinderike werd 6 maanden en 28 dagen.

12 Jantien Berends (DN-49), dochter van Berend Jans en Geessien Jans, is gedoopt op zondag 22 juni 1727 te Noordlaren (vader
wordt vermeld als Jan Berents; geen vermelding moeder), is overleden op woensdag 9 september 1767 te Glimmen.  Jantien werd 40
jaar, 2 maanden en 18 dagen.
Jantien was gehuwd met Kars Geerts Peulenga, zoon van Geert Thijs en Roelofje Kars.  Kars, landbouwer, wonende te Glimmen
en te Noordlaren (Wijk C Glimmen 5), is geboren te Zuidlaren, is gedoopt op zondag 10 maart 1726 aldaar, is overleden op vrijdag 7
april 1820 aldaar (bij zijn schoonzoon Jan Sikkens).  Kars werd 94 jaar en 28 dagen.

Akte 30 mei 1750 (geregistreerd 7 maart 1769)
Kars Geerts (Peulenga) en Jantje Berents, echtelieden te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van Otto Berends f.100,- tegen
4%. Beerent Jansen stelt zich borg.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 39)

Voogdijstelling 26 januari 1754
Roelf Jans te Glimmen zweert aan als sibbevoogd in plaats van Jacob Roelfs over de minderjarige kinderen van Berent Jans bij
Geessien Jansen in echt verwekt.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Beschrijving inventaris 26 januari 1754
Staat der goederen van de minderjarige zoon van Berent Jans bij wijlen Geesje Jans in echte verwekt:
- obligatie ten laste van Carts Geerts en Jantjen Berents te Noordlaren f.100,-
- obligatie ten laste van vader Berent Jans f.69,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Akte 16 december 1768
Kars Geerts (Peulenga) mede voor zijn kinderen en wonende te Noordlaren leent van de diaconie te Noordlaren f.64,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 37)

Akte 27 maart 1769
Kars Geerts verklaart een lening te hebben ontvangen van de diaconie te Noordlaren ten bedragen van f.160,- tegen 4%. Deze lening
komt in de plaats van zijn huurschulden over per 1 mei 1766 en 1 mei 1767.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 40)

Voogdijstelling 21 april 1769
Otte Berents te Glimmen zweert aan als voormond over de zes minderjarige kinderen van Cars Geerts (Kars Geerts Peulinga) bij
wijlen Jantje Berents in echte verwekt. Albert Geerts te Zuidlaren wordt sibbevoogd en Harm Jans te Glimmen vreemde voogd. De
voorstanderen mogen met de vader een regeling treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Kreeg in zijn laatste levensjaren alimentatie van de diakonie van Noordlaren.

Kars was later gehuwd (2) met Hendrikje Alberts.<5,6>

Van Kars en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1 Geesje Kars Peulenga is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 18 oktober 1750 aldaar, is overleden op zaterdag 4
december 1824 te Onnen.  Geesje werd 74 jaar, 1 maand en 16 dagen.
Geesje trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1783 te Haren op 32-jarige leeftijd met de 37-jarige Jan Lourens Eising (GH1812-149),
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zoon van Laurens Ottens en Janna Eising.  Jan, wonende te Haren (Wijk C Onnen 27) en aldaar (Wijk C Onnen 2B), is geboren
op zaterdag 26 maart 1746 te Onnen, is overleden op zondag 7 februari 1830 aldaar.  Jan werd 83 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Akte 12 mei 1783
Jan Lourens, woonachtig te Onnen, verklaart verpacht te hebben aan Roelf Brink (Roeleff Berends) en Aaltijn Jans, woonachtig te
Onnen, een behuizing en hof te Onnen. Bestaande deze behuizing uit een keuken met een vak van het achterhuis met de balk die
ten westen aan dit vak behoort en zijnde dit het oosteinde van de behuizing. Het westeinde van het huis met het overige van het
achterhuis tot aan de voorschreven balk behoort aan Lucas Jans Buir en zijn vrouw toe. De prijs is f.150,- voor 24 jaar. Deze
koopsom wordt betaald door Jan Roelefs en Hester Borchers. Zij krijgen de gereserveerde eigendom.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 213).

Akte 9 december 1784
Jan Louwerens (Jan Lourens Eising) en Geesje Kars (Geesje Kars Peulenga), echtelieden te Onnen, lenen f.700,- tegen 4,5% van
Wolter Papink.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 48)

Akte 7 maart 1787
Lukas Rummerink en Jan Egberts Wuffen en Jan Papink en de schulte J. Rummerink in qualiteit als voorstanderen over Freerk ter
Borgh en mede in qualiteit wegens de erven van wijlen mevrouw H.L. Muntinghe, weduwe van burgemeester A.J. ter Borg en
wijlen juffer A. Muntinghe verklaren verkocht te hebben aan Jan Lourens en Geesien Jans, echtelieden te Onnen, een akker
bouwland op de Onneres. Verkoopprijs f.75,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 141).

Akte 9 december 1784
Wibbegijn Teebinge, wed. Aarent Hilbinge, Roelef Hilbinge mede voor zijn broer Arent Hilbinge, Tale Hamminck en Lutgertje
Hilbinge, echtelieden verklaren bij openbare uitmijning verpacht te hebben voor 24 jaar:
- een behuizing met schuur met de hovinge er achter ten oosten en ten westen de Buireweg, ten noorden schulte Buirma en ten
zuiden raadsheer Emmen
- een stuk weideland te Onnen.
Aan Jan Louwerens (Jan Lourens Eising) en Geesje Kars (Geesje Kars Peulenga), echtelieden te Onnen voor f.650,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 64)

Deurwaardersexploit 30 juli 1819
Jan Lourens Eising en zijn vrouw Geesje Kars Peulinga te Onnen hebben op 16 november 1814 f.1.000,- tegen 5% geleend van
Grietje Hendriks, zonder beroep wonende te Haren. Zij hebben afgesproken, dat de lening ieder jaar per 1 november opzegbaar is,
zowel door de crediteur als door de debiteuren. Tot zekerheid verlenen Jan Lourens Eising en zijn vrouw hypotheek op de
woningen C27 te Onnen. Op 30 juli 1819 zegt deurwaarder Lambertus Tonkens namens Grietje Hendriks en haar echtgenoot
(sinds 8 februari 1816) Simon Aaldriks Evenhuis de debiteuren Jan Lourens Eising en zijn vrouw aan, dat zij per 1 november 1819
het volledige geleende bedrag moeten aflossen. Afschrift van deze aanzegging laat hij achter bij het gemeentebestuur.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 52).

Akte 6 januari 1820
Jan Lourens Eising, landbouwer, en zijn vrouw Geesje Kars Peulinga, woonachtig te Onnen, verklaren te hebben verkocht aan
Willem Eising, landbouwer, en zijn vrouw Engelina Willems Takens, wonende te Onnen, Wijk C nr 13, de volgende goederen:
1. Een huis, Wijk C nr 27 met tuin en een kamp land, zwettende ten noorden aan de Mottenbrink, ten oosten en westen aan de
Boereweg en ten zuiden aan de kopers.
2. Diverse percelen land te Onnen.
De kooprijs bedraagt f.1.200,-. Van dit bedrag wordt f.1.000,- voldaan door Bedelina Allardi, weduwe van Udo Dijk. Zij krijgt het
recht van hypotheek op de verkochte goederen.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr. 94, Akte 3)

Akte 6 januari 1820
Simon Aaldriks Evenhuis, landbouwer, woonachtig te Haren, in huwelijk hebbende gehad en thans houdende de boedel van
Grietje Hindriks. Gaat akkoord met het royement van de hypotheek, die op 14 december 1814 is genomen ten voordele van
Grietje Hendriks, ten laste van Jan Lourens Eising, wonende te Onnen C 27, en Geesje Kars Peulinga, tot zekerheid van een
kapitaal van f.1.000,- en van twee jaar achterstallig interest op de behuizing Onnen C 27.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr. 94, Akte 4)

2 Roelfien Karst is gedoopt op zondag 30 juli 1752 te Noordlaren, is overleden in 1780 (OS) te Borger.  Roelfien werd 28 jaar.

3 Geertje Kars Peulinga, arbeidster en gealimenteerde, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 1B) en aldaar, is geboren
aldaar, is gedoopt op zondag 2 maart 1755 aldaar, wonende Wijk A Noordlaren 1B aldaar, is overleden op woensdag 27 augustus
1834 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 29 augustus 1834 te Haren (Reinder Hoenderken als boekhoudend diaken)
(aangever overlijden was Reinder Hoenderken; getuige aangifte overlijden was Jannes Ottes Hoenderken).  Geertje werd 79 jaar,
5 maanden en 25 dagen.

Akte 16 januari 1828
Verdeling van de boedel van Geert Kars Peulinga, in leven cipier van de A-poort te Groningen, aldaar overleden op 7 januari 1827.
De erfgenamen zijn:
1. Albertje Kars Peulinga, ehevrouw van Jan Folkers Eisses, landbouwer te Haren.
2. Hindrik Hindriks, timmerman te Vries, en Hindrikje Hindriks, dienstmeid te Zuidlaren, beide minderjarige kinderen van wijlen
Egbertien Kars Peilinga, bij haar voor overledenen eheman Hindrik Hindriks in echte verwekt, en Rinke Hadders, schaapherder te
Yde, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige dochter Jantje Hadders, bij evengenoemde Egbertien Kars Peulinga in
echte verwekt.
3. Hindrik Kruid, landbouwer te Drouwen, zoon van wijlen Roelfien Kars Peulinga bij Jan Kruid in echte verwekt.
4. Louwrens Jans, landbouwer te Onnen, zoon van wijlen Geesien Kars Peulinga bij Jan Louwrens in echte verwekt.
5. Geertje Kars Peulinga, ongehuwd, arbeidster, wonende te Noordlaren.
6. Hinderkien Berends Peulinga, ehevrouw van Geert Mannes, landbouwer te Haren, dochter van wijlen Berend Kars Peulinga.
7. Jantje Kars Peulinga, weduwe van wijlen J. Brink, arbeidster te Paterswolde.
8. Annegien Kars Peulinga, weduwe van Jan Sikkens, te Zuidlaren.
9. Harmanna Kroonma, ehevrouw van Lubbertus Crol, boekhouder te Groningen, als eenig en algeheel erfgename van haar zuster
Alberdina Kroonma, in leven echtgenote van opgemelde Geert Kars Peulinga.
Zij verkopen publiek een behuizing aan de Boteringestraat te Groningen . Koper voor f.1.252,- is Remmelt Warner, raadsdienaar
te Groningen.
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(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.159, Akte 12)

4 Berend Kars Peulenga, landbouwer, tuinman en hovenier, wonende te Haren (Wijk A Harenermolen 41) en aldaar, is geboren te
Glimmen, is gedoopt op zondag 5 december 1756 te Noordlaren, wonende Wijk A Harenermolen 41 te Haren, is overleden op
zaterdag 18 mei 1822 aldaar, is als overleden aangegeven op maandag 20 mei 1822 aldaar (aangever overlijden was Geert
Mannes; getuige aangifte overlijden was Folkert Folkerts Eisses).  Berend werd 65 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Tuinman op Voorveld achter de es te Haren.

De overlijdensacte vermeldt als adres Haren Wijk B Nr 41. Moet volgens mij wijk A zijn.

Uitspraak Vrederechter Hoogezand 27 april 1814
De nabestaanden en vrienden van Hindrikje en Hindriks Hindriks minderjarige kinderen van Egbertje Kars Peulinga, wonende te
Glimmen en wijlen Hinderk Hindriks, overleden 1803, komen samen.
Aanwezig van vaderszijde:
- Evert Hindriks Kuiper, wever te Vries, aangehuwde oom
- Jan Thomas Opton, tuinman te Aduard, aangehuwde oom
- Thomas de Jongh, kastelein te Hoogezand, bij gebrek aan verdere nabestaanden
Aanwezig van moederszijde:
- Geert Kars Peulinga, cipier van de A-poort te Groningen, oom
- Berend Kars Peulinga, tuinman te Haren, halve oom
- Jan Folkert Eisses, arbeider te Haren, aangehuwde oom
Moeder heeft het voornemen een tweede huwelijk aan te gaan met Remke Lammerts Herders, schaapsherder te Assen. Moeder
blijf voogd, Remke Lammerts Herders wordt medevoogd. Toeziend voogd wordt Evert Hindriks Kuiper, stellende domicilie bij
Berend Kars Peulinga te Haren.
(Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 110, zaak 1814/85)

Brief 27 november 1822 aan de heer Jelke Vos
Daar de nachtwachten op de 1 december aanstaande weder eenen aanvang zullen nemen, zoals zulks gepasseerd jaar heeft
plaats gehad, ingevolge bekendmaking van 23 november, zoo is het dat ik u door dezen benoem als wijkmeester te
Harendermolen en zulks in plaats van wijlen B.K. Peulinga, er op vertrouwend dat u deze geringe last wel op u wilt nemen.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 100)

Berend trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1782 te Haren op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Harmtien Gerrits.  Harmtien, wonende
te Haren, is gedoopt op zondag 16 juli 1752 aldaar, wonende Wijk A Harenermolen 41 aldaar, is overleden op woensdag 12
augustus 1812 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 14 augustus 1812 aldaar (aangever overlijden was Berend Kars
Peulenga (zie 12.4); getuige aangifte overlijden was Folkert Folkerts Eisses).  Harmtien werd 60 jaar en 27 dagen.

5 Jantien Kars Peulenga is geboren op dinsdag 12 augustus 1760 te Noordlaren, is overleden op woensdag 9 september 1840 te
Yde.  Jantien werd 80 jaar en 28 dagen.

Akte 16 januari 1828
Verdeling van de boedel van Geert Kars Peulinga, in leven cipier van de A-poort te Groningen, aldaar overleden op 7 januari 1827.
De erfgenamen zijn:
1. Albertje Kars Peulinga, ehevrouw van Jan Folkers Eisses, landbouwer te Haren.
2. Hindrik Hindriks, timmerman te Vries, en Hindrikje Hindriks, dienstmeid te Zuidlaren, beide minderjarige kinderen van wijlen
Egbertien Kars Peilinga, bij haar voor overledenen eheman Hindrik Hindriks in echte verwekt, en Rinke Hadders, schaapherder te
Yde, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige dochter Jantje Hadders, bij evengenoemde Egbertien Kars Peulinga in
echte verwekt.
3. Hindrik Kruid, landbouwer te Drouwen, zoon van wijlen Roelfien Kars Peulinga bij Jan Kruid in echte verwekt.
4. Louwrens Jans, landbouwer te Onnen, zoon van wijlen Geesien Kars Peulinga bij Jan Louwrens in echte verwekt.
5. Geertje Kars Peulinga, ongehuwd, arbeidster, wonende te Noordlaren.
6. Hinderkien Berends Peulinga, ehevrouw van Geert Mannes, landbouwer te Haren, dochter van wijlen Berend Kars Peulinga.
7. Jantje Kars Peulinga, weduwe van wijlen J. Brink, arbeidster te Paterswolde.
8. Annegien Kars Peulinga, weduwe van Jan Sikkens, te Zuidlaren.
9. Harmanna Kroonma, ehevrouw van Lubbertus Crol, boekhouder te Groningen, als eenig en algeheel erfgename van haar zuster
Alberdina Kroonma, in leven echtgenote van opgemelde Geert Kars Peulinga.
Zij verkopen publiek een behuizing aan de Boteringestraat te Groningen . Koper voor f.1.252,- is Remmelt Warner, raadsdienaar
te Groningen.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.159, Akte 12)

Jantien trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1780 te Haren op 19-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Abels Brink, zoon van Abel Jans
en Jantje Clasens.  Jan, arbeider, is geboren te Haren, is gedoopt op zondag 26 oktober 1738 aldaar, is overleden in 1796 te
Paterswolde.  Jan werd 58 jaar.

Komt vanaf 1771 voor met de achternaam Brink, daarvoor als Jan Abels.

Voogdijstelling 20 april 1771
Heeft Berend Pieters, woonachtig te Zuidlaren, domicilie kiezend bij Jan Abels te Haren, aangezworen als voormond over het
minderjarige zoontje van Jan Abels bij wijlen Hilligje Berents in echte verwekt. Jan Pieters wordt aangezworen als sibbe voogd en
Berent Lucas te Eelde als vreemde voogd. Aangezien er geen goederen zijn worden zij geautoriseerd met de vader een
afhandeling te maken of met de aanstaande stiefmoeder een kindschap op te richten, zoals zij ten meeste nutte van hun pupille
zullen bevinden te behoren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Akte 22 april 1771
Berend Pieters, als voormond, Jan Pieters als sibbevoogd en Berent Lucas als vreemde voogd over de kinderen van Jan Abels
(Brink) bij wijlen Hillegien Berents in echte verwekt, treffen met de vader een afkoopregeling over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613)

Voogdijstelling 17 maart 1780
Sicke Lucas woonachtig te Hemmen zweert aan als voormond over het minderjarig zoontje van Jan Abels bij Berentien Lucas in
echte verwekt. Roelf Jans te Hemmen wordt sibbe voogd en Willem Eissing te Onnen vreemde voogd. De voorstanderen krijgen
authorisatie om met de vader een  regeling te treffen over de afkoop van de moederlijke nalatenschap.
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(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Voogdijstelling 19 september 1783
Sicke Lucas te Haren zweert aan als principale voormond in plaats van Berent Pieters over de kinderen van Jan Abels (Brink) bij
wijlen Hillegien Berents in egte verwekt. Willem Eising te Onnen wordt sibbevoogd in plaats van wijlen Jan Pieters.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

Jan was eerder gehuwd (1) met Hillechijn Berends.<7,8>

Jan was eerder gehuwd (2) met Berentien Lucas.<9,10>

6 Annegien Karst Peulinga is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 te Noordlaren, is overleden op vrijdag 9 oktober 1846 te
Zuidlaren.  Annegien werd 81 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Akte 16 januari 1828
Verdeling van de boedel van Geert Kars Peulinga, in leven cipier van de A-poort te Groningen, aldaar overleden op 7 januari 1827.
De erfgenamen zijn:
1. Albertje Kars Peulinga, ehevrouw van Jan Folkers Eisses, landbouwer te Haren.
2. Hindrik Hindriks, timmerman te Vries, en Hindrikje Hindriks, dienstmeid te Zuidlaren, beide minderjarige kinderen van wijlen
Egbertien Kars Peilinga, bij haar voor overledenen eheman Hindrik Hindriks in echte verwekt, en Rinke Hadders, schaapherder te
Yde, als vader en wettige voogd over zijn minderjarige dochter Jantje Hadders, bij evengenoemde Egbertien Kars Peulinga in
echte verwekt.
3. Hindrik Kruid, landbouwer te Drouwen, zoon van wijlen Roelfien Kars Peulinga bij Jan Kruid in echte verwekt.
4. Louwrens Jans, landbouwer te Onnen, zoon van wijlen Geesien Kars Peulinga bij Jan Louwrens in echte verwekt.
5. Geertje Kars Peulinga, ongehuwd, arbeidster, wonende te Noordlaren.
6. Hinderkien Berends Peulinga, ehevrouw van Geert Mannes, landbouwer te Haren, dochter van wijlen Berend Kars Peulinga.
7. Jantje Kars Peulinga, weduwe van wijlen J. Brink, arbeidster te Paterswolde.
8. Annegien Kars Peulinga, weduwe van Jan Sikkens, te Zuidlaren.
9. Harmanna Kroonma, ehevrouw van Lubbertus Crol, boekhouder te Groningen, als eenig en algeheel erfgename van haar zuster
Alberdina Kroonma, in leven echtgenote van opgemelde Geert Kars Peulinga.
Zij verkopen publiek een behuizing aan de Boteringestraat te Groningen . Koper voor f.1.252,- is Remmelt Warner, raadsdienaar
te Groningen.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.159, Akte 12)

Annegien trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1790 te Zuidlaren op 24-jarige leeftijd met de 39-jarige Jan Sikkens, zoon van Albert
Sikkens en Trijntje Jans.  Jan, timmerman, is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 24 januari 1751 aldaar, is overleden
op woensdag 23 juni 1824 te Zuidlaren.  Jan werd 73 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

7 Janna Kars Peulenga is gedoopt op zondag 23 augustus 1767 te Noordlaren, zie 66.

13 N.N. Berends (DN-21), zoon van Berend Hendriks en Hindrikje Jakobs, is geboren op vrijdag 6 april 1764, is overleden op
vrijdag 6 april 1764.

14 doodgeboren kind Berends (DN-76), kind van Otto Berends en Dorothea Geerts Sieders, is doodgeboren in 1777, is
begraven op woensdag 16 juli 1777 te Noordlaren.

15 Aaltien Berents (DN-80), wonende te Glimmen, is geboren in 1715 (OS), is overleden in 1779 aldaar, is begraven te Noordlaren.
Aaltien werd 64 jaar.
Aaltien was gehuwd met Egbert Folkers Snijder.  Egbert, kleermaker, wonende te Glimmen, is geboren in 1715 (OS).

Vermelding in Doodboek Noordlaren: "Lucas Jans, een geabdiqueerd soldaat, die gewoond hadde bij Mr Egbert Snijder te Glimmen,
dood gevonden in een turfkuil op het Onnerveen, niet verre van de Harendermoolen, omdat hij sedert 8 maij vermist was, hij was te
Groningen geboren en 43 a 44 jaren oud".

Van Egbert en Aaltien zijn zes kinderen bekend:

1 Fennechien Egberts Folkers, wonende te Haren, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 21 november 1745 te
Noordlaren, wonende Wijk D Dilgt 9 te Haren, is overleden op donderdag 24 december 1818 te Dilgt, is als overleden aangegeven
op maandag 28 december 1818 te Haren (aangever overlijden was Roelf Meijer; getuige aangifte overlijden was Pieter Jans
Pieters).  Fennechien werd 73 jaar, 1 maand en 3 dagen.
Fennechien trouwt (kerk) op zondag 4 juli 1773 te Haren op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Egberts Meijer (GH1812-099;
RAAD; DI), zoon van Egbert Jans en Grietje Roelfs.  Jan, landbouwer en raadslid gemeente Haren, wonende te Haren (Wijk D
Dilgt 9) en aldaar, is geboren op zaterdag 3 juli 1745, is gedoopt op zondag 4 juli 1745 aldaar, wonende Wijk D Dilgt 9 aldaar, is
overleden op vrijdag 26 juli 1816 te Dilgt (de overlijdensacte meldt als plaats van overlijden Hemmen), is als overleden
aangegeven op zaterdag 27 juli 1816 (getuigen aangifte overlijden waren Roelf Meijer en Pieter Jans Pieters).  Jan werd 71 jaar en
23 dagen.

Wordt in 1811 benoemd tot raadslid van de gemeente Haren en blijft dat tot zijn overlijden in 1816.

Boedel ouders
Boedelbeschrijving dd 14 augustus 1778 van de goederen die Egbert Jans en Grietje Roelefs egtelieden tot Dilgt hebben bezeten
en op haar dodelijk deze hebben nagelaten. Vaste goederen: een behuisinge met de vaste beklemming over landerijen. Levende
have: twee oude paarden met een veulen, een twenter paard, een enter paard, acht koeien, een twenter vaars, een hokkeling, vier
enter vaarsen, vier kalveren, twee oude zwijnen en zeven jonge zwijnen. "Bij het overlijden van de moeder is het lijfsbehoren
verkogt voor 120 gld, waarvan Jan Egbers en Roelef Egbers haar anpart hebben ontvangen, resteert voor Hindrik en Harm Egbers
nog 60 gld uit de boedel". Op 20 juli 1778 is er al een beschrijving van de nalatenschap van Egbert Jans met een zeer uitvoerige
beschrijving van de roerende goederen.De schadelijke staat vermeldt een aantal posten:
- lening pastoor Meijer (= Johannes Meijer, schoonzoon van Lamina Vos) f.300,-
- drie jaar huur aan pastoor Meijer à f.107,- maakt f.321-
- lening Roelef Egbers f.300,-
- lening Margijn Bos f.200,-
- doodskosten f.53,60
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- Jan Roelefs voor geleverde schoenen f.19,55
- Lening van zoon Jan Egbers aan zijn vader f.20,-.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1050).

Akte 27 april 1779
Roelef Egberts en Hinderk Egberts, ieder voor zichzelf en Meindert Jans, Jan Bos en Wolter Papink als voorstanderen over de
minderjarige kinderen van wijlen Egbert Jans en Grietien Roelfs, verklaren verkocht te hebben aan Jan Egberts en Fennechijn
Egberts een boerenbehuizing en schuur alsmede de vaste beklemming van de landerijen, die onder de behuizing worden gebruikt
onder de voorwaarden zoals in de beklembrief van 30 november 1772 worden vermeld, zijnde deze behuizing onder Dilgt onder
Haren gelegen. De koopsom bedraagt f.3.000,-. De kopers betalen f.600,-. De rest wordt betaald door pastoor Johannes Meijer en
zijn vrouw Aaltien ten Oever tegen 3% huur in plaats van rente.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 73)

Voogdijstelling 15 februari 1782
Jan Egberts te Dilgt zweert aan als sibbevoogd over het zoontje van Egbert Jans en Grietje Roelfs, in plaats van wijlen Jan Bos.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

Voogdijstelling 26 september 1783
Evert Olthoff op de Hoornschedijk onder Haren zweert aan als principale voormond over het minderjarig zoontje van wijlen Andries
Alberts bij Frouke Jeltes in echte verwekt. Jan Egberts te Dilgt wordt sibbevoogd en Hindrik Uges bij de Hoornschedijk vreemde
voogd. Gedurende de scheiding en deling van de nalatenschap van grootvader Albert Andries wordt Barteld Jans principale
voormond.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

Voogdijstelling 18 juni 1784
Sijse Berents op de Hoornschedijk onder Haren zweert aan als principale voormond over de drie minderjarige kinderen van wijlen
Albert Andries bij Trijntje Jansen in echte verwekt. Jan Egberts te Dilgt wordt sibbevoogd en Jan Geerts op de Hoornschedijk
onder de stadstafel vreemde voogd. De voorstanderen worden geautoriseerd een regeling te treffen over de vaderlijke
nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

Akte 4 november 1794 (geregistreerd 16 december 1794)
Jantje Papink verkoopt aan Jan Pieters en Aaltien Jans (Kruims) en aan Jan Egberts (Meijer) en Fennegien Egberts (Folkers) een
stuk land te Onnen, het Velland genaamd, voor f.1.200,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 188).

Uitspraak Vrederechter Hoogezand 30 maart 1815
Nabestaanden en vrienden van Jan, Eite en Egbert Warnders Veendijk, minderjarige kinderen van Warnder Veendijk,
schoenmaker te Helpman en wijlen Egberdina Jans Meijer, overleden in juni 1811, komen samen.
Aanwezig van vaderszijde:
- Ike Uges, arbeidster Hoornschedijk, grootmoeder
- Uge Eites Veendijk, arbeider Hoornschedijk, oom
- Harm van der Veen, landbouwer Hoornschedijk, aangehuwde oom
Aanwezig van moederszijde:
- Jan Egberts Meijer, landbouwer te Haren, grootvader
- Roelf Meijer, landbouwer te Haren, oom
- Pieter Pieters, landbouwer te Haren, aangehuwde oom.
Warnder Eitens Veendijk wordt bevestigd als voogd. Roelf Meijer wordt toeziend voogd. (Groninger Archieven, toegang 146,
inventaris nr 110, zaak 1815/47)

2 Swaantje Egberts is gedoopt op woensdag 28 februari 1748 te Noordlaren, is overleden voor 1750.  Swaantje werd hoogstens 1
jaar, 10 maanden en 4 dagen.

3 Swaentie Egberts ook genaamd Zwaantje Egberts, wonende te Noordlaren, is geboren te Glimmen of is geboren in 1750, is
gedoopt op zondag 28 juni 1750 te Noordlaren, wonende Wijk C Glimmen 22 aldaar, is overleden op maandag 18 september 1815
te Glimmen, is als overleden aangegeven op dinsdag 19 september 1815 te Haren (aangever overlijden was Roelf Scholtens;
getuige aangifte overlijden was Jan Bos).  Swaentie werd 65 jaar.
Swaentie trouwt (kerk) op maandag 28 mei 1787 te Noordlaren op 37-jarige leeftijd met de 22-jarige Albert Roelfs Scholtens
(GH1812-285).  Albert, kleermaker, wonende te Noordlaren (Wijk C Glimmen 22), is geboren in 1765, is overleden op zaterdag 11
november 1815 te Glimmen (in huis Noordlaren Wijk C Glimmen 22), is als overleden aangegeven op zondag 12 november 1815
(getuigen aangifte overlijden waren Jan Bos en Roelf Scholtens).  Albert werd 50 jaar.

Ingekomen stukken gemeente Haren, januari 1812
Ondergetekenden, vaders van conscrits, verklaren bij deze dat de conscrit Harm Rienders en zijn vader Hindrik Rienders thans
ziekelijk zijn en te bedde liggen en in de onmogelijkheid zijn om op woensdag den 29 januari eerstkomende op het Hogezand te
kunnen compareren om te loten voor de conscriptie van de klasse van 1810. Dit de waarheid zijnde, hebben niet kunnen weigeren
dit af te geven om te mogen strekken naar behoren.
Haren, 28 januari 1812,  Albert Lucas Oostervelt, Lukas Odding en Albert Roelfs
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 45).

4 Jan Egberts is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 4 maart 1753 te Noordlaren.

5 Jantien Egberts is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 17 november 1754 te Noordlaren, is begraven op zondag 30
augustus 1807 te Haren.  Jantien werd 52 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Vader wordt bij doop vermeld met de acherternaam Snijder.

Ontvangst diaconie te Haren 23 augustus 1807
Begraving van Eite Ubels: f.1,61
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Ontvangst diaconie te Haren 30 augustus 1807
Begraving van Eite Ubels Jantjen: f.1,30
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).
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Jantien trouwt (kerk) op donderdag 13 mei 1779 te Haren op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Eite Ubels, zoon van Ubel Egberts
en Jeichien Jans.  Eite is gedoopt op zondag 10 maart 1748 te Norg, is overleden te Haren, is begraven op zondag 23 augustus
1807 aldaar.  Eite werd 59 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Boedelinventaris 16 april 1779
Boedelinventaris Eijte Ubels en wijlen Hillegien Hindriks te Haren. De profijtelijke staat bedraagt f.227,-. De schadelijke staat
bestaat uit huishuur f.23,- en f.8,- voor kostgeld dochtertje. Saldo f.196,- positief.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1072).

Voogdijstelling 17 april 1779
Roelf Hendriks te Hoogezand wordt voormond over het dochtertje van Eite Ubels bij wijlen Hillegien Hendriks. Egbert Ubels te
Peize wordt vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Akte 17 april 1779
Eite Ubels, weduwnaar van Hillegien Hindriks treft een regeling over de afkoop van de moederlijke nalatenschap met de
voorstanderen Roelof Hindriks, Egbert Ubels en Beerent Swartwolt over zijn dochtertje Jeijchien Eijtens, 7 jaar. Zij zal f.80,- krijgen
op haar 18e.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 69)

Akte 8 mei 1787
Peter Tijmens (Peter Times) verklaart met deze openen stokleggingspagtbrief verpacht of versettet te hebben aan Eijte Ubels en
Jantijn Egberts, echtelieden woonachtig te Haren, zijn behuizing te Haren staande aan de zuidkant bij het kerkhof op grond van
hopman Udo Dijk, wonende te Groningen, aan wie elk jaar f.7,- grondpacht moet worden betaald. Zwettende ten noorden de
straat, ten oosten kerkengrond, ten zuiden Lucas Rummerink en ten westen Udo Dijk. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is
f.120,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 154).

Ontvangst diaconie te Haren 23 augustus 1807
Begraving van Eite Ubels: f.1,61
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Ontvangst diaconie te Haren 30 augustus 1807
Begraving van Eite Ubels Jantjen: f.1,30
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Eite was eerder gehuwd (1) met Hillechien Hindriks.<11,12>

6 Berentien Egberts (L-00072; L-00073cs), wonende te Noordlaren (Wijk C Glimmen 23), is geboren in 1759 te Glimmen (doop niet
te vinden in Noordlaren en Haren), is overleden op woensdag 2 oktober 1844 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 3
oktober 1844 te Haren (aangever overlijden was Jan Bos; getuige aangifte overlijden was Marten Alberts Bennema).  Berentien
werd 85 jaar.

Woonde in 1830 met haar zoon Jan Bos en zijn gezin bestaande uit man, vrouw en vier kinderen, dochter Roelfien Bos en drie
inwonende boerenknechten op het adres Noordlaren Wijk C Glimmen Nr 23.

Acte 29 december 1814
Berendje Egberts, weduwe van Jan Bos, landbouwersche te Glimmen verkoopt aan Cornelis Hendric Tjaden Jullens, oud lid van
de rekenkamer, een kamp land, groot ongeveer 6 mudden, bezwet ten noorden en oosten de koper, ten zuiden de verkopersche
en ten westen de Steeg. Prijs f.800,-.

Overzicht 5 april 1841 opgemaakt door de gemeente-ontvanger H.J. Quintus
Lijst der weduwen in de gemeente Haren woonachtig, welke jaarlijks in 's Rijks directe belastingen, het patentregt daaronder niet
begrepen, f.20,- en daarboven betalen.
Weduwe J. Swartwolt, te Haren, zonder beroep; weduwe J.P. Oosting, te Haren, zonder beroep; weduwe K.H. van der Es, te
Haren, landbouwersche; weduwe L. Bolhuis, te Haren, landbouwersche; weduwe W. Eising, te Onnen, landbouwersche; weduwe
J.J. Sipkes [Sipkema te Waterhuizen], te Haren, landbouwersche; weduwe D. van der Veen, te Haren, landbouwersche; weduwe
G. Hemmes, te Haren, landbouwersche; weduwe E. Bolhuis, te Helpman, landbouwersche; weduwe J.E. Wilphorst, te Helpman,
landbouwersche; weduwe W. Groenendal, te Helpman, landbouwersche; weduwe W.J. Quintus, te Helpman, zonder beroep;
weduwe [J.H.] Nauta, te Helpman, zonder beroep; weduwe A.J. van Dijken, te Haren, landbouwersche; weduwe R. Kluiving, te
Noordlaren, landbouwersche; weduwe K. Brands [Brants], te Noordlaren, landbouwersche; weduwe J.H. Timmer, te Noordlaren,
landbouwersche; weduwe J. Hoenderken, te Noordlaren, landbouwersche; weduwe Ypeij, te Helpman, zonder beroep; weduwe J.
Vos, te Haren, zonder beroep; Trientje Abelius [Trijntje Abels], te Helpman, landbouwersche; weduwe J.J. Bos, te Noordlaren,
landbouwersche; weduwe G. Buirma [= Gezina Buirma?], te Helpman, zonder beroep; weduwe J. Gortemaker, te Haren,
landbouwersche; weduwe H.R. Kloots [= Henderica Ottens, maar die is al in 1830 overleden], te Noordlaren, landbouwersche;
weduwe A. Reiger, te Haren, zonder beroep.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 74)

Berentien trouwt (kerk) op donderdag 16 oktober 1788 te Noordlaren op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Bos.  Jan,
landbouwer, is geboren in 1760 (OS), is overleden op maandag 20 mei 1811, is begraven op maandag 25 november 1811 te
Noordlaren.  Jan werd 51 jaar.

16 Pietertijn Berents (DN-77), dochter van Berent Gerrijts en Swaantjen Pieters, is gedoopt op zondag 16 juli 1741 te Noordlaren,
is overleden op woensdag 10 september 1777 te Glimmen.  Pietertijn werd 36 jaar, 1 maand en 25 dagen.
Pietertijn trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1769 te Noordlaren op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Harm Hindriks Unnighe.  Harm is
geboren in 1740 (OS) te Schoonebeek.

Lijst ledematen kerk Noordlaren in 1777: "62. Harm Hindriks Oening, (vertrokken met attestatie na Eelde); 63. Pietertjen Beerends,
(overleden); [twee voorgaande] Echtel."

17 Geertje Brants (DN-28), dochter van Willem Warmolts Brants en Doegien Kornelis, is gedoopt op zondag 16 september 1764
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te Noordlaren, is overleden op vrijdag 17 mei 1765 aldaar.  Geertje werd 8 maanden en 1 dag.

18 Hindrik Clasen (DN-40) is geboren in 1720 (OS), is overleden op donderdag 17 april 1766 te Noordlaren.  Hindrik werd 46 jaar.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Hindrik Clasen, nalatende eene weduwe Harmtijn Jansen en 2 kinderen".

Hindrik was gehuwd met Harmtien Jansen.  Harmtien is geboren in 1725 (OS).

Van Hindrik en Harmtien is een kind bekend:

1 Klaas Hendriks is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 8 januari 1747 aldaar, is overleden voor 1812.  Klaas werd
hoogstens 64 jaar, 11 maanden en 24 dagen.
Klaas trouwt (kerk) op zondag 24 april 1774 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Lubbegien Roelfs Kooi ook genaamd
Lummegien Roelfs, dochter van Roelf Jans Kooiker en Klena Berends.  Lubbegien, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren
16), aldaar (Wijk B Noordlaren 18) en aldaar, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 4 april 1751 te Noordlaren, wonende
Wijk B Noordlaren 16 aldaar, is overleden op woensdag 2 januari 1828 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 2 januari
1828 te Haren (aangever overlijden was Jan Hendriks Klasens; getuige aangifte overlijden was Albert Krans).  Lubbegien werd 76
jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Laat bij overlijden geen onroerende goederen na.

Acte 27 januari 1816
Verkoop Meerlust met een groot aantal landerijen door Johan de Drews. Meerlust wordt zeer uitvoerig in de acte beschreven. Een
bod van f.7.501,- wordt niet geaccepteerd. De landerijen worden wel verkocht. De meeste aan diverse inwoners uit Noordlaren.
Ook in de verkoop is een huisplaatsje met een groot hof, thans in losse huur gehuurd wordende door de weduwe van Klaas
Hendriks, gelegen te Noordlaren, zwettende ten noorden aan den boerengrond, ten oosten en ten zuiden aan de weg en ten
westen aan de grond van de weduwe O. Hoenderken. Koper hiervan is Evert Seubring voor f.1.600,-.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 44, acte 36)

19 Marrechien Datema (DN-33), dochter van Popke Datema en Trijntien Luinge, is geboren in 1707 te Roderwolde, is overleden
op maandag 25 november 1765 te Noordlaren.  Marrechien werd 58 jaar.

Geboren in Sandebuur vallend onder Roderwolde.

Boedelinventaris 29 november 1765
Boedelinventarisatie van wijlen Marchien Datema te Glimmen  Naast de huisinventaris bestaat de  boedel uit: 3 koeien, een twenter
paard, een os, 2 hokkelingen en 2 varkens.  Bij een aantal goederen wordt vermeld, dat ze geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van
Geert Willems.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 834).

Marrechien trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1742 te Roderwolde op 35-jarige leeftijd met de 33-jarige Jannes Heminge, zoon van
Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising.  Jannes is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 19 mei 1709 te Noordlaren, is
overleden voor 1765.  Jannes werd hoogstens 55 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Jannes en Marrechien zijn drie kinderen bekend:

1 Lukas Heminge is gedoopt op zondag 28 maart 1745 te Noordlaren.

2 Trientie Heminge is gedoopt op zaterdag 10 september 1746 te Noordlaren.

3 Jantien Hidding Heminge is gedoopt op woensdag 13 maart 1748 te Noordlaren.

20 Aaltijn Derks (DN-06), dochter van Derk Hendriks en Grietje Claasen, is geboren in 1740, is overleden op dinsdag 20 oktober
1761 te Noordlaren.  Aaltijn werd 21 jaar.

21 Jantijn Derks (DN-47), dochter van Derk Hindriks en Trijntien Laurens, is gedoopt op zondag 13 november 1763 te Noordlaren,
is overleden op vrijdag 6 februari 1767 te Glimmen (in de pokken).  Jantijn werd 3 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

22 Berend Douwes (DN-38), ruiter, is geboren in 1678, is overleden op dinsdag 18 februari 1766 te Noordlaren.  Berend werd 88
jaar.

Logeert bij zijn overlijden bij Hindrik Andries.

23 Derk Egberts (DN-03) is geboren in 1676 te Bentheim (D), is overleden op zondag 20 april 1760 te Noordlaren.  Derk werd 84
jaar.

Wordt met zijn vrouw Egbertijn Hendriks Ansinge vermeld als lidmaat van de kerk te Noordlaren in 1716.

Derk trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1703 te Noordlaren op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbertien Hendriks Ansing, dochter
van Hendrik Ansing en Roelfje Hermens.  Egbertien is gedoopt op zondag 26 april 1676 te Noordlaren.

Van Derk en Egbertien is een kind bekend:

1 Harm Derks is gedoopt op zondag 24 februari 1704 te Noordlaren.

Akte 22 november 1770
Harm Derks en Geertien Sikkes, echtelieden te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren f.100,-
tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613)
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Harm trouwt (kerk) op zondag 24 juni 1736 te Noordlaren op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertjen Sikkes, dochter van
Sicco Alberts en Willemtien Cornelis Ennincks.  Geertjen is gedoopt op zondag 21 oktober 1708 te Noordlaren In het register
wordt de doop twee keer vermeld. Op 30 september en op 21 oktober 1708).

24 Jan Egberts (DN-10), zoon van Egbert Willems en Willemtijn Jacobs (47), is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te Noordlaren, is
overleden op zaterdag 1 januari 1763 aldaar.  Jan werd 1 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Moeder was op 29 mei 1761 in de kraam reeds overleden.

25 Roelofjen Egberts (DN-69), dochter van Egbert Willems en Hindrikje Roelfs, is gedoopt op zondag 26 november 1769 te
Noordlaren, is overleden in januari 1770 aldaar.  Roelofjen werd 2 maanden.

26 Jantje Cornelis Enninks (DN-13), dochter van Cornellis Frericks en Geertien Jacobs Enninks, wonende te Noordlaren, is
geboren in 1700 aldaar, is overleden op donderdag 24 februari 1763 aldaar.  Jantje werd 63 jaar.

Wordt in 1716 vermeld als lidmaat te Noordlaren. Vertrekt na haar huwelijk naar Sappemeer en komt in juni 1736 terug naar Haren.

Jantje trouwt (kerk) op zondag 14 september 1721 te Noordlaren op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Bartels.  Jan, landbouwer,
is geboren in 1695 (OS) te Sappemeer.

Van Jan en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1 Geertjen Jans is gedoopt op zondag 30 juli 1724 te Sappemeer.

2 Femmigjen Jans is gedoopt op zondag 3 maart 1726 te Sappemeer.

3 Carellis Jans is gedoopt op zondag 14 mei 1730 te Sappemeer.

27 Jantien Evers (DN-30) is geboren in 1691 te Anloo, is overleden op vrijdag 19 juli 1765 te Noordlaren.  Jantien werd 74 jaar.

Werd voor haar overlijden geruime tijd door de diaconie onderhouden.

Jantien trouwt (kerk) op zondag 21 juni 1711 te Noordlaren op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbert Hendriks, zoon van Hendrik
Hendriks en Niesjen Egberts.  Egbert is gedoopt op donderdag 4 november 1683 te Noordlaren.

Van Egbert en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1 Grietje Egberts is geboren in 1715 (OS).
Grietje trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1738 te Noordlaren op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Harmen Jansen, zoon van Jan
Schoenmaker.  Harmen, schoenmaker, wonende te Noordlaren, is gedoopt op zondag 11 september 1718 aldaar.

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
Samen met de voormond F. Hamminck en de zoon van H.Hidding de volgende goederen
- 1/3 deel in een hofje te Noordlaren aan het kerkhof gelegen, wordende bij Harm Schoenmaker (Harmen Jansen) en Willem
Wijbes gebruikt, huur f.5,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

2 Egbertjen Egberts is gedoopt op zondag 4 april 1728 te Noordlaren.

28 Hindrik Geerts ook genaamd Hindrik Geerts Kooiman (DN-34), zoon van Geert Hendriks en Grietje Harms (35), is gedoopt op
vrijdag 8 maart 1726 te Noordlaren, is overleden op donderdag 19 december 1765 aldaar.  Hindrik werd 39 jaar, 9 maanden en 11
dagen.
Hindrik was gehuwd met Hinderkijn Heins.  Hinderkijn is geboren in 1730 (OS).

21 mei 1789 (geregistreerd 26 juni 1789)
Harm Geerts Kooiman en Hinderkien Heins, weduwe van Hindrik Geerts Kooiman, en haar zoons Geert Hindriks, Willem Hindriks,
Hindrik Hindriks en Hindericus Hindriks, zodat Harm Geerts Kooiman voor de ene helft en de weduwe met haar vier zoons voor de
andere helft, verklaren f.400,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren geleend te hebben.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 240)

Van Hindrik en Hinderkijn zijn vijf kinderen bekend:

1 Geert Hindriks Koolman is gedoopt op zondag 3 juli 1757 te Noordlaren, is overleden op zondag 3 november 1833 te Eelde.
Geert werd 76 jaar en 4 maanden.
Geert trouwt (kerk) op donderdag 3 mei 1781 te Noordlaren op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Jaapkien Abels, dochter van
Abel Jans en Grietien Jacobs.  Jaapkien is gedoopt op zondag 6 september 1750 te Haren, is overleden op zaterdag 9 februari
1833 te Eelde.  Jaapkien werd 82 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

2 Grietje Hindriks ook genaamd Grietje Hindriks Geerts is gedoopt op zondag 2 maart 1760 te Noordlaren.

3 Willem Hindriks is gedoopt op zondag 13 december 1761 te Noordlaren.

4 Hindrik Hindriks is gedoopt op zondag 12 februari 1764 te Noordlaren.

5 Hinderikus Hindriks is gedoopt op donderdag 1 mei 1766 te Noordlaren (oom Harm Geerts beantwoordt de vragen, omdat vader
Hindrik Geerts reeds overleden is) (doopgetuige was Harm Geerts Kooiman).
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29 Dries Gerrits (DN-44), zoon van Gerrit Dries en Aintje Oetses (64), is overleden op zondag 21 september 1766 (aan de pokken).

30 Grietijn Gerrits (DN-64), dochter van Gerrit Dries en Aintje Oetses (64), is gedoopt op zondag 28 september 1766 te
Noordlaren, is overleden op vrijdag 17 februari 1769 aldaar.  Grietijn werd 2 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

31 Frerick Hamming (DN-74), zoon van Thale Hamming en Aafje Abbring, is geboren te De Punt, is gedoopt op zondag 5
augustus 1708 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 25 december 1773 te Glimmen.  Frerick werd 65 jaar, 4 maanden en 20
dagen.

Overlijden vermeld in Doodboek Noordlaren: "Frerick Hamming aan de Punt door verval van kragten in het 66e jaar zijner
ouderdoms".

Voogdijstelling 1 juli 1757
Frerik Hamminck woonachtig De Punt zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Hammink bij wijlen
Jantje Cluiving in echte verwekt. Otto Cluiving te Noordlaren wordt sibbevoogd en Laurens Hiddingh te Gasselte vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 3 maart 1758
Schulte Jan Homan te Zuidlaren zweert aan als voormond durante divisione (zolang er sprake is van tegenstijdige belangen) in plaats
van Frerick Hamming over de kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantje Cluiving.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
Samen met de voormond F. Hamminck en de zoon van H.Hidding de volgende goederen
- 1/3 deel in een boerenplaats op De Punte gelegen in het geheel jaarlijks tot huur doende f.175,-
- 1/3 deel in een plaats te Noordlaren bij Hindrik Ansing (Hendrik Jans Ansing) gebruikt, jaarlijks in het geheel voor 39 mud rogge en
f.20,- aan geld.
- 1/3 deel in een plaats te Glimmen bij Laurens Hendriks in gebruik, jaarlijks in het geheel aan huur f.70,-
- 1/3 deel in een kamp land te Haren in gebruik bij Jan Adolfs weduwe (Fennechien Lukas)
- 1/3 deel van een stuk groenland (het Zuidbroek genaamd) tussen Onnen en Noordlaren gelegen met drie akkers bouwland op de
Noordlaarder es bij Peter Coerts in gebruik
- 1/3 deel in een hofje te Noordlaren aan het kerkhof gelegen, wordende bij Harm Schoenmaker (Harmen Jansen) en Willem Wijbes
gebruikt, huur f.5,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Akte 16 december 1768
Jan Jans en Trijntjen Roelfs, echtelieden, woonachtig te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van de diaconie van Noordlaren
f.150,-. Frerik Hamming op de Punt stelt zich borg voor dit bedrag.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 36)

Akte 24 februari 1774
Jacob Jansen en Albertje Jans, wonende in het kerspel Noordlaren op het Hemrik verklaren schuldig te zijn aan de gesworene Tale
Hiddink en Tale Hamming en Grietien Hamming, getrouwd met Otte Hoenderken, ieder voor 1/3 deel als erfgenamen van Frerik
Hamming, f.300,-, zijnde afkomstig van een stokleggingsbrief, die Tale Hammink en Aefjen Abbring, echtelieden, hebben gehad over
Lammigje Jacobs, weduwe van Jan Jacobs op het Hemrik, groot f.250,- van 28 april 1723 en van een geleverde koe voor f.50,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 179)

Frerick trouwt (kerk) op zondag 26 april 1761 te Noordlaren op 52-jarige leeftijd met de 38-jarige Arendina Hoenderken, dochter van
Jannes Hoenderken (42) en Johanna Pouwels.  Arendina is geboren op zondag 3 mei 1722 te Noordlaren, is overleden voor 1789.
Arendina werd hoogstens 66 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Akte 5 januari 1781
Arendina Hoenderken, weduwe van Freerk Hamming, leent f.500,- tegen 3,5% van Meijer de Jager.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 131).

Akte 3 mei 1782
Arendina Hoenderken, weduwe van F. Hammink machtigt Henricus Hornhuis en Jacob Buirma om voor haar een boerderij te Anderen
te verkopen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 164).

Stokleggingsbrief verhuur land 1787
Arendina Hoenderken, weduwe Hamming en (haar nichtje) juffer Roelina Woelesius verhuren aan Jan Roelfs en zijn vrouw Hester
Borgers (ook wel Ester ten Berge) voor 24 jaren beginnende 1787 en eindigende 1811 twee matten hooiland, gelegen onder de
klokslag van Haren, zijnde een en een halve matte in de Blauwe Venne gelegen en de andere halve matte in de Wolddeelen. Hebben
het eerste perceel tot zwetten ten noorden en oosten Jan Jans Backer, ten zuiden Freerk ter Borg en ten westen Jannes Westerhof.
De acte bevindt zich in de map met aankomsttitels van de familie Geertsema.
(Groninger Archieven, toegangsnummer 512, inventarisnummer 228)

Groninger Courant, 9 december 1788
Op woensdag den 17 december 1788, gedenken de erfgenamen van de weduwe Hammink te Haren, in de Jagtwagen des
agtermiddags om vier uur te laten verkopen, het nieuws getimmerde behuizinge en hof van de weduwe Hammink aan de westkant
van de straate staande en gelegen, bestaande in 2 voorkamers, agterkeuken met regenbak met koperen kranen, als schuure met
stallinge voor paarden en beesten, alsmede nog eenig hooi-, bouw- en weideland. De behuizinge kan dagelijks in ogenschijn worden
genomen. Zoo inmiddels iemand uit de hand gelieft te kopen, kan de erfgenamen daar over spreken.

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Jantijn Sissing weduwe van Albartus
Hoenderken de vierde part van het waardeel in de Onner marke gelegen, zoals dat door Willem Pouwels en vrouw is vererfd. Kooprijs
f.10,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)
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Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Willem Eising en Egbertijn Willems te
Onnen een stuk weideland te Onnen gelegen. Prijs f.152,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Lucas Lucas en Lammegien Jans,
echtelieden te Onnen, een stuk weideland te Onnen voor f.120,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Geertje Tebbens,
echtelieden te Onnen, een akker bouwland op de Onneres en vier matten hooiland. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.246,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Hindriks te Onnen. Een kamp land
te Onnen, de Helakker genaamd, ongeveer vijf mudden groot. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.250,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 251)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Frederik ter Borg en Jan Paink en
Margaretha ter Borg, echtelieden, de helft van een akker bouwland te Haren op het Nieland gelegen en een mat hooiland te Haren. De
pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.192,50.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 252)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Grietijn Alders,
echtelieden te Onnen, een akker bouwland te Onnen, de Goldakker genaamd, en een akker bouwland op de Onneres. De pacht is
voor 24 jaar en de prijs is f.150,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Egberts Wuffen en Lammegien
Jans van Dalen, echtelieden te Onnen, een kamp land te Onnen. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.300,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Johannes Westerhoff en Hinderkien
Eijtes, echtelieden, de behuizing en hof aan de westkant van de straat gelegen. Bestaande de behuizing uit twee voorkamers, een
achter keuken met regenbak en koperen kranen, met de schuur en mag deze behuizing niet aan een smid of schoenmaker worden
verkocht om daar nering in te doen. Ten noorden Lucas Roelfs, ten oosten de grond langs de Straat, ten zuiden de boerendrift of
steeg en ten westen Christoffer Alberts weduwe. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.2.000,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 254)

32 Harmtijn Hansens (DN-43), dochter van Hans Reints en Egbertijn Harms (34), is gedoopt op zondag 25 april 1762 te
Noordlaren, is overleden op dinsdag 5 augustus 1766 aldaar.  Harmtijn werd 4 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

33 Aaltijn Harms (DN-39) is geboren in 1682 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 12 april 1766 aldaar.  Aaltijn werd 84 jaar.

Laat bij overlijden drie dochters na, waarvan twee in Groningen getrouwd zijn.

Aaltijn gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 24 februari 1718 te Groningen, trouwt (kerk) in februari 1718 te Noordlaren op 36-jarige
leeftijd met Nanne Jacobs Kuiper.  Nanne, schoolmeester, wonende te Noordlaren, is afkomstig uit Leens.

Van Nanne en Aaltijn zijn vier kinderen bekend:

1 Harmtjen Kuiper is gedoopt op zondag 23 februari 1721 te Noordlaren.

2 Grietjen Kuiper is gedoopt op zondag 1 november 1722 te Noordlaren, is overleden voor 1724.  Grietjen werd hoogstens 1 jaar en
2 maanden.

3 Grietjen Nannes Kuiper is gedoopt op zondag 26 maart 1724 te Noordlaren.
Grietjen gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 11 december 1764 te Groningen op 40-jarige leeftijd met de 39-jarige Abram
Holwijn.  Abram is geboren in 1725.

4 Geertijn Nannes Kuiper is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1718 te Noordlaren.
Geertijn gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 22 mei 1749 te Groningen (huwelijksgetuige was Nanne Jacobs Kuiper (zie 33))
op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Hugo Reinking.  Hugo is geboren in 1720 (OS) te Groningen.

34 Egbertijn Harms (DN-23), dochter van Harm Derks (23.1) en Geertjen Sikkes, is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag
18 augustus 1737 aldaar, is overleden op zaterdag 6 oktober 1764 aldaar.  Egbertijn werd 27 jaar, 1 maand en 18 dagen.
Egbertijn was gehuwd met Hans Reints.  Hans, landbouwer, is geboren in 1730 (OS), is overleden voor 1792 te Zuidlaren.  Hans
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werd hoogstens 62 jaar.

In 1767 aangenomen als lidmaat van de kerk te Noordlaren. Op 24 september 1784 vertrokken met attestatie naar Zuidlaren.

Hans was later gehuwd (2) met Geesjen Harmens.<13,14>

Van Hans en Egbertijn zijn drie kinderen bekend:

1 Geertjen Hansens, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 21), is geboren aldaar, is gedoopt op dinsdag 4 april 1758 aldaar,
is overleden op zondag 19 november 1826 aldaar (in huis Noordlaren Wijk B 21; de overlijdensacte en de memorie van successie
vermelden naar mijn mening ten onrechte B 31), is als overleden aangegeven op dinsdag 21 november 1826 (getuigen aangifte
overlijden waren Geert Jans Koers en Roelf Meringa).  Geertjen werd 68 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Laat bij overlijden vier percelen land na, die samen vier mudden groot zijn. Erfgenamen zijn haar vijf kinderen.

Ingekomen stukken gemeente Haren, voorjaar 1814
Lijst van paarden gekogt tot de leverantie voor de mairie van Haren.
- Pieter Bolhuis, te Helpman, een zwarte ruin, oud 4 jaar, voor f.220,-
- Hindrik Kooi, te Helpman, een zwarte ruin met een kol, oud 4 jaar, voor f.230,-
- Jan Wuffen, te Helpman, een zwarte merrie, oud 7 jaar, voor f.230,-
- Jan Homan, te Noordlaren, een bruine merrie met een kol, oud 4 jaar, voor f.245,-
- Wed, Jan Pieters te Noordlaren, een zwarte merrie, oud 4 jaar, f.230,-
- Jan Kuipers, te Helpman, een zwarte ruin, oud 4 jaar, voor f.250,-.
In totaal moest het arrondissement Groningen 57 dragonder paarden leveren alsmede 19 reserve. Het aandeel van Haren daarin
was 6 paarden plus 1 reserve (het paard van Jan Kuipers).
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 47).

Geertjen trouwt (kerk) op maandag 15 mei 1780 te Noordlaren op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Pieters Koers, zoon van
Pieter Coerts en Aaltjen Geerts Kruuse (59).  Jan, schoolmeester, is gedoopt op zondag 23 november 1749 te Noordlaren (doop
was destijds vergeten op te tekenen)., is overleden op woensdag 3 juli 1811 aldaar (overlijdensdatum wordt vemeld in trouwacte
dochter Aaltien).  Jan werd 61 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Akte 8 maart 1784 (geregistreerd 27 maart 1788)
Jannes Jans Kooijker woonachtig op de kooi te Noorlaren verklaart f.100,- geleend te hebben van schoolmeester Jan Pieters te
Noordlaren tegen 3%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 187).

2 Wibbechien Hansens is gedoopt op zondag 2 maart 1760 te Noordlaren, is overleden voor 1794.  Wibbechien werd hoogstens 33
jaar, 9 maanden en 30 dagen.
Wibbechien trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1791 te Zuidlaren op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Barelts Schuiling.  Jan is
gedoopt op zondag 24 november 1765 te Anloo.

3 Harmtijn Hansens is gedoopt op zondag 25 april 1762 te Noordlaren, zie 32.

35 Grietje Harms (DN-35), dochter van Harm Harms en Lammegien Hindriks, is geboren te Noordlaren, is gedoopt op donderdag
30 augustus 1696 aldaar, is overleden op zaterdag 21 december 1765 aldaar, is begraven aldaar (samen met haar op 19 december
1765 overleden zoon Hindrik Geerts).  Grietje werd 69 jaar, 3 maanden en 21 dagen.
Grietje trouwt (kerk) op zaterdag 7 april 1725 te Noordlaren op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Geert Hendriks.  Geert is geboren in
1695 (OS) te Haren.

Beschikking 4 april 1732 van het Gerecht van Selwerd
Heeft Geert Hindriks te Noordlaren als voormond aangezworen over de minderjarige kinderen van Jan Lammerts bij wijlen Albertijn
Harms in echte verwekt. Claas Lammerts te Haren wordt sibbevoogd en Frerik Jans te Haren vreemde voogd.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1705).

Van Geert en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1 Hindrik Geerts is gedoopt op vrijdag 8 maart 1726 te Noordlaren, zie 28.

2 Harm Geerts Kooiman is gedoopt op zondag 25 april 1728 te Noordlaren.

21 mei 1789 (geregistreerd 26 juni 1789)
Harm Geerts Kooiman en Hinderkien Heins, weduwe van Hindrik Geerts Kooiman, en haar zoons Geert Hindriks, Willem Hindriks,
Hindrik Hindriks en Hindericus Hindriks, zodat Harm Geerts Kooiman voor de ene helft en de weduwe met haar vier zoons voor de
andere helft, verklaren f.400,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren geleend te hebben.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 240)

Akte 20 april 1808
Derk Geerts Cooijman gedenkt met Gerichts Consent bij uitmijning te laten verkopen allerhande huisgeraad, een koperen ketel,
enig steen goed en beddegoed met toebehoren, kast, klok, tafels en stoelen. Op 28 april 1808 te Noordlaren bij Harm Cooijman
(Harm Geerts Kooiman) om een uur.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 2011).

3 Derk Geerts Cooijman is gedoopt op zondag 7 mei 1730 te Noordlaren.

Akte 20 april 1808
Derk Geerts Cooijman gedenkt met Gerichts Consent bij uitmijning te laten verkopen allerhande huisgeraad, een koperen ketel,
enig steen goed en beddegoed met toebehoren, kast, klok, tafels en stoelen. Op 28 april 1808 te Noordlaren bij Harm Cooijman
(Harm Geerts Kooiman) om een uur.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 2011).

4 Willem Geerts is gedoopt op zondag 5 april 1733 te Noordlaren.
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36 Hasina Harms (DN-29), dochter van Harm Hendriks (41) en Henrina Emmen, is gedoopt op donderdag 28 september 1758 te
Noordlaren, is overleden op woensdag 29 mei 1765 aldaar.  Hasina werd 6 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Hadina, dochter van Hinderina Emmen, weduwe van Harm Hindriks".

37 Hillechijn Harms (DN-42), dochter van Harmen Jansen (27.1) en Grietje Egberts, is gedoopt op zondag 18 januari 1739 te
Noordlaren, is overleden op zaterdag 28 juni 1766 (in de pokken).  Hillechijn werd 27 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

38 Jantje Harms (DN-07), dochter van Harm, is geboren in 1690, is overleden op maandag 1 november 1762 te Noordlaren.  Jantje
werd 72 jaar.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Jantijn Harms, weduwe van Hendrik Jacobs, de moeder van Jakob, Grietijn, Harm en
Berend Hendriks, alle hier getrouwd en nog in leven."

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
- een plaats te Noorlaren bij Hendrik Jacobs weduwe (Jantje Harms) meijerwijze in gebruik voor jaarlijks 43 mudden rogge en aan geld
f.34,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Jantje was gehuwd met Hendrik Jacobs.  Hendrik is geboren in 1690 (OS), is overleden voor 1762.  Hendrik werd hoogstens 72 jaar.

Van Hendrik en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1 Jacob Hindriks is gedoopt op maandag 30 januari 1719.

Voogdijstelling 15 april 1768
Jacob Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Harm Hindriks bij Hinderina
Emmen in echte verwekt. Albartus Emmen, woonachtig te Hoogezand, wordt sibbevoogd. Op 16 april 1768 zweert Berent Hindriks
aan als vreemde voogd. De voorstanderen mogen met de moeder een regeling treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 18 februari 1773 (geregistreerd 30 juni 1773)
Jacob Hindriks, wever te Noordlaren, leent f.123,55 van de diaconie te Noordlaren tegen 4%. Hij trekt hiermee de opgelopen
schulden op de aflossing en rente van eerdere leningen glad.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 161)

Akte 23 juni 1773
Jacob Hindriks, wever te Noordlaren, leent f.43,68 van de diaconie te Noordlaren tegen 4%. Hij trekt hiermee de opgelopen
schulden op de aflossing en rente van eerdere leningen glad.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 162)

Jacob trouwt (kerk) in 1747 (OS) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Aaltien Houwing, dochter van Jan Willems Houwing en
Lammigje Meijering.  Aaltien is geboren in 1718 (OS) te Eext.

2 Grietje Hindriks is gedoopt op zondag 28 september 1721 te Noordlaren.

3 Harm Hendriks is gedoopt op zondag 6 februari 1724 te Noordlaren, zie 41.

4 Berent Hendriks is gedoopt op zondag 18 september 1729 te Noordlaren.

Voogdijstelling 12 april 1765
Berent Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Egbert Willems bij wijlen Willempje
Jacobs in echte verwekt. Gerrit Berents te Glimmen wordt sibbevoogd en Pieter Coerts te Noordlaren vreemde voogd. De
voorstanderen mogen met de vader een regeling treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 15 april 1768
Jacob Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Harm Hindriks bij Hinderina
Emmen in echte verwekt. Albartus Emmen, woonachtig te Hoogezand, wordt sibbevoogd. Op 16 april 1768 zweert Berent Hindriks
aan als vreemde voogd. De voorstanderen mogen met de moeder een regeling treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

39 Jantien Heins (DN-68), dochter van Heine Edzers en Grietje Everts, is gedoopt op zondag 30 maart 1732 te Ten Boer, is
overleden op donderdag 18 januari 1770 te Noordlaren (aan de tering).  Jantien werd 37 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Ledematen kerk Noordlaren
1763;  den 3 meert tot ledemaat aangenomen
Jantien Heins huisvrouw van Albert Jans nadat se alle doorslaande blijken van eene genoegzame kennisse der grondwaarheden van
onzen herformden godsdients gegeven had in examine privato itenata vice instituto.

Jantien was gehuwd met Albert Jans.  Albert, slachter, is geboren in 1730 (OS).

Van Albert en Jantien zijn vier kinderen bekend:

1 Jan Alberts is gedoopt op donderdag 10 mei 1759 te Noordlaren.

2 Geert Alberts is gedoopt op zondag 29 maart 1761 te Noordlaren.

3 Grietijn Alberts is gedoopt op zondag 4 december 1763 te Noordlaren.
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4 Dina Alberts ook genaamd Everdina Alberts (RW2), wonende te Haren, is gedoopt op zondag 20 september 1767 te Noordlaren,
wonende Wijk A Haren 19A te Haren, is overleden op woensdag 18 juli 1821 aldaar (in het armenhuis), is als overleden
aangegeven op zaterdag 21 juli 1821 aldaar (aangever overlijden was Roelf Hinderks Smid; getuige aangifte overlijden was Dirk
Heuving).  Dina werd 53 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Brief 4 maart 1821 van de schout aan schoolmeester N.E. Dekker
Ik geef u hierbij kennis, dat de kinderen van de weduwe Weites (Dina Alberts) en van H. Rotman (Rutman) sedert de 1e januari
dezes zijn ten koste van de diaconie en dat gedurende de zomermaanden voor rekening van de gemeente zijn twee kinderen van
Roelf Baving, twee kinderen van Jan Folkerts (Jan Folkerts Eisses) en een kind van Hendrik (Harms) Vedder en dat gedurende de
wintermaanden alle kinderen, uitgezonderd die van de weduwe Weites en H. Rotman, ingevolge uw lijst van 27 februari voor
rekening van de gemeente zijn.
Verder word u door deze er op gewezen voortaan niet op rekening van de gemeente te laten halen of te laten repareren zonder
verleende autorisatie van het gemeentebestuur van Haren, waartoe, wanneer er iets nodig is, telkens des zaterdagmorgens
gelegenheid is.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 100)

Dina trouwt (kerk) op maandag 5 juli 1790 te Haren op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Frits Weites ook genaamd Fritscher
Wijtes, zoon van Weite Hermanus en Jantje Fridsegers.  Frits, arbeider, is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 13 januari
1765 te Anloo, is overleden op woensdag 24 februari 1819 te Groningen.  Frits werd 54 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Bevelschrift van 28 augustus 1804
De schulten binnen de jurisdictie van het Gerecht van Selwerd en Sappemeer worden gelast nauwkeurig acht te geven op lijst van
personen, die ontsnapt zijn uit het tuchthuis te Groningen op den morgen van 27 augustus 1804. Het gaat om 31 mannen en 13
vrouwen. Op de lijst staat onder andere: Frits Weites, 40 jaar, middelmatig van postuur, blauwe ogen, donkerbruin haar, grote
neus, breed van kin, donker uitziende en Drentsche taal sprekende.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1728).

 Ingekomen stukken gemeente Haren, 25 augustus 1817
1. Melding van Jan van Hemmen, dat op zijn land tussen Haren en Harendermolen de koppen van roggeschoven zijn afgesneden.
2. Melding van bakker Harmannus Doll Havinga, dat Frits Weites bij hem ongeveer 8 dagen geleden rogge heeft gebracht om daar
brood van te bakken.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 50).

Conclusie van de Prokureur Generaal, juli 1818
De Prokureur Generaal bij het Hooggeregtshof in 's Gravenhage geeft te kennen. Dat bij arrest van hetzelfde Hooggeregtshof
(kamer van beschuldiging) van den 8 juli 1818 in staat van beschuldiging gesteld en aan het Hof van Assisen in de provinciën
Groningen en Drenthe verwezen zijn:
- Berend Wubbels, ook genaamd Berend Canaal, knecht van beroep, laatst woonachtig te Leegkerk, thans voortvluchtig;
- Frits Weites, oud volgens zijn opgave 53 jaren, arbeider, geboren te Zuidlaren, laatst woonachtig te Haren;
- Johan Hendrik Rotman, oud volgens zijn opgave omstreeks 40 jaren, geboren te Bielefeld, arbeider, laatst woonachtig te Haren;
- Johan Hendrik Siekman, oud volgens zijn opgave 36 jaren, geboren te Nijenhagen, arbeider, laatst woonachtig  te Wetsinge.
De drie laatst genoemden thans in het huis van arrest te Groningen gedetineerd.

En verklaart de Prokureur Generaal, dat uit de instructie dezer zaak blijkt.

Dat in de nacht tusschen den 27 en 28 september 1817 tusschen twaalf en één uren Luitje Oomkes, landman wonende te
Engelbert met zijne huisvrouw Matje Klaassens en verdere huisgenooten, bestaande uit deszelfs zoon Oomke Luitjes Oomkes en
twee dienstmeiden Grietje Frits en Anna Zweitses, door het blaffen van zijn hond ontwaakt zijnde, heeft gemaakt te bespeuren, dat
zich bij zijne woning eenige personen bevonden en dat Matje Klaassens benevens Oomke Luitje Oomkes en Grietje Frits daarop
buiten deze woning gegaan zijnde bij dezelve een manspersoon hebben ontdekt, welke toen Oomke Luitjes Oomkes een
schietgeweer op hem wilde aanleggen aan den laatstgenoemden verzocht, dat men hem om eenige appelen niet zou dood
schieten en zich daarop verwijderde. Dat Oomke Luitje Oomkes met Matje Klaassens en Grietje Frits daarop naar hunne woning
terug gekeerd zijnde, de voorzeide persoon is gevolgd, aan Oomke Luitjes Oomkes toeroepende, dat hij nu maar op hem zoude
schieten, doch dat hij van zijne handen zou steven. Dat dadelijk daarop Oomke Luitjes Oomkes, Matje Klaassens en hunne
overige huisgenoten hebben bespeurd, dat zich twee onbekende manspersonen bij hunnen woning bevonden, welke
onderscheiden malen rondom dezelve liepen en dat deze personen de deuren dezer woning door op dezelve te stoten poogden te
openen, hetwelk hun echter niet gelukt zijnde, zij zich vandaar verwijderden zonder dat Oomke Luitjes Oomkes of zijne verdere
huisgenooten de voornoemde personen konden herkennen.

Dat in de nacht tusschen de 22e en de 23e october daaraanvolgende tusschen twaalf en één uren Luitje Oomkes en deszelfs
voornoemde huisgenoten, waarbij zich destijds mede bevond Roelf Gerrits Draijer, knecht, wonende te Engelbert, welke sedert het
gebeurde in den nacht van den 27e op den 28e september te voren, gewoon was in deze woning den nacht door te brengen,
ontwaakt zijnde door het breken van een schuifraam hunner woning, hetwelk met geweld naar beneden viel, dadelijk daarop
hebben bespeurd, dat twee manspersonen door het gebroken schuifraam naar binnen klommen, welke ieder voorzien waren van
een zware stok of knuppel.

Dat een dezer personen zich terstond hebbende begeven naar de bedstede waarop Luitje Oomkes zich met zijn vrouw bevond
aan dezelve met de voorschreven knuppel slagen heeft toegebracht en Luitje Oomkes onder bedreiging van hem den hals te
zullen afsnijden, de sleutel van zijn in deze woning staande kabinet heeft afgevorderd, welke dan door Luitje Oomkes aan
denzelven ter hand wierd gesteld.

Dat de tweede der voornoemde personen intusschen gegaan zijnde naar de bedstede waarop Oomke Luitje Oomkes zich met
Roelf Gerrits Draijer bevondt, aan Oomke Luitjes Oomkes met en stok insgelijks onderscheidene slagen heeft toegebragt, daarbij
te kennen gevende, dat hij van zijne handen zou sterven, omdat hij voor eenigen tijd op hem had willen schieten en van denzelven
de sleutel van zijne mede in deze woning staande kist heeft afgevorderd. Welke door Oomke Luitje Oomkes aan deze persoon
insgelijks werd ter hand gesteld. Zoo, omdat het geweer, waarmee hij op dien persoon had willen losbranden twee malen had
geketst als omdat hij vermeende te bespeuren, dat zich buiten deze woning nog meerdere personen bevonden en dus alle
tegenweer vruchteloos zou zijn.

Dat daarop beide deze personen na eene zich in deze woning bevindende lamp te hebben ontstoken en de gordijnen van de
bedstede, waarop zich Grietje Frits en Anne Zweitses bevonden, te hebben digt geschoven en voor dezelve eenige stoelen te
hebben geplaatst, met behulp der voorschreven sleutels het kabinet van Luitje Oomkes hebben geopend en de daarin zich
bevindende aan Luitje Oomkes en Oomke Luitjes Oomkes toebehoorende goederen op den grond hebben geworpen, van
denzelven hebben weggenomen uit het kabinet de som van omstreeks duizend guldens aan geld en onderscheidene speciën,
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waaronder zich enige gouden dukaten bevonden benevens zesenveertig zilveren knoopen en uit de kist eenige bedlakens, eenige
stukken vijfschaft en eenige menigte andere kledingstukken, benevens een paar zilveren schoengespen en honderd guldens aan
geld grootendeels in zeeuwsche rijksdaalders en drie guldens bestaande, met welke goederen de beide gezegde personen het
voorschreven vensterraam zijn uitgeklommen, zich van deze woning hebben verwijderd, nadat één derzelve aan de bewoners had
toegeroepen, dat wanneer zij binnen twee uren het bed verlieten, zij dan zouden sterven.

Dat na het vertrek dezer personen Oomke Luitje Oomkes opgestaan zijnde achter deze woning twee manspersonen heeft ontdekt
gaande naar de kant van de trekweg, welke echter geene goederen bij zich hadden en welke hij dus vermoede dat zij gedurende
den diefstal zich buiten deze woning hadden opgehouden en hij destijds daar had horen spreken, terwijl Oomke Luitjes Oomkes
en diens huisgenooten daarop verder bevonden, dat voor het voorschreven gebroken raam geplaatst was een rad van een op
eenige afstand van daar geplaatste en aan zijn vader toebehorende wagen, welke rad duidelijk bleek tot inklimming in hetzelfde
raam te zijn gebezigd, dat alsmede zich bij het gezegde raam bevond de tong van genoemde wagen, welke tot het openbreken
van het raam scheen gebezigd te zijn, dat verder bij de kist van Oomke Luitjes Oomkes was achtergebleven een zware stok of
knuppel en dat eindelijk de lamp, welke door de daders dezer diefstal was gebruikt geweest door dezelve buiten deze woning was
geworpen.

Dat de schout der gemeente Noorddijk door Oomke Luitjes Oomkes van deze zaak kennis hebbende bekomen zich op den 23e
october 1817 naar e woning van Luitje Oomkes heeft begeven en de aldaar gepleegde braak in voege voorschreven heeft
bevonden.

Dat de officier bij de Regtbank van Eersten aanleg te Groningen de huisgenooten van Luitje Oomkes deswege hebbende
ondervraagd aan denzelve door Anna Zweitses en Roelf Gerrits Draijer is verklaard, dat zij en der voorschreven personen aan de
stem hadden gemeend te herkennen voor den beschuldigden Frits Weites, waarop den beschuldigde ondervraagd en diens
woning onderzocht zijnde, daarin gene der ontvreemde goederen zijn gevonden.

Dat Johannes Sjobbema, arbeider wonende te Haren door den officier ondervraagd zijnde, heeft verklaard, dat eenige dagen voor
deze diefstal hij met de beschuldigde Frits Weites hebbende gesproken over Luitje Oomkes, de beschuldigde Frits Weites onder
andere had gezegd, dat wanneer men des nachts naar dien man toeging men daar meer dan duizend gulden zou kunnen krijgen.

Dat voornoemde Grietje Frits dochter van den beschuldigden Frits Weites door den officier ondervraagd zijnde, na eerst te hebben
opgegeven de beide voornoemde personen niet te hebben gekend, vervolgens heeft verklaard, dat zij beide deze personen had
herkend voor de beschuldigden Berend Wubbels en Johan Hendrik Rotman, alsmede dat zij van hare zuster Albertje Frits,
wonende te Hoogkerk, vernomen had, dat haar vader de beschuldigde Frits Weites, benevens de beschuldigden Berend Wubbels
en Johan Hendrik Rotman de personen geweest waren welke in de nacht van tusschen 27 en 28 september 1817 de woning van
Luitje Oomkes hadden getragt te openen en afgesproken hadden om zulks op een andere tijd wederom te ondernemen en
eindelijk dat de beschuldigde Frits Weites haar meermalen had gevraagd of haar meester niet veel geld had.

Dat voornoemde Albertje Frits alstoen insgelijks door den officier ondervraagd zijnde heeft verklaard, dat zij op den 27 september
1817 met den beschuldigden Berend Wubbels naar de woning van haren vader gegaan zijnde de beschuldigde Berend Wubbels
met haar vader had afgesproken om dien nacht in de woning van Luitje Oomkes diefstal te plegen, daarop met haar vader was
vertrokken en dat eenige tijd daarna de beschuldigde Berent Wubbels met haar vader teruggekeerd zijnde, haar had verklaard dat
zij benevens den beschuldigde Johan Hendrik Rotman bij de woning van Luitje Oomkes gekomen zijnde, de aldaar voorgenomen
diefstal niet hadden kunnen ten uitvoer brengen, vermits de zoon van Luitje Oomkes met een geweer uit zijn woning was gekomen
en op de beschuldigde Berend Wubbels had willen schieten, dat voorts haar vader en de beschuldigde Berend Wubbels hadden
afgesproken om de volgende nacht met de beschuldigde Johan Hendrik Rotman wederom tot het plegen van diefstal naar de
woning van Luitje Oomkes te gaan, doch dat zij met hare zuster voornoemde Grietje Frits en Jantje Frits, wonende te Roodehaan,
afgesproken hebbend dit zo mogelijk te beletten, dienzelven dag weder naar de woning van haar vader was teruggekeerd en aan
denzelve en de beschuldigde Berend Wubbels had gezegd, dat zij de voorgenomen diefstal niet moesten uitvoeren, vermits er bij
de woning van Luitje Oomkes volk was om daarop te waken, waarop dan ook haar vader en de beschuldigde Berend Wubbels
hadden besloten om zulk uit te stellen, doch de laatst genoemde tevens zijn stellig voornemen had te kennen gegeven om de
voorgenomen diefstal vervolgens ten uitvoer te brengen.

Dat dienvolgens op last van de schout der gemeente Hoogkerk onderzoek zijnde gedaan naar de beschuldigden Berend Wubbels,
welke tot dien tijd in de voornoemde gemeente had gewoond, zulks vruchteloos is geweest en die beschuldigde daar niet is
kunnen worden gevonden.

Dat daarop de woning van den beschuldigden Johan Hendrik Rotman door den schout der gemeente Haren is gevisiteerd zijnde,
daarin geene der vermiste goederen zijn gevonden, terwijl echter de huisvrouw van de beschuldigde Johan Hendrik Rotman, door
den officier ondervraagd zijnde, heeft opgegeven, dat omstreeks drie weken voor den ten huize van Luitje Oomkes gepleegde
diefstal, de beschuldigden Frits Weites en Berend Wubbels op een saterdag of zondag des avonds omstreeks tien uren aan haren
woning gekomen zijnde aan haar man hadden voorgesteld om bij Luitje Oomkes diefstal te plegen, terwijl de beschuldigde Frits
Weites nog had gezegd, dat hij van zijne dochter Grietje Frits had vernomen, dat aldaar veel geld was, en dat men het geld
hetwelk men zou krijgen, niet in huis houden, maar op het land moest begraven, dat echter haar man geweigerd hebbende om
daaraan deel te nemen de beschuldigden Frits Weites en Berend Wubbels waren vertrokken, terwijl zij vervolgens van de
beschuldigden Berend Wubbels had gehoord, dat deze diefstal doordien een der huisgenoten van Luitje Oomkes met een geweer
naar buiten was gekomen, niet had kunnen uitgevoerd worden, dat voorts weinige dagen voor den ten huize van Luitje Oomkes
gepleegden diefstal de beschuldigden Berend Wubbels wederom ten haren huize was gekomen en aan haar man had voorgesteld
om ten huize van Luitje Oomkes te gaan stelen, hetwelk haar man echter dadelijk had geweigerd.

Dat op den 5e november daaraanvolgend de officier voornoemd met Oomke Luitjes Oomkes zich heeft begeven naar het Huis van
Arrest en bij de beschuldigden Frits Weites heeft gevonden een hemd uit hetwelk de letters waren uitgesneden, doch hetwelk door
Oomke Luitje Oomkes wierd herkend voor een der hemden welke in de nacht tusschen den 22 en 23 october te voren uit zijne
woning waren vermist.

Dat Dina Alberts huisvrouw van den beschuldigden Frits Weites door den officier nader ondervraagd zijnde, omstandig heeft
opgegeven, dat haar man met de beschuldigden Berend Wubbels en Johan Hendrik Rotman zich in den nacht van 27 en 28
september 1817 naar de woning van Luitje Oomkes hadden begeven om aldaar diefstal te plegen, welke echter niet te uitvoer was
gebragt, alsmede dat haar man met den beschuldigden Berend Wubbels en zeker persoon Hendrik genaamd, welke zij verder niet
kende, in den nacht tusschen 22 en 23 october daaraanvolgend wederom naar de woning van Luitje Oomkes gegaan waren  om
aldaar diefstal te plegen. Dat haar man met den beschuldigden Berend Wubbels en den voornoemde persoon Hendrik genaamd
dienzelfden nacht wederom in hare woning teruggekeerd zijnde in twee zakken linnen en geld met zich hadden gebragt en aldaar
hadden verdeeld, hetwelk zij gehoord had, dat bij Luitje Oomkes was gestolen. Dat voors haar man zijn aandeel van het
voorschreven linnen en geld in zijn hemd gewikkeld op het land had begraven en een der gestolen hemden had aangetrokken, na
alvorens uit hetzelve een stuk te hebben gesneden en dat eindelijk haar zoon Jan Weites zich tijdens dezen diefstal bij haar man
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had bevonden.

Dat dienvolgens op den 6e november daaraanvolgende de officier van justitie vergezeld van de schout der gemeente Haren op
aanwijzing van voornoemde Dina Alberts op eenigen afstand van haar woning in een wal begraven heeft gevonden een pak linnen
gewikkeld in een oud hemd, hetwelk door den officier in bewaring genomen zijnde, bevonden wierde enigermate vogtig te zijn en
waarschijnlijk reeds eenige tijd aldaar begraven te zijn geweest. Dat Dina Alberts verklaard hebbende de plaats waar het geld
verborgen was niet te weten, haar zoon voornoemde Jan Weites op last van den officier derwaarts is gebragt en aan denzelven
nabij de plaats waar het voorschrevenen linnen was gevonden, heeft aangewezen de plaats waar het geld was verborgen en waar
dan ook drie of vier duimen onder de grond gevonden wierd een bont pak met een touw vastgemaakt waarin zich geld bevond,
welk pak door den officier in bewaring genomen zijnde, vervolgens bevonden is in te houden een paar zilveren gespen, ruim
eenendertig guldens aan zeeuwsche rijksdaalders, ruim elf guldens aan achtentwintig stukken, twintig enkele guldens, ruim
eenenvijftig guldens aan zeste halven, vier guldens veertien stuivers aan schellingen, aan dubbeltjes zes guldens en tien stuivers,
een stuivertje en eenige duiten, al hetwelk in een oude borstrok was gewonden, terwijl wijders in het pak linnen gevonden wierden
een linnen hemdrok, eenige hemden, een onderbroek en twee bedlakens, welke goederen voor een groot gedeelte gemerkt waren
met de letter O.L. en met uitzondering van het oude hemd, waarin dezelve waren gewikkeld, door Oomke Luitjes Oomkes stellig
herkend wierden, voor dezelfde goederen welke in den voorschrevene nacht uit zijn vaders woning waren weggenomen, evenals
door hem omtrent het gevonden geld wierd verklaard, dat het destijds uit de woning zijns vaders ontvreemde geld in zoodanige
spooren had bestaan.

Dat Jan Frits Weites daarop nader ondervraagd zijnde heeft geantwoord, dat de beschuldigde Berend Wubbels met zijn vader
afgesproken hebbende om in de woning van Luitje Oomkes te stelen, in den nacht tusschen den 22 en 23 october 1817 met nog
een hem onbekend manspersoon Hendrik genaamd, in zijns vaders woning was gekomen en met denzelven en zijn vader naar de
woning van Luitje Oomkes was vertrokken, mede nemende twee knuppels, terwijl zijn vader een kleine schop had medegenomen,
dat hij bij zijn vader en deze personen tot bij de waterhuizen had vergezeld alwaar zij het diep waren overgegaan en de
beschuldigde Berend Wubbels en de persoon Hendrik genaamd zich met modder hadden bestreken, en dat hij aldaar hunne
terugkomst hebbende afgewacht, zijn vader met deze personen omstreeks anderhalf uur daarna waren terug gekomen, twee
zakken bij zich hebbende, waarin zich goederen en geld bevonden, welke zij gezegd hadden ten huize van Luitje Oomkes te
hebben weggenomen en vervolgens in zijns vaders woning hadden gedeeld, waarna zijn vader in zijne tegenwoordigheid deszelfs
aandeel in het geld en goed op de voorschreven plaatsen had begraven, na alvorens een hemd aangetrokken te hebben waaraan
zijn vader vooraf had gesneden. Dat voorts de voornoemde Hendrik bij zijneterugkomst geen stok bij zich had gehad en hij had
gehoord dat deze stok in de woning van Luitje Oomkes was gebleven.

Dat de schout der gemeente Haren zich kort daarna wederom naar de woning van den beschuldigden Frits Weites hebbende
begeven, ten einde naar de stok voorzien van een ijzeren schop welke de laatstgenoemden tijdens den voorschreven diefstal bij
zich zou hebben gehad onderzoek te doen, voornoemde Jan Frits Weites eene zoodanige stok met een ijzeren schop voorzien
van boven eene bedstede heeft genomen en aan de schout ter hand gesteld met opgaaf, dat zijn vader deze stok destijds bij zich
had gehad.

Dat uit het gedaan onderzoek naar den voornoemde persoon Hendrik genaamd, vermoeden zijnde ontstaan tegen den
beschuldigden Johan Hendrik Siekman, de schout der gemeente Adorp op den 8e november 1817 dien beschuldigde in bewaring
heeft genomen, welke kort daarna aan de gerechtsdienaars met zijne bewaring belast ontvlugt zijnde, zich naar Oost-Friesland
heeft begeven en vervolgens aldaar weder is gearresteerd en naar Groningen overgebragt.

Dat op den 9e november daaraan volgende de schout voornoemd den woning van den beschuldigden Johan Hendrik Siekman
hebbende gevisiteerd, in een kast aldaar heeft gevonden een hemd waaruit de letters waren uitgetornd, benevens negen gouden
dukaten, twee drieguldens, vier zeeuwsche rijksdaalders, een rijksdaalder, twee daalders, vijf gouden guldens, twaalf guldens
zevenentwintig zestehalven, zes dubbeltjes en zesenveertig zilveren knoopen en voorts op het erf dezer woning in de grond
begraven drie doeken en een lap vijfschagt, waaromtrent de huisvrouw van den beschuldigden Johan Hendrik Siekman aan den
schout verklaarde, dat deze goederen aldaar door haar man waren begraven en dat haar man verleid was geworden door den
beschuldigden Berend Wubbels welke hem uit zijne woning had gehaald.

Dat alle deze in en bij de woning van den beschuldigden Johan Hendrik Siekman gevonden goederen en zilveren knoopen
vervolgens aan Oomke Luitjes Oomkes vertoond zijnde, door denzelven als op den voorschreven tijd uit zijns vaders woning
vermist, mede zijn herkend.

Dat Grietje Frits bij hare depositie voor den regter ter instructie nader heeft verklaard dat zij van hare zuster Albertje Frits
vernomen hebbende, dat Johan Hindrik Rotman bij de personen was geweest, welke in den nacht tusschen den 27 en 28
september 1817 in de woning van haar meester hadden gepoogd te stelen, uit dien hoofde had gemeend, dat de persoon welke in
den nacht tusschen den 22 en 23 october daaraanvolgende met den beschuldigden Berend Wubbels in de woning van haren
meester was geklommen insgelijks den beschuldigden Johan Hendrik Rotman was geweest, te meer omdat die persoon welke
zich in het aangezicht zwart had gemaakt met de laatstgenoemden in houding en stem eenige overeenkomst had gehad, doch dat
zij naderhand van hare moeder had vernomen, dat niet de beschuldigde Johan Hendrik Rotman, doch een vreemde persoon bij de
diefstal tegenwoordig was geweest.

Dat Jan Frits Weites bij zijne depositie voor den regter van instructie mede nader heeft verklaard, dat hij in voege voorschreven in
de nacht tusschen 22 en 23 october 1817 met zijn vader benevens den beschuldigden Berend Wubbels en den persoon Hendrik
genaamd gegaan was tot bij de woning van Luitje Oomkes en op eenigen afstand van dezelve door den beschuldigden Berend
Wubels geplaatst was om toe te zien of er volk kwam. Dat na eenigen tijd aldaar geweest te zijn, hij tot de woning was gegaan en
zijn vader aldaar had aangetroffen, dat hij toen eenige gestommel in deze woning had gehoord en dat korten tijd daarna de
beschuldigden Berend Wubbels en de persoon Hendrik genaamd, de voorschreven goederen in twee zakken bij zich hebbende uit
deze woning waren gekomen zonder dat hij wist op welke wijze zulks had plaats gehad en dat zij daarop gezamenlijk met de
weggenomen goederen naar de woning van zijn vader waren vertrokken.

Dat de beschuldigde Johan Hendrik Siekman aan Luitje Oomkes en diens huisgenooten vertoond zijnde, Luitje Oomkes denzelven
stellig heeft herkend, voor dezelfden persoon welke hem de slagen had toegebragt en de sleutels had afgenomen.

Dat Matje Klaassens huisvrouw van Luitje Oomkes medestellig heeft verklaard den beschuldigde Johan Hendrik Siekman
daarvoor te herkennen.

Dat Oomke Luitjes Oomkes den beschuldigden Johan Hendrik Siekman insgelijks heeft herkend voor denzelven persoon welke
aan zijn vader de sleutel van deszelfs cabinet had gevorderd en het cabinet had geopend, terwijl Anna Zweitzes mede heeft
verklaard den beschuldigden Johan Hendrik Siekman te houden voor denzelfden persoon welke aan haren meester de sleutel van
deszelfs cabinet had afgevorderd en Jan Frits Weites insgelijks heeft verklaard den beschuldigden Johan Hendrik Siekman te
herkennen voor dezelven persoon welke zijn vader en den beschuldigden Berend Wubbels had vergezeld en door hem onder den
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naam van Hendrik was op gegeven.

Dat het verder gedaan onderzoek naar den persoon Berend Wubbels vrugteloos is geweest en daaromtrent alleen is kunnen
worden ontdekt, dat volgens verklaring van Jan Sibrand Torringa , landman wonende te Leegkerk, de beschuldigde Berend
Wubbels op den 21 october 1817 uit zijn dienst was vertrokken zonder dat hij vervolgens iets verder van denzelven had vernomen.

Dat omtrent het voorgevallene in den nacht tusschen 27 en 28 september 1817 de beschuldigde Frits Weites bij zijne verhooren
voor den regter van instructie heeft opgegeven, dat hij en de beschuldigde Berend Wubbels afgesproken hebbende om in de
woning van Luitje Oomkes diefstal te plegen dien nacht waren gegaan naar de woning van den beschuldigden Johan Hendrik
Rotman ten einde denzelven over te halen om hun te vergezellen, dat zij vergezeld van den beschuldigden Johan Hendrik Rotman
bij de woning van Luitje Oomkes gekomen zijnde, hij had opgemerkt, dat de bewoners opgestaan waren en dat hij uit dien hoofde
dadelijk zich van daar had verwijderd, terwijl den beschuldigden Berend Wubbels en Johan Hendrik Rotman hem kort daarna
mede waren gevolgd en zij gezamenlijk zonder hun oogmerk te hebben voltooid van daar waren vertrokken.

Dat de beschuldigde Johan Hendrik Rotman bij zijn verhoor heeft opgegeven, dat hij in voege voorschreven door den
beschuldigden Berend Wubbels en Frits Weites afgehaald zijnde met dezelve eerst was medegegaan zonder te weten tot welk
einde en dat hij zulks hebbende vernomen uit vrees voor den beschuldigden Berend Wubbels niet had durven terugkeeren, dat bij
de woning van Luitje Oomkes gekomen zijnde de beschuldigde Frits Weites hun de gesteldheid der woning en de plaats waar de
kabinetten en kisten stonden had aangeduid, dat de beschuldigde Berend Wubbels hun daarop hebbende voorgesteld om de
bewoners met een list uit de woning te lokken en vervolgens met dezelve zich binnen de woning te begeven ofwel de glasen in te
slaan en zich daardoor een weg te banen. De bewoners inmiddels buiten deze woning gekomen zijnde, hij zich van daar had
verwijderd, terwijl de zoon van Luitje Oomkes op den beschuldigden Berend Wubbels, welke bij deze woning was gebleven met
het geweer had willen schieten, dat vervolgens de beschuldigde Berend Wubbels nog wederom bij deze woning was gegaan en
daarna bij hem was gekomen, wanneer zij gezamenlijk met den beschuldigden Frits Weites, welke op een afstand had gestaan
om op te passen of er volk kwam, vandaar weer waren vertrokken, terwijl eindelijk de beschuldigden Berend Wubbels en Frits
Weites hadden afgesproken om zulks vervolgens te hervatten, waaraan hij echter dadelijk gezegd had geen deel te zullen nemen.

Dat wijders omtrent den in den nacht tusschen 22 en 23 october 1817 in de woning van Luitje Oomkes gepleegde diefstal de
beschuldigde Frits Weites omstandig heeft beleden, dat hij met de beschuldigden Berend Wubbels welke van een stok voorzien
was geweest en een hem onbekend manspersoon Hendrik of Willem genaamd, welke door den beschuldigden Berend Wubbels
bij hem was gebragt en de vervolgens  in zijne woning gevonden schop met zich had genomen, benevens zijn voornoemde zoon
Jan Frits Weites, terwijl hij zelf mede een schop bij zich had gehad, in den voorschreven nacht naar de woning van Luitje Oomkes
gegaan waren, en einde den voorgenomen diefstal ten uitvoer te brengen, nadat de beschuldigde Berend Wubbels en de
voornoemde Hendrik zich vooraf het aangezigt met modder zwart hadden gemaakt, dat bij deze woning gekomen zijnde, zij een
rad van een aldaar gevonden wagen genomen en onder een venster geplaatst hadden op hetwelk de beschuldigde Beren
Wubbels en gezegde Hendrik zich geplaatst hebbende het vensterraam in stukken hadden geslagen en naar binnen waren
geklommen, terwijl hij zich buiten de woning van dezelve had opgehouden, dat op het horen van het gekerm der huisgenooten hij
zich op eenige afstand van daar had verwijderd, alwaar de beschuldigde Berend Wubbels en de onbekende Hendrik kort daarna
bij hem waren gekomen twee zakken met goederen bij zich hebbende, waarmee zij zich naar zijnewoning hadden begeven, terwijl
de beschuldigde Berend Wubbels gezegd had zijn stok in de woning van Luitje Oomkes te hebben achter gelaten, dat zij
vervolgens in zijne woning de ontvreemde goederen en geld hadden gedeeld, waarvan hij zijn aandeel in voege voorschreven in
de grond had verborgen na alvorens van dezelve het vervolgens bij hem gevonden hemd aangetrokken te hebben, dat bij deze
deeling de beschuldigde Berend Wubbels aan zijn zoon Jan Frits Weites een hoed had gegeven en dat hij eindelijk de in de
woning van Luitje Oomkes gevonden stok herkende voor dezelfde welke de beschuldigde Berend Wubbels destijds bij zich had
gehad.

Dat de beschuldigde Johan Hendrik Siekman bij zijne verhooren mede heeft beleden, dat hij door de beschuldigden Berend
Wubels overgehaald zijnde om aan de in de woning van Luitje Oomkes voorgenomen diefstal deel te nemen op de avond van 22
october  1817 tusschen tien en elf uren was gegaan naar de woning van den beschuldigden Frits Weites van waar zij omstreeks
elf uren ieder voorzien van een stok en een zak welke de beschuldigden Frits Weites hun had ter hand gesteld en vergezeld van
dezezelfs zoon nar de woning van Luitje Oomkes waren gegaan alwaar zij omstreeks half een uren waren aangekomen, dat de
beschuldigde Frits Weites hun aangewezen hebbende op welke wijze zij toegang tot deze woning konden krijgen, een rad van een
aldaar staande wagen had gehaald en tegen de muur onder een venster had geplaatst, op hetwelk hij en de beschuldigde Berend
Wubbels  geklommen zijnde met hune stokken het raam hadden ingeslagen en aldus binnen deze woning waren gekomen, dat de
beschuldigde Berend Wubbels daarop de lampe hebbende ontstoken, naar het bed van Luitje Oomkes was gegaan om aan
denzelven de sleutels van zijne kasten af te vorderen en dat deze hem een slag met de beddestok hebbende toegebracht, de
beschuldigde Berend Wubbels met zijn stok een slag had terug gegeven, waarop Luitje Oomkes hem de sleutels van deszelfs
cabinet had gegeven, waarmede de beschuldigde Berend Wubbels dat kabinet had open gemaakt en vervolgens nar ene andere
bedstede waarop de zoon van Luitje Oomkes zich bevond was gegaan, dat hij daarop het cabinet en de beschuldigde Berend
Wubbels eene kist hadden doorgezocht en uit dezelve onderscheidene goederen hadden weggenomen in twee zakken geborgen,
waar mede zij uit deze woning geklommen zijnde, buiten de beschuldigden Frits Weites hadden aangetroffen en naar diens
woning waren gegaan, terwijl de beschuldigde Berend Wubbels gezegd hadde zijn stok in de woning van Luitje Oomkes
achtergelaten te hebben, dat zij vervolgens deze goederen en geld in de woning van den beschuldigden Frits Weites hebbende
gedeeld, hij zijn aandeel in zijn woning in zijn cabinet en vervolgens gedeeltelijk in zijne tuin in den grond had geborgen.

Blijkende eindelijk nog uit de instructie van deze zaak, dat de beschuldigde Johan Hendrik Rotman in de nacht tusschen 1 en 2
maart 1818 door middel van braak uit het Huis van Arrest te Groningen, alwaar hij ter zake voorschreven was gedetineerd, is
ontvlugt.
En dat de beschuldigde Berend Wubbels ter zake van bedreigingen, onrustige bewegingen en feitelijkheden bij vonnis van het
Geregt van Wedde en Westerwoldingerland van 26 maart 1803 is veroordeeld geweest tot een confinement in en tuchthuis voor
de tijd van vijf jaren en bannissement voor de tijd van vijf jaar uit de provincie Groningen.

En worden mitsdien
* Berend Wubbels, Frits Weiten en Johan Hendrik Rotman beschuldigd van een poging tot diefstal etc.
* Berend Wubbels en Johan Hendrik Siekman beschuldigd van diefstal, etc
* Frits Weites beschuldigd van medeplichtigheid aan diefstal, etc
* Johan Hendrik Rotman beschuldigd van ontvlugting uit zijn gevangenis door braak.
(Groninger Archieven, toegang 141, inventarisnummer 6.43)

Arrest nr 10 dd 7 september 1818 van het Hof van Assisen
De beklaagden zijn:
-  Berend Wubbels, ook wel Berend Canaal (Kanaal), boerenknegt, laatst gewoond hebbende te Leegkerk bij de landbouwer Jan
Siebrands, voortvluchtig;
- Frits Weites, oud 53 jaren, geboren te Zuidlaren, arbeider, laatst woonachtig te Haren, lang 5 voet en 2 duim Rhijnlandse maat,
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bruine haren en wenkbrauwen, groote mond, ovaal aangezicht, blauwe ogen, groote neus, bruine baard, spitse kin en rond
voorhoofd;
- Johan Hendrik Rotman, oud 40 jaren, geboren te Bielefeld, arbeider, laatst woonachtig te Haren, lang 5 voet 2 duim Rhijnlandse
maat, hebbende ligt bruine haaren en wenkbrauwen, gewione mond, ovaal aangezicht, blauwe ogen, kleine neus, spitse kin en
rond voorhoofd;
- Johan Hendrik Siekman, 36 jaar, geboren te Nijenhagen in het Lipsche, arbeider, laatst woonachtig te Wetsinge.
De tenlastelegging is voor Berend Wubbels en Johan Hendrik Siekman, dat zij een diefstal hebben gepleegd bij nacht door meer
dan één persoon gewapenderhand door middel van uitwendige braak en inklimming in een bewoond huis en met
geweldadighedens. Frits Weites is medeplichtig aan deze diefstal, omdat hij de middelen ter volvoering van dezen diefstal heeft
aangeschaft, vaststaande dat dezelve daartoe dienen moesten, omdat hij de daders van de diefstal behulpzaam is geweest en
omdat hij een gedeelte van het gestolene heeft geheeld. Als medeplichtige verdient Frits Weites dezelfde straf als de daders.
Voorts wordt Frits Weites en Berend Wubbels ook tenlastegelegd een poging tot diefstal samen met met Johan Hendrik Rotman
bij nacht in een bewoond huis en door meer dan één persoon welke poging door uiterlijke daden gebleken en door een begin van
uitvoering gevolgd, slechts door toevallige en van den beschuldigden wil onafhankelijke omstandigheden haren uitwerking heeft
gemist.
Johan Hendrik Rotman wordt nog extra ten laste gelegd voortvlugting uit zijn gevangenis door middel van braak.
De straffen die worden opgelegd zijn:
- voor Frits Weites, Johan Hendrik Siekman en Berend Wubbels om op een schavot aan eene galg met de koorde gestraft te
worden, dat er de dood na volgt;
- voor Johan Hendrik Rotman geesseling met roeden, tuchthuisstraf voor 8 jaren en na expiratie daarvan tot gevangenzetting voor
zes maanden.
De straf voor Johan Hendrik Rotman wordt ten uitvoer gelegd op 12 september 1818 en die voor Frits Weites en Johan Hendrik
Siekman op 24 februari 1819. De commies griffier heeft de tenuitvoerleggingen bekeken vanuit het stadhuis en hiervan proces
verbaal opgemaakt. Berend Wubbels bleef voortvluchtig.
(Groninger Archieven, toegang 141, inventarisnummer 4.2)

Extract uit het register der overledenen te Groningen 27 februari 1819
Op heden den 27sten februari 1819 des voormiddags om elf uren zijn voor ons Burgemeester der Stad Groningen, Officier van
den Burgerlijke Stand verschenen Roelof de Maar oud 38 jaren en Henrikus Buirema oud 62 jaren, beide klerken ter
stadssecretarie van in Groningen en aldaar woonachtig, bestaande in gene grade van namaagschap tot de na te noemen
overledene, dewelke verklaard hebben, dat Frits Weites oud 53 jaren, van beroep arbeider, geboren te Zuidlaren, laatst
woonachtig geweest te Haren, gehuwd, man van Dina Alberts, zijnde des overleden namen der ouders onbekend, op den 24sten
dezer, des voordemiddags om half twaalf uuren overleden alhier op de Grote Markt. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de
tegenwoordige acte opgemaakt, die door de getuigen en ons na voorlezing is getekend
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 52).

Brief aan de schout dd 2 september 1819 van de ontvanger der registratie van Burgerlijke Akten
Alsoo de erven van Frits Weites verzuimd hebben te mijnen kantore een memorie van aangifte wegens dat overlijden op zijn tijd in
te leveren, moet ingevolge de wet diens erfgenamen tot de aangifte gewaarschuwd worden. Dan daar het den ontvanger bekend
is, dat voornoemde overledene zijn leven op het scavot heeft geëindigd en ook zeker gelooft, dat diens nagelatene erven zeer
armoedig zijn en voor den overledenen niets is nagelaten. Neem ik de vrijheid de te doene waarschuwing aan u te doen geworden
met het verzoek mij een verklaring te willen inzenden van onvermogen.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 52).

Doodstraf in Wetsinge
(Ontvangen van Gerta Boonstra op 11 oktober 2019. Uittreksel van publicatie in Diepgang).
De schoolschriften van Cornelia Catharina Smit
In de winter van 1819 noteert een zevenjarig meisje uit Winsum in een van haar schoolschriften de volgende dagboekachtige
tekst:

Winsum den 27 Februarij 1819
Wij zijn te Groningen den 24 Februarij ten gevolge van het vonnis des doods
met de Strop gedood Johan Hindrik Siekman en Frits Weites Overtuigd van
diefstal met  verswaarende omstandigheden gepleegd ten huize van den
landbouwer Luitjen Oomkens te Engelbert

De formulering is wat onduidelijk (begrijpelijk voor een zevenjarige), maar er staat wel degelijk dat het meisje met haar familie naar
Groningen is geweest om getuige te zijn van de openbare terechtstelling van twee mannen die een diefstal met “verswaarende
omstandigheden” (= geweld) hebben gepleegd in Engelbert,
De naam van het meisje is Cornelia Catharina Smit. Ze werd geboren in 1812 op een grote boerderij in Schilligeham, iets ten
westen van Winsum. Cornelia zou in 1839 trouwen met haar buurjongen Hindrik Pieters Hopma (1805-1870), waarna het jonge
echtpaar ging wonen op boerderij De Hoge Wier aan de Provincialeweg tussen Adorp en Sauwerd (nu: boerderij van Raangs). Bij
alle spullen die Cornelia meenam in haar huwelijk waren ook haar schoolschriften, die 180 jaar lang op boerderij De Hoge Wier
zouden worden bewaard in een kist tussen allerlei andere familiedocumenten. Onlangs kwamen de schoolschriften weer boven
water, dankzij Kees Raangs, de achter-achter-kleinzoon van Cornelia Catharina Smit.
In februari 1819 ging de kleine Cornelia Catharina dus met haar ouders een dagje naar Groningen om daar getuige te zijn van een
bijzondere gebeurtenis. Op de Grote Markt werden die dag twee criminelen opgehangen. In die tijd gebeurde dat in het openbaar
en er kwam altijd veel nieuwsgierig publiek op af. En niet alleen volwassenen, zoals de tekst uit het schoolschrift verraadt. Ouders
schroomden niet hun kinderen mee te nemen naar wat toch een gruwelijk schouwspel moet zijn geweest. Alsof het een familie
uitstapje betrof.
Maar de belangstelling van de familie Smit voor dit gebeuren komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het is goed mogelijk dat ze
één van de twee ter dood veroordeelden, de 36-jarige Johan Hendrik Siekman, persoonlijk kenden of in ieder geval wel eens van
hem gehoord hadden. Siekman had namelijk in een steenfabriek te Winsum gewerkt en woonde ten tijde van de gewelddadige
diefstal met zijn vrouw en kinderen in het naburige Wetsinge.

40 Grietje Hendriks ook genaamd Eemtje Hendriks (DN-14), dochter van Hindrik Jans en Fennichjen Jans, is geboren te Eext, is
gedoopt op donderdag 23 augustus 1691 te Anloo, is overleden op maandag 7 maart 1763 te Noordlaren.  Grietje werd 71 jaar, 6
maanden en 12 dagen.

Wordt ten tijde van haar overlijden onderhouden door de diakonie.

Grietje trouwt (kerk) op zaterdag 22 november 1727 te Noordlaren op 36-jarige leeftijd met de 39-jarige Frerik Hendriks, zoon van
Hendrik Hendriks en Niesjen Egberts.  Frerik is gedoopt op donderdag 18 december 1687 te Noordlaren, is overleden voor 1763.
Frerik werd hoogstens 75 jaar en 14 dagen.
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41 Harm Hendriks (DN-15), zoon van Hendrik Jacobs (38) en Jantje Harms, hovenier, is gedoopt op zondag 6 februari 1724 te
Noordlaren, is overleden op woensdag 27 april 1763.  Harm werd 39 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Harm Hendriks, nalatende weduwe Henderika Emmen en drie kinderen".

Voogdijstelling 15 april 1768
Jacob Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Harm Hindriks bij Hinderina
Emmen in echte verwekt. Albartus Emmen, woonachtig te Hoogezand, wordt sibbevoogd. Op 16 april 1768 zweert Berent Hindriks
aan als vreemde voogd. De voorstanderen mogen met de moeder een regeling treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Harm trouwt (kerk) op zaterdag 22 april 1752 te Groningen op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Henrina Emmen, dochter van
Warnerus Emmen en Hasina Johanna Fabricius.  Henrina is geboren te Gasselte, is gedoopt op zondag 10 december 1724 aldaar.

Akte 12 april 1768 (geregistreerd 13 mei 1768)
Henrina Emmen treft met de voorstanderen over haar twee kinderen bij Harm Hendriks in echte verwekt een regeling over de afkoop
van de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 16)

Boedelinventaris 29 april 1768
Inventarisatie van de goederen, die Henderijna Emmen, weduwe van Harm Hindriks, en haar minderjarige kinderen toebehoren.
Mobiele goederen: huisinventaris, lijfstoebehoren, drie koeien en een varken. Schadelijke staat: twee jaar huis en landhuur, schuld bij
vrouw Veltman f.3,74, bij Lammert Schut f.7,37, bij Jaepk Alberts f.7,90 en bij (broer) Albertus Emmen f.14,30. De waarde van de
nalatenschap is nauwelijks positief.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 865).

Henrina was later gehuwd (2) met Jan Berends Zwart.<15,16>

Van Harm en Henrina zijn twee kinderen bekend:

1 Warner Ansing ook genaamd Wernerus Harms (GH1812-067), landbouwer, wonende te Haren (Wijk D Klaverblad 19) en aldaar,
is geboren op vrijdag 29 juni 1753 te Noordlaren, is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 aldaar, wonende Wijk D Klaverblad 19
te Haren, is overleden op dinsdag 7 oktober 1817 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 9 oktober 1817 aldaar
(aangever overlijden was Jan Pathuis; getuige aangifte overlijden was Jan Jacobs Boddeveld).  Warner werd 64 jaar, 3 maanden
en 8 dagen.

Voogdijstelling 15 april 1768
Jacob Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Harm Hindriks bij Hinderina
Emmen in echte verwekt. Albartus Emmen, woonachtig te Hoogezand, wordt sibbevoogd. Op 16 april 1768 zweert Berent Hindriks
aan als vreemde voogd. De voorstanderen mogen met de moeder een regeling treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 4 november 1794 (geregistreerd 16 december 1794)
Jantje Papink verpacht voor 24 jaar aan Warnerus Harms en Wilmijna Roelfs, echtelieden, een behuizing en hof, staande aan de
Oosterweg te Haren, wordende door Jan Hindriks meijerwijze gebruikt.  De behuizing bestaat uit een keuken en achterhuis en het
hof er achter zo verre ten westen als het huis staat en zo verre ten noorden als de schuur van Derk Jacobs (Hekman) staat en ten
oosten ongeveer op drie voet na tot aan Derk Jacobs of des verkopers haar schuur. De zwetten zijn: ten noorden verkopersche,
ten oosten verkopersche, ten zuiden buiregrond en ten westen verkopersche of nu Egbert Geerts (Vorenkamp). De prijs is f.400,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 184).

Akte 4 november 1794 (geregistreerd 16 december 1794)
Jantje Papink verpacht voor 24 jaar een behuizing aan de Oosterweg staande aan Egbert Geerts (Vorenkamp) en Harmtijn
Hindriks. De behuizing bestaat uit een keuken en achterhuis. De muur tussen dit huis en het naastgelegen huis, dat werd gebruikt
door Jan Hindriks, maar nu is verkocht aan Warnerus Harms, zal door Egbert Geerts van beneden tot boven moeten worden
gemaakt. Achter het huis ligt een hof zo breed als het huis is en zo lang als waar de schuur staat door Derk Jacobs (Hekman)
gebruikt. De zwetten zijn ten noorden de verpagtersche, ten oosten Warnerus Harms, ten zuiden buiregrond en ten westen de
Kerkenlaan. De prijs is f.350,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 187).

Akte 10 december 1796
Geert Smeenge en Fennechijn Geerts, Lucas Arents (Odding) en Geesijn Geerts, Aaltijn Geerts, Otto Jans (Oosterveld) en
Pietertijn Geerts, Hindrik Lucas, Hindrik Hornhuis en Boele Reinders als voorstanderen over het zoontje van Geert Jans (Wever)
bij Aaltijn Reinders in echte verwekt, Derk Geerts genaamd, verklaren verkocht te hebben aan Warnerus Harms (Warner Ansing)
en Wilmijna Roelefs (Reimina Roelofs Niebuir), echtelieden, 3 matten hooiland aan de Waterhuiserdijk voor f.170,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 243).

1804
67 Akte van gerechtelijke opzegging vanwege de kinderen van gezworene Jan Pouwels aan Warnerus Harms en vrouw van de
huur van het huis en de landerijen die zij in huur en gebruik hebben, met bevel deze met mei 1805 te verlaten, Haren 1804 sep. 1
(Groninger Archieven, toegang 565, inventarisnummer 11)

Actes 2 februari 1815
Testament van Warnerus Ansing. Hij wijst zijn vrouw Trijntje Geerts Buining aan als enige en algemeen erfgenaam. Getuigen zijn
Roelof Koops, landbouwer te Haren, Harmannus Doll Havinga, bakker te Haren, Jan Meinders, landbouwer te Haren en Jan
Swartwolt, schoolmeester te Haren.
In een aparte acte wijst Trijntje Geerts Buining haar man Warnerus Ansing aan als enig en algemeen erfgenaam. Trijntje kan niet
schrijven.
(Groninger Archieven, toegang 1872, inventaris nr 8, actes 43 en 44)

Acte 28 april 1815
Warnerus Harms Ansingh verkoopt mede namens zijn vrouw Trijntje Buning de behuizing en tuin staande en gelegen te Haren
aan de oostzijde van de straat , nummer B23, zwettende ten noorden de weduwe Havinga, ten oosten de erven van wijlen schulte
Rummerink, ten zuiden het kerkhof en ten westen de straat. Kopers zijn Hendrik Woldring, schoenmaker en zijn vrouw Pietertje
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Oosterveld. De koopprijs bedraagt f.1.025,-.  Het perceel is door verkopers aangekocht bij stokleggingsbrief van 8 november 1805,
geregistreerd in het protocol van ongezegelde stokleggingsbrieven van het Lib. Folio 250 28 december 1805.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 37, acte 171)

Acte 28 april 1815
Berend Andries Nijdam, veenbaas, en Roelf Siezes Nijdam, arbeider, verkopen aan Warnerus Harms Ansingh en zijn vrouw een
huis, staand en gelegen ten noorden van Haren, zwettende ten noorden, zuiden en westen aan de Heereweg en ten oosten aan
pastorieland, getekend D 19, voor een koopprijs van f.600, waarvan f.300,- direct wordt voldaan en f.300,- zal worden betaald op 1
mei 1816. (Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 37, acte 172)

Acte 11 maart 1817
Warnerus Ansing, arbeider, mede namens Trijntje Buining, verklaard te hebben verkocht aan Hendrik Woldring, schoenmaker, en
Pietertje Oosterveld, een stuk veenland gelegen ten oosten van Haren, groot ongeveer een half gras, zwettende ten noorden aan
de Boereweg, ten oosten en te zuiden aan het land van Klaas Hendriks en ten westen aan het land van de weduwe Oosting.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 55, acte 120)

Warner trouwt (kerk) op zondag 11 november 1787 te Haren op 34-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Reimina Roelofs Niebuir,
dochter van Roeleff Hindriks Nijbuir en Marchijn Hindriks.  Reimina, wonende te Haren, is gedoopt op zondag 27 oktober 1748
aldaar, wonende Wijk B Haren 23 aldaar, is overleden op maandag 28 september 1812 aldaar, is als overleden aangegeven op
dinsdag 29 september 1812 aldaar (aangever overlijden was Warner Ansing (zie 41.1); getuigen aangifte overlijden waren
Johannes Rummerink en Roelf Jans van Dam).  Reimina werd 63 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Akte 19 november 1788
Hindrik Roelefs (Nijboer), Annegijn Roelefs, Anna Roelefs, Hinderijkus Roelefs en Wilmijna (Reimeina) Roelefs en haar
echtgenoot Warnerus Harms (Warner Ansing) verklaren verpacht te hebben aan mevrouw Maria Louisa Nobel, geboren Gockinga,
geassisteerd door haar echtgenoot majoor W.T. Nobel:
1. Een boerenbehuizing met schuur en hof er achter tot ongeveer vijf voet dwars achter de schuur langs, zijnde het baken een
pruimenboom en dan recht oost en westwaarts op en de vreedinge tusschen het hof van het grote en kleine huisje, zal met een
haege moeten worden gemaakt of zo een van beiden daar een wal langs wil hebben dan zal die wal van eigen grond gemaakt
moeten worden en zal deze vreedinge door het grote en kleine huisje elk half moeten worden gemaakt. Met nog een kamp land
ten zuiden van dit huis en hof gelegen en de laagte ten oosten achter de kamp gelegen tot aan de dwarssloot die door de laagte
loopt naar de kooi, zijnde dit ongeveer acht mudden groot, daar ten noorden verkopers en de Buireweg, ten oosten verkopers en
de Kooisingel ten zuiden de kooisingel en gezworene Jan Pauwels en ten westen de Buireweg.
2. Een kamp land, de Molenkamp genaamd
3. Een akker bouwland op het Nieland.
4. Een akker bouwland op het Nieland
De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.1.850,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 222).

Warner trouwt op zondag 7 november 1813 te Haren op 60-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Trientje Buining ook genaamd
Trijntje Buningh, dochter van Geert Jans Buining en Lammechien Jans de Wit.  Trientje, wonende te Haren (Wijk B Haren 23),
aldaar (Wijk D Klaverblad 19) en aldaar (Wijk D Hemmen 21), is gedoopt op donderdag 3 juli 1788 te Groningen, is overleden op
woensdag 8 mei 1861 te Haren.  Trientje werd 72 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Woont in 1830 als weduwe met drie kinderen uit het huwelijk met Jacob Heinrich von Riesz op het adres Haren Wijk D Nr 19
Klaverblad.

Actes 2 februari 1815
Testament van Warnerus Ansing. Hij wijst zijn vrouw Trijntje Geerts Buining aan als enige en algemeen erfgenaam. Getuigen zijn
Roelof Koops, landbouwer te Haren, Harmannus Doll Havinga, bakker te Haren, Jan Meinders, landbouwer te Haren en Jan
Swartwolt, schoolmeester te Haren.
In een aparte acte wijst Trijntje Geerts Buining haar man Warnerus Ansing aan als enig en algemeen erfgenaam. Trijntje kan niet
schrijven.
(Groninger Archieven, toegang 1872, inventaris nr 8, actes 43 en 44)

Acte 15 november 1817
Trijntje Geerts Buning, weduwe Warnerus Ansingh, verkoopt aan Roelof Brinks, horlogemaker, en zijn vrouw Hindrikje Dijken,
wondende te Haren en aan Arend Mulder, meester broodbakker en zijn vrouw Hillechijn Hovingh, mede te Haren, een kamp land
gelegen te zuiden van Haren, zwetttende ten noorden Jan Lucas Oosterveld, ten oosten de Hereweg, te zuiden de erven Willem
Takens en ten westen de Luzenbergsweg. Voor de prijs van f 600,-. Dit bedrag wordt betaald door Elizabeth Schuurman, wonende
te Groningen. Zij krijgt recht van hypotheek op het kamp land.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 60, acte 528)

Brief 28 augustus 1826 aan het hervormd armbestuur te Haren
De persoon Roelf Harms ten huize van de weduwe van Von Riesz te Haren gedomiliceerd is sedert eenen geruimen tijd niet in
staat geweest om voor zijn onderhoud te kunnen zorgen door dien hij aan eene tering achtige ziekte onderhevig is. Dezelve heeft
eenige malen het voornemen gehad om in zijnen zwakken toestand van hier te vertrekken, hetwelk wij met overleg van den
heelmeester J.P. Oostingh niet geraden vonden en dus is afgekeurd.
Deze persoon heeft zich opnieuw bij mij vervoegd ter bekoming van onderstand in zijn behoeftigheid. En daar het Zijne Majesteits
ernstigen wil is, dat dadelijk in het onderhoud van eene behoeftige worde voorzien, zoo invitere ik u op grond eener circulaire van
Gedeputeerde Staten van 5 april 1825 nr 20 (welke u bekend is) om dadelijk in den provisionelen onderstand van gemelde
persoon te voorzien.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 102

Trientje was eerder gehuwd (1) met Onbekend.
Trientje was later gehuwd (3) met Johan Heinrich von Riesz.<17..19>

2 Hasina Harms is gedoopt op donderdag 28 september 1758 te Noordlaren, zie 36.

42 Jannes Hoenderken (DN-11), zoon van Albert Hoenderken en Arentien Hoiting, is geboren te Noordlaren, is gedoopt op
zondag 20 februari 1701 aldaar, is overleden op maandag 21 februari 1763.  Jannes werd 62 jaar en 1 dag.
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Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Jannes Hoenderken, nalatende een weduwe Henderika Buiting en 5 kinderen, waarvan
2 uit 1e huwelijk".

Beschikking 20 oktober 1724 van het Gerecht van Selwerd
Hindrik Ottens zweert aan als voormond over de twee minderjarige kinderen van wijlen Aaldert Westerbrink en wijlen Hinderkien
Munting. Jannes Hoenderken wordt sibbevoogd en Reinder Cluiving vreemde voogd.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1704).

Verantwoording 16 december 1727
Ingenomen de rekening van voormond Hindrik Ottens en de voogden Jannes Hoenderken en Reinder Cluiving over de minderjarige
kinderen van wijlen Aaldrik Westerbrink en Hinderkien Muntingh. Wemeltien Westerbrink is meerderjarig geworden.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1499)

Akte 13 november 1739
Willem Pouwels zweet aan als voormond over de minderjarige kinderen van Jannes Hoenderken bij wijlen Johanna Pauwels in echte
verwekt. Aaldert Schuirinck te Zuidlaren wordt sibbevoogd en Lucas Pauwels wordt vreemde voogd.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706).

Akte 9 maart 1741
Jannes Hoenderken heeft nog steeds geen scheiding en deling getroffen met de voorstanderen over zijn kinderen bij Johanna
Pouwels in echte verwekt over de scheiding en deling van de moederlijke nalatenschap. Hij moet nu voor 17 maart een regeling
treffen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706).

Akte 23 februari 1742
Gesworene Jan Warmolts wordt voormond en Frederik Hamming sibbevoogd over de twee kinderen van Jannes Hoenderken bij
Johanna Pouwels in echte verwekt gedurende de scheiding en deling van de nalatenschap van de grootmoeder van deze kinderen
met hun grootvader. De rechter dringt aan op spoed.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706).

Opregte nieuwe Groninger Courant, 8 april 1746
Jannes Hoenderken te Noordlaaren, presenteert te verkopen, eenige extra mooye fijne zwaare vleessige ossen van vier a vijf jaar,
waar onder een extra vette gemeste osse is, en ook een melkkoe en jong beest, die de besmettelijke ziekte hebben gehad of die ze
niet hebben gehad, zoo als ze iemand belieft te hebben.

Opregte Groninger Courant, 20 januari 1761
Jannes Hoenderken tot Noordlaaren, is voorneemens by uytmyninge te laaten verkoopen, 200 lange zware, regte en kromme eyken
boomen, waar onder eenige bekwaam zyn tot moolen assen , ook meede eenige essen en elzen boomen, tot Noordlaaren op de
wortel staande. Deeze verkoopinge zal geschieden op donderdag den 22 January 1761 's morgensom agt uur te beginnen.

Jannes trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1721 te Noordlaren op 20-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Johanna Pouwels, dochter van
Willem Pouwels en Jantien Abbring.  Johanna is geboren in 1700 (OS), is overleden voor vrijdag 13 november 1739.  Johanna werd
hoogstens 39 jaar.

Akte 13 november 1739
Willem Pouwels zweet aan als voormond over de minderjarige kinderen van Jannes Hoenderken bij wijlen Johanna Pauwels in echte
verwekt. Aaldert Schuirinck te Zuidlaren wordt sibbevoogd en Lucas Pauwels wordt vreemde voogd.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706).

Van Jannes en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1 Arendina Hoenderken is geboren op zondag 3 mei 1722 te Noordlaren, is overleden voor 1789.  Arendina werd hoogstens 66
jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Akte 5 januari 1781
Arendina Hoenderken, weduwe van Freerk Hamming, leent f.500,- tegen 3,5% van Meijer de Jager.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 131).

Akte 3 mei 1782
Arendina Hoenderken, weduwe van F. Hammink machtigt Henricus Hornhuis en Jacob Buirma om voor haar een boerderij te
Anderen te verkopen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 164).

Stokleggingsbrief verhuur land 1787
Arendina Hoenderken, weduwe Hamming en (haar nichtje) juffer Roelina Woelesius verhuren aan Jan Roelfs en zijn vrouw Hester
Borgers (ook wel Ester ten Berge) voor 24 jaren beginnende 1787 en eindigende 1811 twee matten hooiland, gelegen onder de
klokslag van Haren, zijnde een en een halve matte in de Blauwe Venne gelegen en de andere halve matte in de Wolddeelen.
Hebben het eerste perceel tot zwetten ten noorden en oosten Jan Jans Backer, ten zuiden Freerk ter Borg en ten westen Jannes
Westerhof. De acte bevindt zich in de map met aankomsttitels van de familie Geertsema.
(Groninger Archieven, toegangsnummer 512, inventarisnummer 228)

Groninger Courant, 9 december 1788
Op woensdag den 17 december 1788, gedenken de erfgenamen van de weduwe Hammink te Haren, in de Jagtwagen des
agtermiddags om vier uur te laten verkopen, het nieuws getimmerde behuizinge en hof van de weduwe Hammink aan de westkant
van de straate staande en gelegen, bestaande in 2 voorkamers, agterkeuken met regenbak met koperen kranen, als schuure met
stallinge voor paarden en beesten, alsmede nog eenig hooi-, bouw- en weideland. De behuizinge kan dagelijks in ogenschijn
worden genomen. Zoo inmiddels iemand uit de hand gelieft te kopen, kan de erfgenamen daar over spreken.

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Jantijn Sissing weduwe van Albartus
Hoenderken de vierde part van het waardeel in de Onner marke gelegen, zoals dat door Willem Pouwels en vrouw is vererfd.
Kooprijs f.10,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)
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Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Willem Eising en Egbertijn Willems
te Onnen een stuk weideland te Onnen gelegen. Prijs f.152,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Lucas Lucas en Lammegien Jans,
echtelieden te Onnen, een stuk weideland te Onnen voor f.120,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Geertje
Tebbens, echtelieden te Onnen, een akker bouwland op de Onneres en vier matten hooiland. De pacht is voor 24 jaar en de prijs
is f.246,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Hindriks te Onnen. Een kamp
land te Onnen, de Helakker genaamd, ongeveer vijf mudden groot. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.250,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 251)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Frederik ter Borg en Jan Paink en
Margaretha ter Borg, echtelieden, de helft van een akker bouwland te Haren op het Nieland gelegen en een mat hooiland te
Haren. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.192,50.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 252)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Grietijn Alders,
echtelieden te Onnen, een akker bouwland te Onnen, de Goldakker genaamd, en een akker bouwland op de Onneres. De pacht is
voor 24 jaar en de prijs is f.150,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Egberts Wuffen en Lammegien
Jans van Dalen, echtelieden te Onnen, een kamp land te Onnen. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.300,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Johannes Westerhoff en Hinderkien
Eijtes, echtelieden, de behuizing en hof aan de westkant van de straat gelegen. Bestaande de behuizing uit twee voorkamers, een
achter keuken met regenbak en koperen kranen, met de schuur en mag deze behuizing niet aan een smid of schoenmaker
worden verkocht om daar nering in te doen. Ten noorden Lucas Roelfs, ten oosten de grond langs de Straat, ten zuiden de
boerendrift of steeg en ten westen Christoffer Alberts weduwe. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.2.000,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 254)

Arendina trouwt (kerk) op zondag 26 april 1761 te Noordlaren op 38-jarige leeftijd met de 52-jarige Frerick Hamming, zie 31.

2 Jantien Hoenderken is gedoopt op zondag 29 augustus 1723 te Noordlaren, is begraven op donderdag 29 november 1770 te
Groningen.  Jantien werd 47 jaar en 3 maanden.

Akte 10 juni 1767
Egbert Willems en Hindrikje Roelfs verklaren wegens achterstallige landhuur f.73,- schuldig te zijn aan Jantje Hoenderken,
weduwe van pastor Woelesius.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 167).

Jantien was gehuwd met Hiddo Woelesius.  Hiddo, predikant, is overleden voor 1770.

Jannes trouwt (kerk) op zondag 20 maart 1740 te Noordlaren op 39-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Henderika Buiting, dochter van
Otto Buiting en Frederika Alinge Meijering.  Henderika is geboren in 1712 (OS) te Veenhof, is overleden op maandag 21 februari
1763 te Noordlaren.  Henderika werd 51 jaar.

Van Jannes en Henderika zijn drie kinderen bekend:

3 Alberdina Hoenderken is gedoopt op zondag 18 december 1740 te Noordlaren.
Alberdina trouwt (kerk) op dinsdag 21 november 1769 te Zuidlaren op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Tamming, zoon van
Jan Roelofs Tamming en Grietje Harms Hemsing.  Harm, ette te Rolde, diaken en schatbeurder, is gedoopt op maandag 1
oktober 1742 te Zuidlaren, is overleden op dinsdag 16 september 1817 aldaar.  Harm werd 74 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

4 Albartus Hoenderken, landbouwer, is gedoopt op zondag 21 april 1743 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 31 oktober 1789
aldaar.  Albartus werd 46 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van drie akkers
bouwland, gelegen op de es te Noordlaren. Koper Albartus Hoenderken voor f.220,-.
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(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 116).

Akte 8 juni 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Albertus Hoenderken, Otte Hoenderken en
Tale Hammink tezamen erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink verpachten voor 24 jaar  aan de heer majoor-
ingenieur R. Rummerink twee matten hooiland te Onnen voor f. 376,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 236).

Akte 18 juni 1783 (geregistreerd 25 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining
en Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Albertus Hoenderken en Jantijn Sissing, woonachtig te
Noordlaren, 3,5 matten hooiland te Noordlaren, Ossebroek genaamd, voor f.421,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 245).

Albartus trouwt (kerk) op woensdag 25 juni 1777 te Noordlaren op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantien Sissing, dochter van
Lukas Sissing en Aaltien Willems Dekker.  Jantien, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 25) en aldaar, is geboren te
Zuidlaren, is gedoopt op zondag 13 juni 1751 aldaar, wonende Wijk B Noordlaren 25 te Noordlaren, is overleden op woensdag 10
oktober 1827 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 12 oktober 1827 (getuigen aangifte overlijden waren Albert Albartus
Hoenderken en Jan Hendriks Klasens).  Jantien werd 76 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Jantijn Sissing weduwe van Albartus
Hoenderken de vierde part van het waardeel in de Onner marke gelegen, zoals dat door Willem Pouwels en vrouw is vererfd.
Kooprijs f.10,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)

Groninger Courant, 7 mei 1805
Het heeft den alleen wijzen God behaagt, mij op heden avond te agt uur een gevoelige wonde toe te voegen, door den dood van
mijn moederhart te rukken, mijnen geliefden zoon JAN HOENDERKEN, in den bloeienden ouderdom van 20 jaren en 7 maanden,
aan de gevolgen van ener hevige kramkolyk. Overtuigd, dat God in deezen ook wijze oogmerken bedoelt, schoon voor mij
onbekend, wensche ik Gode te zwijgen, en smeke daar toe nodige genade. Geve door dezen kennis aan vrienden en bekenden,
en verzoeke van brieven van rouwbeklag verschoont te blijven. Noordlaren, den 3 maij 1905.  JANTIEN SISSING, weduwe A.
Hoenderken.

Ingekomen stukken gemeente Haren, 2 februari 1813
Brief van Jannes Hoenderken en Roelf Hamming. Zij hebben ook landerijen in Zuidlaren en worden daar nu ook aangeslagen voor
de belasting, terwijl omgekeerd inwoners van Zuidlaren, die landerijen in Haren hebben, niet worden aangeslagen. De volgende
personen hebben land in Zuidlaren en worden daar nu aangeslagen: Jannes Hoenderken, wed. Otte Kluiving, de Pastorij
Noordlaren, Jannes Hoiting, Hendrik Sissing, Berent Harms, wed. Harm Ramaker, Hindrik Westerbrink, wed. Thale Hammink,
wed. Albartus Hoenderken, wed. Otte Hoenderken, wed. Wijbe Willems, wed. Jan Pieters en Kornelis Brants.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).

Acte van successie 4 april 1828
Erfgenamen van Jantien Sissing zijn de drie nog levende zonen uit haar huwelijk met Albartus Hoenderken, te weten Jannes,
Lukas en Albartus. De nalatenschap van Jantien is zeer omvangrijk. Tot de nalatenschap behoren deels behuisde landerijen in
Zuidwolde, Oosterwijtwerd, Zuidlaren, Kropswolde, Donderen, Eelde, Peize en Winde.

5 Otto Buiting Hoenderken, landbouwer, is geboren op zondag 7 november 1745 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 9 maart
1799 aldaar.  Otto werd 53 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Voogdijstelling 21 januari 1780
Jan Hoiting te Noordlaren zweert aan als voormond over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik Hoiting en Hinderkien
Westerbrink. Roelf Westerbrink te Noordlaren wordt sibbevoogd en Otte Hoenderken te Noordlaren vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh van een stuk
weiland, groot 2 matten, het Brinkland genaamd, en nog een stuk weideland groot 3 matten, het Eel genaamd. Koper is Otto
Hoenderken voor f.930,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 115).

Akte 24 november 1783 (geregistreerd 29 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining
en Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Otto Hoenderken en Grietje Hammink een stuk weideland
voor f.721,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614).

Akte 15 januari 1787
De erfgenamen van Hindrik Derks, timmerman te Paterswolde verkopen aan Otte Cluiving, voor een derde part, Barolijna Cluiving,
voor een derde part, en Tale Hamming en Otte Hoenderken, voor een derde part, een mat en een half vordel mats hooiland onder
de klokslag van Haren, liggende in een stuk van 27 mat onverscheiden, het Groote Stuk genoemd. Koopprijs f.109,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 132)

Akte 8 juni 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Albertus Hoenderken, Otte Hoenderken en
Tale Hammink tezamen erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink verpachten voor 24 jaar  aan de heer majoor-
ingenieur R. Rummerink twee matten hooiland te Onnen voor f. 376,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 236).

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Jantijn Sissing weduwe van Albartus
Hoenderken de vierde part van het waardeel in de Onner marke gelegen, zoals dat door Willem Pouwels en vrouw is vererfd.
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Kooprijs f.10,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Willem Eising en Egbertijn Willems
te Onnen een stuk weideland te Onnen gelegen. Prijs f.152,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 248)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verkocht te hebben aan Lucas Lucas en Lammegien Jans,
echtelieden te Onnen, een stuk weideland te Onnen voor f.120,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Geertje
Tebbens, echtelieden te Onnen, een akker bouwland op de Onneres en vier matten hooiland. De pacht is voor 24 jaar en de prijs
is f.246,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 250)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Hindriks te Onnen. Een kamp
land te Onnen, de Helakker genaamd, ongeveer vijf mudden groot. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.250,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 251)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Frederik ter Borg en Jan Paink en
Margaretha ter Borg, echtelieden, de helft van een akker bouwland te Haren op het Nieland gelegen en een mat hooiland te
Haren. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.192,50.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 252)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Hindrik Hindriks en Grietijn Alders,
echtelieden te Onnen, een akker bouwland te Onnen, de Goldakker genaamd, en een akker bouwland op de Onneres. De pacht is
voor 24 jaar en de prijs is f.150,-
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Jan Egberts Wuffen en Lammegien
Jans van Dalen, echtelieden te Onnen, een kamp land te Onnen. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.300,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 253)

Akte 23 november 1789
Coenraad Grootholman, predikant te Noordlaren en zijn vrouw Roelfijn Woelesius en Otte Hoenderken en Tale Hammink tezamen
erfgenamen van Arendina Hoenderken, weduwe Hammink, verklaren verpacht te hebben aan Johannes Westerhoff en Hinderkien
Eijtes, echtelieden, de behuizing en hof aan de westkant van de straat gelegen. Bestaande de behuizing uit twee voorkamers, een
achter keuken met regenbak en koperen kranen, met de schuur en mag deze behuizing niet aan een smid of schoenmaker
worden verkocht om daar nering in te doen. Ten noorden Lucas Roelfs, ten oosten de grond langs de Straat, ten zuiden de
boerendrift of steeg en ten westen Christoffer Alberts weduwe. De pacht is voor 24 jaar en de prijs is f.2.000,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 254)

Ommelander Courant, 19 februari 1799
Heden morgen trof mij den lang gevreesden slag! Mijn waardige man, OTTO HOENDERKEN, met welke ik omtrent 30 jaaren in
een gezegende echt hebbe mogen leven, wierd mij in het 54ste jaar van zijn leven, door een sukkelende ziekte, ontrukt. Ik vinde
mij dus verpligt, om aan vrienden en bekenden, door dezen nu gebruikelijke weg, bekend te maken, dat ik en mijne 10 kinderen
moeten betreuren, het verlies van eenen getrouwen man en zorgdragenden vader. Noordlaren, den 15 february 1799. GRIETJEN
HAMMING, wed. Hoenderken.

Otto trouwt (kerk) op dinsdag 12 december 1769 te Noordlaren op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Hamming, dochter
van Lucas Hamming en Jantien Cluiving.  Grietje, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 16) en aldaar, is geboren te De
Punt (Glimmen), is gedoopt op woensdag 24 februari 1745 te Noordlaren, wonende Wijk B Noordlaren 16 aldaar, is overleden op
dinsdag 29 augustus 1820 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 30 augustus 1820 te Haren (aangever overlijden
was Jannes Ottes Hoenderken; getuige aangifte overlijden was Willem Wijbes).  Grietje werd 75 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Overleden te Noordlaren in huis B16. Op de plaats van huidige Lageweg 14.

Vermelding eigendom 1806
In 1806 worden de weduwe O. Hoenderken en de weduwe Thale Hamming genoemd als eigenaren en gebruikers van de
behuizing nr 20 te Adorp, waaronder verbonden zijn plm. 35,5 grasen land (Groninger Archieven, toegang 3, inventaris nr 437).

Ingekomen stukken gemeente Haren, 2 februari 1813
Brief van Jannes Hoenderken en Roelf Hamming. Zij hebben ook landerijen in Zuidlaren en worden daar nu ook aangeslagen voor
de belasting, terwijl omgekeerd inwoners van Zuidlaren, die landerijen in Haren hebben, niet worden aangeslagen. De volgende
personen hebben land in Zuidlaren en worden daar nu aangeslagen: Jannes Hoenderken, wed. Otte Kluiving, de Pastorij
Noordlaren, Jannes Hoiting, Hendrik Sissing, Berent Harms, wed. Harm Ramaker, Hindrik Westerbrink, wed. Thale Hammink,
wed. Albartus Hoenderken, wed. Otte Hoenderken, wed. Wijbe Willems, wed. Jan Pieters en Kornelis Brants.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).
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Acte 14 mei 1813
Abel Grevinge en Roelf Jansen, beide landbouwers te Tynaarlo, verkopen de volle eigendom van twee stukken laag hooiland
onder Noordlaren aan Grietje Hamming, weduwe van wijlen Otte Hoenderken voor f.150,-. Voor Grietje treedt op haar zoon
Reinder Hoenderken.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr. 7, acte 136)

Akte 17 mei 1816
Johan de Drews verkoopt landerijen behorende bij het landgoed Meerlust. In de Akte worden uitvoerige regelingen getroffen over
de afbraak van Meerlust en de ontmanteling van het landgoed. Ook zijn er afspraken over de houtopstand, die nog eigendom van
de verkoper blijft en over de uitwegen van diverse percelen naar de weg en naar de Schipsloot. Aan Grietje Hammink, weduwe
van Otto Hoenderken, voor wie optreedt haar zoon Jannes Hoenderken, wordt verkocht:
Een stuk land, groot 2,5 grazen, het Haverland genaamd. Koopprijs f.1.500,-.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 47, Akte 218)

Opregte Haarlemsche Courant, 27 november 1817
De Weduwe O. HOENDERKEN van NOORDLAREN en consorten, benevens de Heer J. ALING van GASSELTE en consorten,
zijn voornemens door den ondergeteekenden notaris publiek aan de meestbiedende te  doen verkoopen: ruim 50,000 vierkante
roeden ruuw veen, van het beste soort, gelegen in de markte van Drouwen, provincie Drenthe, in twee slagen met name Bruins en
Enninge Slag. Deze aanzienlijke veenverkooping zal worden gehouden te Gieten, ten huize van den heer schout J. BRAAMS , op
donderdag den 18 december 1817, 's avonds ten zes uren. S. Gratama

Groninger Courant, 15 december 1820
Ten overstaan van Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, gedenken de erfgenamen van wijlen de weduwe
Otte Hoenderken, van Noordlaren, op woensdag den 27 december 1820, des morgens, om de veelheid der percelen, precies te 9
uren, ten huize van den kastelein J. de Vries, op de Harender Molen, publiek aan de meestbiedenden te verkoopen: de door
genoemde weduwe Hoenderken nagelatene vaste goederen, bestaande in twee boerenplaatsen, huizen, bouw- weide- en
hooilanden en eenige waardeelen, alles gelegen onder Noordlaren en Midlaren, en zullende in de verkoop-billetten worden
gespecificeerd. De conditien dezer verkoop zullen, eenige dagen bevorens, ten huize van verkoop en ten kantore van den
onderheteekenden notaris ter lezing liggen. Mr. H. Trip, notaris en procureur.

Acte van successie 29 december 1820
De erfgenamen van de op 29 augustus 1820 te Noordlaren overleden Grietje Hamming zijn haar tien kinderen uit haar huwelijk
met Otto Buiting Hoenderken. In de successie memomorie worden de vaste goederen vermeld, die zij in gemeenschap met wijlen
haar echtgenoot had bezeten. Veel goederen liggen in Drenthe. De volgende behuizingen behoren tot de nalatenschap:
a. de boerenbehuizing en schuur A8 ten Noordlaren met de daarbij behorende landerijen;
b. de halfscheid in een boerenplaats te Drouwen;
c. de halfscheid in een boerenplaats te Zuidlaren
d. de halfscheid van de boerenbehuizing C15 te Glimmen
e. een vierde aandeel in de boerenbehuizing E24 te Haren
f. de halfscheid in een boerenbehuizing te Adorp

Brief 28 maart 1827 van de burgemeester aan de rentmeester van het instituut voor doofstommen te Groningen
Ingevolge uw missive van den 17 dezer heb ik de eer te berigten, dat ter uwer dispositie ligt de bij mij ontvangene contributie van
de leden R. Kluiving en de weduwe O. Hoenderken over de jaren 1819, 1820 en 1821 ter somma van f.31,70, van W. Holwerda en
mij zelve over de jaren 1819 tot en met 1825 ter somma van f.73,10, te samen een som van f.105,-
Ik heb herhaalde malen alle moeite aangewend om het achterstallige van de overige leden te innen, doch heb van die gelden niets
kunnen bekomen, aangezien ieder lidmaatschap uit 3 a 4 personen heeft bestaan, die of overleden of vertrokken zijn.
Overigens zijn thans alhier nog twee contribuerende leden als Ds W. Holwerda en ik zelf, de andere zijn overleden of hebben voor
hun lidmaatschap bedankt, gelijk u bij missive van den 25 september 1824 is medegedeeld.
Wanneer wij echter van de achterstallige contributiën mogten bekomen, waartoe ik van mijne zijde alles zal aanwenden, zullen wij
dezelve alsdan aan u remitteren.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 60)

43 Jannes Hoenderken (DN-79), zoon van Albartus Hoenderken (42.4) en Jantien Sissing, is gedoopt op zondag 26 juli 1778 te
Noordlaren, is overleden op donderdag 27 augustus 1778 aldaar.  Jannes werd 1 maand en 1 dag.

44 Hinderkien Jans Houwing (DN-53), dochter van Jan Willems Houwing en Jantje Hindriks Hofsteenge, is geboren in 1708
(OS) te Eext, is overleden op zondag 21 februari 1768 te Noordlaren.  Hinderkien werd 60 jaar.

Overlijden vermeld in Doodboek Noordlaren: "Hinderkijn Houwing, nalatende een weduwnaar Geert Hoyting".

Hinderkien gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 mei 1730 te Anloo, trouwt (kerk) op zondag 18 juni 1730 te Noordlaren op 22-jarige
leeftijd met de 29-jarige Geert Hoiting, zoon van Jan Geerts Hoiting en Aaltje Hoving.  Geert, landbouwer en diaken, is gedoopt op
woensdag 30 juni 1700 te Noordlaren, is overleden na 1768.  Geert werd minstens 68 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Akte 1 oktober 1751
Harm Geerts te Noordlaren voormond over de kinderen van wijlen Jan Willems bij wijlen Lammechien Jansen (Lammiggijn
Noorschen) wordt samen met sibbevoogd Geert Hoiting en vreemde voogd Hindrik Westerbrink geautoriseerd om met Griet Willems,
de tante van de pupillen, en Hendrik Benes, neef van de pupillen, de mandelige goederen te scheiden en delen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706)

Akte 3 mei 1764
Arent Jans en Aaltien Berents buiten de Oosterpoort te Groningen op de moestuin woonachtig verklaren schuldig te zijn aan Geert
Hoiting en Hindrikje (Hinderkien) Houwing te Noordlaren f.600,- tegen 4%.
Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 99).

Akte 3 januari 1770
Roelf Jans en Lammegien Jans, echtelieden te Dilgt, verklaren geleend te hebben van Geert Hoiting, woonachtig te Noordlaren f.300,-
tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613)

Van Geert en Hinderkien zijn zeven kinderen bekend:
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1 Annigje Hoiting, wonende te Noordlaren, is gedoopt op zondag 6 mei 1731 aldaar, wonende Wijk B Noordlaren 14 aldaar, is
overleden op donderdag 21 juli 1814 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 21 juli 1814 te Haren (aangever overlijden
was Geert Ramaker; getuige aangifte overlijden was Jannes Ottes Hoenderken).  Annigje werd 83 jaar, 2 maanden en 15 dagen.
Annigje was gehuwd met Albert Suijink Hindriks ook genaamd Albert Suininge, zoon van Hindrik Albers en Wobbechijn
Westerbrink.  Albert is gedoopt op maandag 23 september 1720 te Haren.

Voogdijstelling 30 januari 1769
Albert Suninge te Glimmen zweert aan als voormond over de vier minderjarige kinderen van wijlen Evert Freriks bij Aafje Hindriks
in echte verwekt in plaats van de overleden Jan Harm Freriks. Tonnis Jans te Glimmen wordt sibbevoogd in plaats van Albert
Suninge. De voorstanderen krijgen autorisatie om met Grietje Steenhuizen, weduwe van Lammert Freriks en haar kinderen
scheiding en deling te maken van de goederen die door de overleden voormond Jan Harm Freriks, der pupillen oom, zijn
nagelaten.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

2 Jan Geerts Hoiting is gedoopt op vrijdag 6 februari 1733 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 14 november 1801 aldaar.  Jan
werd 68 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Voogdijstelling 21 januari 1780
Jan Hoiting te Noordlaren zweert aan als voormond over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik Hoiting en Hinderkien
Westerbrink. Roelf Westerbrink te Noordlaren wordt sibbevoogd en Otte Hoenderken te Noordlaren vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Voogdijstelling 3 maart 1780
Otto Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond in plaats van Jan Hoiting over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik
Hoiting en Hinderkien Westerbrink gedurende de scheiding en deling van de boedel van wijlen Geert Hoiting en wijlen Hinderkien
Houwing.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van een stuk land,
het Besloten Veen genaamd. Koper Jan Hoiting voor f.200,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 117).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van drie stukken
hooiland. Koper Jan Hoiting voor f.225,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 118).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van vier stukken
hooiland. Koper Jan Hoiting voor f.170,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 119).

Akte 9 november 1801 (geregistreerd 22 december 1801)
Jan Hoiting draagt al zijn eigendommen over aan zijn broer Jannes Hoiting voor f.5.000,-. Het betreft een aandeel in de ouderlijke
goederen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1617, folio 152)

Groninger Courant, 20 november 1801
Het behagde den almagtigen God heden, mijn waarde broeder Jan Geerts Hoiting, in den ouderdom van 69 jaar en 3 maanden,
met afgaan van zijn kragten zonder pijn, in verwisseling van hoop in het euwige leven over te brengen. Wij geven kennis aan
vrienden en bekenden. Noordlaren, 14 november 1801. J.G. Hoiting, mede uit naam van mijn broers J.H., A.H., H.H. en zuster L.
Hoiting.

3 Harmpje Geerts Hoiting is geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 18 september 1735 aldaar, is overleden op zaterdag 3
juli 1813 te Onnen.  Harmpje werd 77 jaar, 9 maanden en 15 dagen.
Harmpje was gehuwd met Hendrik Ebbings (GH1812-122, RW1), zoon van Ebbink Ebbens en Aaltien Abbring.  Hendrik,
landbouwer, is geboren te Onnen, is gedoopt op zondag 1 november 1733 te Haren, is overleden op donderdag 26 november
1812 te Onnen.  Hendrik werd 79 jaar en 25 dagen.

Ontvangst diaconie te Haren 28 oktober 1770
Loon ontvangen van Hendrik Ebbing, verdiend door Jakoop Tijms van mei 1769  tot mei 1770, het halve is hem present gedaan:
f.7,-
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Akte 9 december 1784
Wibbegijn Teebinge, wed. Aarent Hilbinge, Roelef Hilbinge mede voor zijn broer Arent Hilbinge, Tale Hamminck en Lutgertje
Hilbinge, echtelieden verklaren bij openbare uitmijning verkocht te hebben aan Hindrik Ebbinge en Harmtjen Geerts Hoiting,
echtelieden te Onnen, diverse landerijen te Onnen voor f.406,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 62)

Akte 7 mei 1789
Jan Pathuis en Aaltien Ebbinge, echtelieden te Haren, verklaren geleend te hebben van de koopman A.H. de Jonge een bedrag
van f.1.100,- tegen 4%. Hindrik Ebbing en Harmtijn Geerts Hoiting stellen zich borg.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 227)

Groninger Courant, 30 november 1790
Op woensdag den 8 december 1790, 's morgens precies om negen uur, gedenkt Hindrik Ebbinge tot Onnen onder Haren gelegen,
met gerigts consent, bij uitmijninge te laten verkoopen, 300 lange zware eiken stambomen, tot Onnen staande te wassen.

Akte 4 november 1794 (geregistreerd 16 december 1794)
Jantje Papink verpacht voor 24 jaar aan Hindrik Ebbings en Harmtijn Geerts Hoiting een behuizing en hof aan de westkant van de
straat te Haren. Bestaande de behuizing uit een keuken, voorhuis en achterkamertje, vrije toegang tot de put achter de
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boerenbehuizing, die aan Jan Lucas (Oostrveld) toebehoort. De mest moet op eigen grond, maar afvoer kan achterom via de gang
tussen de boerenbehuizing en het nieuwe huis. De pagtenaar heeft in haar keus of zij zodanig huisje/privaat  (gebruikt door??)
Gerrit van Dalen mede op des verpagtenaarschen grond staat daar langer op wil hebben staan of niet en zal deze behuizing het
hof hebben eerst zo breed achter het huis als het huis is en dan beginnende even achter de dikke appelboom.
De zwetten zijn: ten noorden Gerrit van Dalen, ten oosten de grond bezijden de straat, ten zuiden en westen de verpagtenaarsche
en cons., zijnde kerkengrond van Haren. Prijs f.1.100,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 186).

Groninger Courant, 23 september 1808
Zedert eenigen tijd, vermisten uit het land van Hindrik Ebbing te Onnen, drie enterveersen, waarvan twee zwartbonten zijn, met
eene wite vlek achter op het kruis, hebbende de een dezer beiden een bles en de ander een groote kolle; de derde is een
zwartblaarde, hebbende het linkeroog in 't zwart. Die dezelve regt brengt of er aanwijs van doet bij Jan Pathuis te Haren, zal eene
goede belooning hebben.

Proces verbaal publieke verkoping 23 september 1813
Verkoop roerend goed uit de nalatenschap van Hendrik Ebbings te Onnen. Er wordt erg veel verkocht: boerenbeslag,
gereedschap, levende have en huisinventaris. Er zijn meer dan 200 artikelen. Zoon Ebbing Ebbings koopt veel van het gebodene,
maar er zijn ook erg veel andere kopers. De totale opbrengst van de veiling, die gehouden wordt op 23 september 1813 met een
voortzetting op 24 september, bedraagt f 2.821,-. Hierover wordt van de kopers dan nog 5% opgeld te geheven om de kosten van
de verkoping te dekken.
Een overzicht van de 47 kopers van één of meer artikelen: Geert Albartus, te Haren aan de Oosterweg; Hindrik Baving, te Taarlo;
Hindrik Berents de Oude, te Onnen; Otte Berents, te Glimmen; Lucas Boer, te Onnen; Tonnis Boer, te Noordlaren; Luite Bolhuis,
te Haren; Derk Bonder, te Yde; Albert Bos, op De Punt; Arend Bos, op De Punt; wed van Hindrik Bos, te Essen; Jan Bouwes, te
Onnen; Geert Buirma, te Helpen; Egbert Buitert, te Zuidlaren; Berend Derks, te Harendermolen; Johan de Drews, te Noordlaren;
Conraad Ebbing, te Peize; Jan Ebbing, te Peize; Ebbing Ebbings, te Onnen; Jan Eibels, te Eelde; Jan Eilkes, te Groningen aan de
Schoolholm; Harm Ellens, te Haren; Evert Everts, te Essen; Freerk Everts, te Harendermolen; Roelf Gelmers, te Peize; Harm
Berent Vogelsang, te Noordlaren; Tebbe Hindriks, te Onnen; wed. van Hinderikus Hindriks, te Onnen; Geert Hoving, te Haren;
Arend Jans, te Haren aan de Oosterweg; Hindrik Jans, te Haren; Jan Jans, te Eelde; Derk Kramer, te Schipborg; Hendrik Lucas,
te Haren aan Oosterweg voor juffer Titia Busch; Jan Lucas, te Haren; Jan Luinge, te Peize; Jan Pathuis, te Haren; Jan Pieters, te
Haren; Jan Pootholt, te Haren; Albert Schut, te Noordlaren; Hindrikus Smit, te Hemmen; Jannes Smit, te Essen; Jan Stoffers, te
Eelde; Jan Vos, te Haren; Jan de Vries, te Harendermolen;  Hindrik Westerbrink, te Noordlaren; Harmannus Wierenga, te Helpen.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 10, acte 323)

Groninger Courant, 10 december 1819
Mr. Herman Trip, openbaar notaris, residerende te Groningen, is voornemens, op donderdag den 23 december 1819, des
morgens precies te 10 uuren, ten huize van den kastelein C. van Boekeren, in de Jagtwagen, publiek, in verscheidene percelen, te
verkoopen:
Alle vaste goederen, nagelaten door Hindrik Ebbing en Harmtien Heiting, in leven ehelieden, gewoond hebbende te Onnen, onder
Haren, bestaande in eene boerenbehuizing en schuur, letter C no. 4, en tuin te Onnen, met alle daarbij door de overledenen
gebruikte, en in onderscheidene kampen en akkers gelegene bouw-, weide en hooilanden,onder Onnen en Haren gelegen, en 4
matten hooiland onder Kropswolde. Voorts eene behuizing en halve tuin, letter C no 28; eene dito, letter c no 29, beide te Onnen;
eene behuizing en tuin, aan de straat te Haren, letter A no 3, door Hindrik Berends en vrouw bewoond; nog de eigendom van 20
matten behuisd land, onder Haren, bij Eete Jans onder beklemming in gebruik, des jaars voor f.50,- en eindelijk eenige zitplaatsen
in de kerk te Haren.

Akte 23 december 1819
Openbare verkoop bij Christoffer van Boekeren op 23 december 1819 ten verzoeke van:
1. Aaltien Ebbing, getrouwd met Jan Pathuis, te Haren;
2. Hinderkien Ebbinge, getrouwd met Egbert Buiter, te Zuidlaren;
3. Hinderkien Ebbing, getrouwd met Jan Ebbing, te Peize;
4. Ebbing Ebbings te Onnen;
5. Geertrui Ebbing, getrouwd met Jan Ebels, te Eelde;
6. Annegien Ebbing, getrouwd met Hendrik Bavinck, te Taarlo onder Vries;
7. Jeigien Gelmers, getrouwd met Antoni van Hemmen, te Onnen;
8. Harmanna Gelmers, getrouwd met Jan Ebbing te Peize;
9. De kinderen van Gelmer Gelmers en Egberdina Ebbing.
De eerste zes voor 1/7 en de comparanten zeven tm negen samen voor 1/7 erfgenamen van wijlen Hindrik Ebbing en Harmtien
Heiting, in leven echtelieden te Onnen en aldaar overleden in 1812 en 1813.
De te verkopen vaste goederen zijn:
1. de boerenbehuizing en schuur C 4 te Onnen, door de overledenen zelf bewoond geweest, zwettende ten noorden de weduwe
Hindricus Hindriks, ten oosten en ten westen de Boerenweg en ten zuiden aan Hendericus Pauwels;
2. tm 49. percelen land;
50. de behuizing C 28 te Onnen met een halve tuin, zwettende ten noorden aan het volgende perceel, ten oosten aan het Pad, ten
zuiden aan Tebbe Hindriks en ten westen aan de Boereweg;
51. de behuizing C 29 te Onnen met een halve tuin, zwettende ten noorden aan de Steeg, ten oosten aan het Pad, ten zuiden aan
het vorige perceel en ten westen aan de weg;
52. tm 54. percelen land;
55. de eigendom van twee kampen behuisd land, de Jagerskampen genaamd, onder Haren gelegen, worden door Eite Jans en
vrouw onder vaste beklemming gebruikt voor jaarlijks f.50,-;
56. een behuizing A 3, staande aan de straat te Haren, wordende thans door Hindrik Berends en vrouw in huur bewoond,
zwettende ten zuiden aan de weduwe J. Oosterveld. Hebbende de eigenaar van dit perceel de vrijheid om, indien hij beesten
houdt, zijne mest te mogen vervoeren over de grond van den aan dezen belendende behuizing, thans behorende aan de weduwe
J. Oosterveld en heeft deze voorts met de weduwe J. Oosterveld mandelig de put achter de behuizing van de weduwe J.
Oosterveld staande;
57. tm 63. percelen land;
64. een vrouwenzitplaats in de kerk in de achterste Abbringbank;
65. een vrouwenzitplaats in de kerk in de tweede Abbringbank;
66. een halve mannen- en vrouwenzitplaats op het koor in de kerk.
De kopers zijn:
Perceel 1: Hindrik van Norg, landbouwer te Haren, voor f.1.070,-;
Perceel 50: Berend Berends, arbeider te Onnen, mede namens zijn vrouw Fennegien Jans, voor f.515,-;
Perceel 51: Klaas Mannes, arbeider te Onnen, mede namens zijn vrouw Roelina Pauwels, voor f.510,-;
Perceel 55: Jan Vos namens de heer Albert Reiger te Groningen, voor f.1.226,-;
Perceel 56: Ebbing Ebbings, voor f.850,-;
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64. Jan Pathuis voor zijn vrouw Aaltje Ebbing;
65. Antoni van Hemmen voor zijn vrouw Jeigien Gelmers, voor f.55,50;
66. Jan Pathuis voor zijn vrouw Aaltje Ebbing, voor f.34,-.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.93, Akte 527)

4 Hindrik Hoiting is gedoopt op zondag 1 juni 1738 te Noordlaren, is overleden in 1774 aldaar.  Hindrik werd 36 jaar.

Voogdijstelling 21 januari 1780
Jan Hoiting te Noordlaren zweert aan als voormond over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik Hoiting en Hinderkien
Westerbrink. Roelf Westerbrink te Noordlaren wordt sibbevoogd en Otte Hoenderken te Noordlaren vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Voogdijstelling 3 maart 1780
Otto Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond in plaats van Jan Hoiting over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik
Hoiting en Hinderkien Westerbrink gedurende de scheiding en deling van de boedel van wijlen Geert Hoiting en wijlen Hinderkien
Houwing.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Voogdijstelling 14 juni 1782
Hindrik Westerbrink te Noordlaren wordt sibbevoogd, in plaats van wijlen Roelf Westerbrink, over de kinderen van wijlen Hindrik
Hoiting en Hinderkien Westerbrink.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

Hindrik trouwt (kerk) op zondag 27 december 1772 te Noordlaren op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Hindrikje Westerbrink ook
genaamd Hindrikje Westenbrink, dochter van Roelf Westerbrink en Lammegien Hindriks Wiechbolds.  Hindrikje, wonende te
Noordlaren (Wijk B Noordlaren 9) en aldaar, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 27 november 1746 aldaar, wonende Wijk B
Noordlaren 9 aldaar, is overleden op vrijdag 5 september 1817 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 5 september 1817
te Haren (aangever overlijden was Hendrik Arents Sants; getuige aangifte overlijden was Jan Timmer).  Hindrikje werd 70 jaar, 9
maanden en 9 dagen.

Groninger Courant, 11 februari 1780
Bekentmakingen van het Gerigt van Selwert. De geregtelijke beschrijvinge zijnde uitgebragt over de vaste goederen van Hindrikje
Westerbrink weduwe van wijlen Egbert Hovingh te Noordlaaren, in de jurisdictie Selwerd of elders geleegen, zoo worden diens
creditoren gewaarschouwd, om hunne pretentiën tegens den 17 maart 1780, ter secretarie van het Ed. Gerigte te laaten
aantekenen.

Hindrikje was eerder gehuwd (1) met Roelf Hoving.<20,21>

5 Lammechien Hoiting, wonende te Noordlaren (Wijk C Glimmen 16), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 30 oktober 1740
aldaar, is overleden op zondag 14 april 1822 aldaar.  Lammechien werd 81 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Ingekomen stukken gemeente Haren, 2 februari 1813
Brief van Jannes Hoenderken en Roelf Hamming. Zij hebben ook landerijen in Zuidlaren en worden daar nu ook aangeslagen voor
de belasting, terwijl omgekeerd inwoners van Zuidlaren, die landerijen in Haren hebben, niet worden aangeslagen. De volgende
personen hebben land in Zuidlaren en worden daar nu aangeslagen: Jannes Hoenderken, wed. Otte Kluiving, de Pastorij
Noordlaren, Jannes Hoiting, Hendrik Sissing, Berent Harms, wed. Harm Ramaker, Hindrik Westerbrink, wed. Thale Hammink,
wed. Albartus Hoenderken, wed. Otte Hoenderken, wed. Wijbe Willems, wed. Jan Pieters en Kornelis Brants.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).

Akte 11 december 1819
Lammechien Hoiting, weduwe van Harm Rademaker, woonachtig te Glimmen, onder Noordlaren, maakt haar testament. Zij
legateert aan haar tegenwoordige knecht Johannes Lucas Lutgers en haar tegenwoordige meid Hillechien Benes, ieder f.1.000,-,
en aan de gereformeerde diaconie te Noordlaren f.500,-
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.93, Akte 516)

Acte 28 april 1820
Lammigje Geerts Hoiting, landbouwersche te Glimmen, weduwe van Harm Jans Ramaker, verkoopt aan Hindrik Geerts Timmer,
van beroep timmerman, woonachtig te Noordlaren, de halfscheid welke toebehoort aan verkopersche, waarvan de andere
halfscheid reeds toebehoort aan de koper, van een huis en hof te Noordlaren, ten zuiden van de Kerkstraat, getekend letter B oud
nummer 4 en nieuw nummer 24. Zwettende ten noorden aan de Kerkstraat, ten oosten Jan Freerks Venema, ten zuiden de erven
Jan Hoiting en ten westen de diakonie. De koopprijs bedraagt f.300,-. De acte wordt gepasseerd door notaris Willem Jan Quintus
ten huize van Lammigje Geerts Hoitinge en in aanwezigheid van Otte Berends en Hindrik Houwing te Glimmen als getuigen.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 52, acte 104)

Akte van successie 10 mei 1820
Erfgenamen van de op 23 november 1819 overleden Geert Harms Ramaker zijn zijn oom Sikke Rademaker, landbouwer te
Roden, zijn neef Lammert Bavinge Rademaker, landbouwer te Roden en zijn neef Jan Hendrik Rademaker, landbouwer te
Roderwolde. Dit op grond van het bij stoklegging op 21 augustus 1778 aangegane huwelijkscontract tussen Harm Ramaker en
Lammegien Hoiting, de ouders van de overledene. In dat contract is bepaald, dat de aangebrachte alsmede de staande het
huwelijk aan te erven of af te sterven vaste goederen buiten de gemeenschap zullen blijven en in alle kinderloze gevallen
retourneren en vererven op het naaste bloed aan de zijde van waar dezelve zijn uit hergekomen. Voorts is bepaald, dat bij eerder
overlijden van de bruidegom, de bruid een lijfsgave zal ontvangen uit diens boedel van f.900,-, indien het huwelijk kinderloos
gebleven is of - zoals nu het geval is - door  overlijden kinderloos geworden is. Tot de boedel van de overledene (en dus niet tot
die van zijn moeder) behoort de boerderij C16 te Glimmen met landerijen. Deze boerderij wordt getaxeerd op f.4.000,-. Met enige
andere landerijen en de helft van de inboedel en de levende have komt de profijtelijke staat van de nalatenschap op f.5.754,60.
Hier moeten dan van afgetrokken worden de lijfsgave voor Lammechien Hoiting ad f.900,- en enige schulden ad f.133,20.

Acte 13 oktober 1821
Lammigje Geerts Hoiting, weduwe van Harm Ramaker, wonende te Noordlaren, verkoopt aan Hillegien Berends, dienstmeid te
Noordlaren:
1. de halfscheid van een boerenbehuizing getekend letter B nr 20, waarvan de andere halfscheid Willem Assies toebehoort,
staande en gelegen te Noordlaren, hebbende tot naaste zwetten: ten noorden De Steeg, ten oosten de boerenbrink, ten zuiden de
boerstraat en ten westen de erven Tammink en Roelf Hoiting;
2. 2/4 waardeel in de ongescheidene marke van Noordlaren, mandelig met Willem Assies, ieder voor de halfscheid;
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3. een akker bouwland.
Voor de prijs van f.750,-
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 61, acte 310)

Akte 25 april 1822
Het gaat om de nalatenschap van Lammigje Geerts Hoiting. Er zijn erg veel erfgenamen. Namens de erfgenamen treden op
Ebbing Ebbings te Onnen, Willem Jans Assies en Roelf Hoiting beide te Noordlaren. De inventaris bevindt zich in het sterfhuis van
Lammigje in de directe belasting B40. De waardering van de losse goederen is gedaan door Pieter Jans, arbeider te Noordlaren,
deskundige, hiertoe door partijen gekozen. De waarde van de inventaris is getaxeerd op f.554,95. De effecten en de obligaties
bevinden zich bij Jannes Hoenderken. Deze is bij notariële akte van 23 december 1819, gepasseerd voor notaris Herman Trip,
door Lammigje aangewezen als  administrateur samen met schoolmeester Reinder Marrink als toeziend administrateur. De
obligaties zijn:
1. Berentje Egberts, weduwe Jan Bos te Glimmen, f.300,-
2. Jan Alberts Homan en Engelina Hidding f.500,
3. idem f.100,-
4. idem f.600,-
5. idem f.400,-
6. idem f.400,-
7. Berend Jans en Willemtje Geerts te Noordlaren f.500,-
8. Egbert Blok en vrouw f.100,-
9. idem f.400,-
10. Jan Pathuis en Aaltje Hindriks Ebbinge f.1.250,-
11. idem f.1.250,-
12. Willem Jans Assies en Hindrikje Hoiting te Noordlaren f.1.300,-.
Totaal aan obligaties f.7.100,-.
De onroerende goederen zijn geïnventariseerd door Willem Jans Assies. Het betreft diverse landerijen te Noordlaren.
Bij de stukken bevinden zich ook de toegekende legaten aan Johannes Lukas Rutgers, de knecht, en Hindrikje Benes, de
dienstmeid. Beide f.1.000,-. En een legaat van f.500,- voor de diakonie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, toegang 1869, inventaris nr 90, Akte 132)

Acte van successie 8 oktober 1822
Als Lammechien Geerts Hoiting op 14 april 1822 overlijdt, zijn haar man Harm Ramaker en haar zoon Geert Ramaker reeds
overleden. De vererving vindt plaats in de zijlinie en wel op:
- de (klein)kinderen van wijlen haar zuster Harmpje Geerts Hoiting, die gehuwd is geweest met wijlen Hendrik Ebbings;
- dochter Hindrikje Hoiting (gehuwd met Willem Assies) van wijlen haar broer Hindrik Hoiting;
- de kinderen van wijlen haar broer Jannes Hoiting en wijlen zijn vrouw Aaltien Kloots.
Volgens testament opgesteld ten overstaan van notaris Herman Trip op 11 december 1819, komen drie legaten ten laste van de
nalatenschap:
- f.1.000,- voor knecht Johannes Lucas Lutgers;
- f.1.000,- voor dienstmeid Hillegien Benes;
- f.500,- voor de diakonie te Noordlaren.
De waarde van de totale nalatenschap bedraagt f.9.483,10 en bestaat hoofdzakelijk uit obligaties en schuldbrieven. Er zijn nog wel
enige landerijen te Noordlaren en Glimmen, maar geen behuizingen.
Als overlijdensadres wordt aangegeven Noordlaren B 40. Dit zal een nummer zijn uit de alternatieve nummering.

Uitspraak Vrederechter Hoogezand 9 november 1822
Eedaflegging door Aaltje Ebbings (gehuwd met Jan Pathuis), Ebbing Ebbings, Margje Gelmers, Jeigien Gelmers (gehuwd net
Antonie van Hemmen), Hindrikje Hindriks Hoiting (gehuwd met Willem Assies), Geert Jans Hoiting, Roelf Jans Hoiting, Aaltje Jans
Hoiting, erfgenamen Lammegien Geerts Hoiting. Zij leggen de eed af, dat zij correct aangifte van de nalatenschap hebben
gedaan. (Groninger Archieven, toegang 146, inventaris nr 113, zaak 1822/150)

Brief 16 augustus 1823 aan Gedeputeerde Staten
De schout vraagt GS om de diaconie te Noordlaren toe te staan rechtsmiddelen te gebruiken tegen de erfgenamen van
Lammegien Hoiting, omdat deze erfgenamen blijven weigeren een legaat van f.500,- uit te betalen. De schout heeft zelf de zaak
onderzocht en acht de claim van de diaconie volstrekt juist.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 101)

Akte 30 januari 1828
Comparanten
1. Aaltien Ebbing, weduwe van Jan Pathuis;
2. Hinderkien Ebbing, weduwe van Egbert Buiter;
3. Grietje Ebbing, ehevrouw van Jan Ebbing, te Peize;
4. Annegien Ebbing, ehevrouw van Hindrik Baving, te Taarlo;
5. Ebbing Ebbings, zonder beroep,
alle vijf kinderen van wijlen Harmpien Hoiting, in leven ehevrouw van Hindrik Ebbing en zuster van de na te noemen overledene;
6. Jan Ebels, landbouwer te Eelde, enig kind van wijlen Geertruid Ebbing, gehuwd geweest met Jan Ebels, dochter van genoemde
Harmpien Hoiting;
de kinderen van wijlen Egberdina Ebbing, dochter van dezelfde Harmpien Hoiting, in huwelijk verwekt bij Gelmer Gelmers, zijnde
7a. Jeigien Gelmers, ehevrouw van Antoni van Hemmen, landbouwer te Onnen;
7b. Harmanna Gelmers, gehuwd met Jan Ebbing, landbouwer te Peize;
7c. Margien Gelmers, ehevrouw van Hindrik Pathuis, landbouwer te Haren;
7d. Barolina Gelmers, ongehuwd, dienstmeid te Peize;
Alle welke descendenten van wijlen Harmpien Hoiting zijn erfgenamen voor de wet voor 1/3 van de nalatenschap van wijlen hunne
moei Lammechien Hoiting, in leven gewoond hebbende te Noordlaren, en aldaar in de maand april 1822 overleden.
Dewelke erfgenamen verklaren bij deze af te staan en over te dragen aan Willem Jans Assies, landbouwer te Noordlaren, het 1/3
aandeel in de nog onverdeelde vaste goederen behorende tot de nalatenschap van Lammechien Geerts Hoiting en welke
goederen zij in mandeligheid heeft bezeten met haar vooroverleden broer Hindrik Hoiting, wiens aandeel is devolveerd op zijne
enige dochter Hinderkien Hoiting, ehevrouw van opgenoemde Willem Jans Assies. De overdracht vindt plaats voor f.700,-.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.159, Akte 40)

Akte 2 februari 1828
Comparanten zijn:
1. de kinderen van wijlen Hinderkien Hoiting, welke als enig dochter van Hindrik Hoiting voor 1/3 gerechtigd was in de
nalatenschap van wijlen Lammechien Geerts Hoiting;
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2. de descenten van Harmpien Geerts Hoiting;
3. de kinderen van wijlen Jannes Geerts Hoiting.
Zij verklaren, dat Hendrikje Hoiting samen met haar moei Lammechien Geerts Hoiting in mandeligheid heeft bezeten
onderscheidene kampen land en akkers te Noordlaren en Midlaren gelegen. De taxatie van deze goederen bedraagt f.4.200,-,
waarvan de helft aan de kinderen van Hendrikje Hoiting en de andere helft tot de nalatenschap van Lammechien Geerts Hoiting
behoort. Behalve het aandeel in de grond bezat Lammechien Geerts Hoiting ook nog roerende goederen en kapitalen tot een
bedrag van f.4.890,-. De totale nalatenschap van Lammechien Geerts Hoiting bedraagt dus 0,5 x f.4.200,- + f.4,890,- = f.6.990.
Voor elke staak f.2.330,-.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr.159, Akte 45)

Lammechien trouwt (kerk) op dinsdag 6 oktober 1778 te Noordlaren op 37-jarige leeftijd met de 30-jarige Harm Ramaker, zoon
van Jan Harms en Marrechien Hindriks.  Harm is geboren te Roden, is gedoopt op zondag 30 juni 1748 aldaar.

Akte 13 november 1799 (geregistreerd 17 december 1799)
Roelof Koops en Hinderkien Eijtes (van Wolde) verkopen aan Berend Gerrits (Kroeze) en zijn vrouw Aaltijn Roelefs een behuizing
en een kamp land, alles gelegen te Glimmen. De zwetten zijn: ten noorden Gerrit Berends, ten oosten de Heerweg, ten zuiden
Harm Ramaker en ten westen de Buirensteege. De prijs bedraagt f.715,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1617, folio 96)

6 Jantien Hoiting is gedoopt op zondag 27 oktober 1743 te Noordlaren, is jong overleden in 1743 (bij doop wordt vemeld: is
overleden).

7 Jannes Hoitinge (GH1812-262), wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 22), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 14
februari 1745 aldaar, is overleden op maandag 1 februari 1819 aldaar (in huis Noordlaren Wijk B 22), is als overleden aangegeven
op dinsdag 2 februari 1819 (getuigen aangifte overlijden waren Roelof Hoiting en Hindrik Roelfs Kloots).  Jannes werd 73 jaar, 11
maanden en 18 dagen.

Groninger Courant, 26 oktober 1781
Jan Hoiting en confr. te Noordlaren presenteren den 29 october bij uitmijninge te laten verkoopen, ruim 200 eiken boomen, op de
wortel staande te Noordlaren bij de plaats van Jan Hoiting.

Akte 9 november 1801 (geregistreerd 22 december 1801)
Jan Hoiting draagt al zijn eigendommen over aan zijn broer Jannes Hoiting voor f.5.000,-. Het betreft een aandeel in de ouderlijke
goederen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1617, folio 152)

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 7 van de slagtmaand (november) 1810
Gelezen eene missive van den rapporteur voor het departement Groningen van den 3 slagtmaand 1810 daarbij inzendende kopij
van het verhoor van een soldaat Hindrik Buk, betrekkelijk den verkoop van twee hembden ten huize van Jannes Hoiting te
Noordlaren, met verzoek om daaromtrent te inquireren teneinde dien zaak ontdekt en de misdaad gestraft worde, heeft den regter
die missive en kopij benevens extract dezes in handen gesteld van den fiscaal om daaromtrent de nodige informatiën in te winnen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 8 slagtmaand (november) 1810
Op het ingediend rekwest van den fiscaal, hoe in handen van remonstrant gesteld zijnde eene missive van de commissaris
rapporteur , benevens eene kopijelijke verklaring van eenen gedetineerden Hendrik Buk, beschuldiging inhoudende, dat deze te
Noordlaren ten huize vaan eene Jannes Hoiting twee hemden had verkocht, de remonstrant deswegen informatie te Noordlaren
had ingewonnen sub A
Dat de gedetineerde blijkens de verklaring sub B de hembden aan een persoon, die op de deel stond in de door hem
aangewezene woning, had verkocht, die hem daarenboven meer had willen afkopen en andere kleder bezorgen, hetwelk de
gedetineerde had geweigerd, en dat daarbij nog een oude man met een stok in de hand op de deel was gekomen.
Dat volgens des remonstrants bekomene informatie de gedetineerde, toen hij in Noordlaren bij Jannes Hoiting in huis was gebragt,
aldaar niemand gekend had, en verklaard dat niemand van degene die hem vertoond wierden, de koper was, of daarbij geweest,
niettegenstaande hij alle huisgenoten zag, op een zoon na, die van huis was, en dat hij toen ook gezegd had niet op de del, maar
bij huis de hembden verkocht te hebben.
Dat het dus aan remonstrant voorkomt, dat de huisgenoten van Jannes Hoiting geheel onschuldig zijn, waarbij nog komt, dat hij en
zijn gezin lieden zijn, waarin het vermoeden van daden als der beschuldiging inhoud niet kan vallen, temeer omdat hij de gevolgen
daarvan voor oogen had in zijnen zwager, die om dergelijke zaak crimineel gevangen zit.
Dat indien de gedetineerde geen nauwkeuriger opgave kan doen, het voor remonstrant onmogelijk is nadere informatien in te
winnen nopens de personen, die bij of in huis van Jannes Hoiting de hembden gekocht hadden, doch dat remonstrant het verhaal
van den gedetineerden zeer onwaarschijnlijk voorkomt, daar het zeer singulier zoude zijn, dat juist twee vreemde personen op de
deel zijn en koomen, toen hij er was, zonder dat hij van de huisgenoten iemand zag.
Dat remonstrant echter uit de missive van de commissaris rapporteur gezien heeft, dat dezelve omstandigheden waren
voorgekomen, waaruit hij moeste vermoeden, dat de soldaat waarheid sprak, en niets onbeproefd wenschende te laten om in
dezen de waarheid uit te vorschen. Zoo vindt remonstrant het nodig, dat die omstandighedendoor hem werden opgegeven ende
gedetineerde nauwkeuriger gehoord wierd, nopens de plaats waar hij de hemden verkocht had en nopens de signalementen der
personen aan wien, en alle verdere omstandigheden, die aanleiding tot ontdekking der waarheid kunnen geven.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 14 slagtmaand (november) 1810
Gelezen ene missive van den commissaris rapporteur te Groningen van den 13 dezer houdende nadere inlichting omtrent het
geval der soldaat H. Buk, te Noordlaren, heeft de regter die missive benevens extract deze doen stellen in handen van den fiscaal
dezer jurisdictie tot informatie en om daarvan het nodige gebruik te maken.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 22 slagtmaand (november) 1810
Den fiscaal dezer jurisdictie r.o. hebbende gerapporteerd van de ingewonnene informatiën omtrent het verkopen van twee
hembden door den soldaat Hendrik Buk, hetwelk ten huize van Jannes Hoiting te Noordlaren zoude zijn geschied, heeft de regter
den fiscaal voornoemd deswegens diligent verklarende, goedgevonden extract dezes aan denzelven te doen uitreiken tot deszelfs
narigt.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995). HAZA

Ingekomen stukken gemeente Haren, 2 februari 1813
Brief van Jannes Hoenderken en Roelf Hamming. Zij hebben ook landerijen in Zuidlaren en worden daar nu ook aangeslagen voor
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de belasting, terwijl omgekeerd inwoners van Zuidlaren, die landerijen in Haren hebben, niet worden aangeslagen. De volgende
personen hebben land in Zuidlaren en worden daar nu aangeslagen: Jannes Hoenderken, wed. Otte Kluiving, de Pastorij
Noordlaren, Jannes Hoiting, Hendrik Sissing, Berent Harms, wed. Harm Ramaker, Hindrik Westerbrink, wed. Thale Hammink,
wed. Albartus Hoenderken, wed. Otte Hoenderken, wed. Wijbe Willems, wed. Jan Pieters en Kornelis Brants.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).

Acte van succesie 25 mei 1819
Jannes Hoiting laat een groot aantal onroerende goederen na. Hiertoe behoren ook twee behuizingen te Noordlaren, die slechts
worden aangeduid met een nummer en niet met een wijkletter. Volgens mij liggen beide behuizingen in wijk B. Het gaat dan om:
- de behuizing en hof, getekend Wijk B nr 22 (het sterfhuis van Jannes Hoitinge)
- de behuizing en hof, getekend Wijk B nr 10.

Jannes trouwt (kerk) op woensdag 22 mei 1782 te Noordlaren op 37-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltien Kloots, dochter van
Roelf Kloots en Aaffien Hindriks Strating.  Aaltien is afkomstig uit Zuidlaren, is gedoopt op vrijdag 15 april 1757 aldaar, is
overleden op zondag 9 maart 1800 te Noordlaren.  Aaltien werd 42 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

45 Aalderd Hoving (DN-41), zoon van Egbert Hovingh en Hinderkien Westerbrink, is geboren op woensdag 28 mei 1766, is
overleden op zaterdag 7 juni 1766 te Noordlaren.  Aalderd werd 10 dagen.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Aalderd, een zoon van Egbert Hovinge en Henderkijn Westerbrink".

46 Kind Jacobs (DN-25), kind van Jacob Jans en Albertijn Jans, is geboren op dinsdag 15 januari 1765 te Glimmen, is overleden
op dinsdag 15 januari 1765 aldaar.

47 Willemtijn Jacobs (DN-05), dochter van Jacob Roelfs en Jantien Jans, is gedoopt op zondag 30 oktober 1729 te Noordlaren,
is overleden op dinsdag 19 mei 1761 aldaar.  Willemtijn werd 31 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Overleden in de kraam. Nalatende een weduwnaar en drie kinderen.

Willemtijn was gehuwd met Egbert Willems.  Egbert is geboren in 1725 (OS) te Onnen.

Akte 18 juni 1761 (geregistreerd 13 september 1763)
Egbert Willems te Noordlaren verklaart f.100,- tegen 4% geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 85).

Voogdijstelling 12 april 1765
Berent Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Egbert Willems bij wijlen Willempje Jacobs
in echte verwekt. Gerrit Berents te Glimmen wordt sibbevoogd en Pieter Coerts te Noordlaren vreemde voogd. De voorstanderen
mogen met de vader een regeling treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 10 juni 1767
Egbert Willems en Hindrikje Roelfs verklaren wegens achterstallige landhuur f.73,- schuldig te zijn aan Jantje Hoenderken, weduwe
van pastor Woelesius.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 167).

Akte 2 april 1768
Egbert Willems, weduwnaar van Willemtien Jacobs, treft met de voorstanderen over zijn drie kinderen bij Willemtien in echte verwekt,
een regeling over de afkoop van de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 11)

Akte 16 december 1768
Egbert Willems en Hindrikje Roelfs te Noordlaren verklaren geleend te hebben van de diaconie f.48,50. Zij zullen elk jaar 1 gulden en
18 stuivers rente betalen. De diakenen zijn Otto Cluiving, Jannes Westerhof en Jacob Hindriks.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 35)

Akte 18 december 1777
Egbert Willems en Hindrikje Roelofs, echtelieden te Noordlaren, lenen f.105,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 30)

Egbert was later gehuwd (2) met Hindrikje Roelfs.<22,23>

Van Egbert en Willemtijn zijn vier kinderen bekend:

1 Willem Egberts is gedoopt op zondag 29 augustus 1756 te Zuidlaren, is overleden voor 1757.  Willem werd hoogstens 4
maanden en 3 dagen.

2 Willem Egberts is gedoopt op zondag 27 november 1757 te Zuidlaren.

3 Jacob Egberts (GH1812-242), schoenmaker, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 16) en aldaar, is gedoopt op zondag 9
december 1759 te Zuidlaren, wonende Wijk A Noordlaren 16 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 25 oktober 1817 aldaar, is
als overleden aangegeven op maandag 27 oktober 1817 te Haren (aangever overlijden was Kornelis Brants; getuige aangifte
overlijden was Hinderk Hoving).  Jacob werd 57 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Akte 8 januari 1790 (geregistreerd 25 januari 1793)
Jacob Egberts te Noordlaren leent f.100,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 113)

Boedelinventaris 23 mei 1810
Boedelbeschrijving van de goederen van wijlen Willem (Warmolts) Brants te Noordlaren:
- behuizing, schuur en tuin getekend A17 te Noordlaren, ten oosten de weduwe van Sikke Alberts, ten westen Jacob Egberts
- diverse landerijen in Noordlaren en Midlaren
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- een plaats te Zuidlaren, die wordt verhuurd
- obligatie Jacob Egberts te Noordlaren dd 1755 f.100,-
- obligatie Willem Jans (Bening) te Noordlaren dd 1774 f.100,-, in 1806 overgenomen door Jan Hindriks (Koops)
- obligatie C.H. Tjaden Jullens f.1.000,-.
Geen totalen en geen saldo.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1979).

Akte 6 juni 1817
Jacob Egberts en zijn vrouw Jantien Jans lenen f.500,- tegen 4,5% rente van de diakonie te Noordlaren. Voor de diakonie treden
op Reinder Cluiving, boekhoudend diaken, en Roelf Hammink en Albert Sikkens. Tot zekerheid verlenen Jacob en Jantien
hypotheek op hun huis Noorlaren Wijk A nr 16 en op enige landerijen. De zwetten van het huis zijn: ten noorden de Steeg, ten
oosten en ten zuiden Cornelis Brands en ten westen de Boereweg en de erven van Berend Hindriks.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr. 70, Akte 318)

Jacob trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1790 te Noordlaren op 30-jarige leeftijd (1) met Jantien Harms.  Jantien is geboren te
Taarlo.
Jacob trouwt (kerk) op zondag 6 november 1808 te Noordlaren op 48-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Jantje Jans, dochter van
Jan Harms en Jacobje Harms.  Jantje is geboren op zondag 18 mei 1783 te Zuidlaren, is overleden op zaterdag 28 april 1849 te
Assen.  Jantje werd 65 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Acte 9 februari 1821
Jantje Jans, weduwe van Jacob Egberts, thans getrouwd met Lucas Egberts, landbouwer, wonende te Witten, verkoopt aan
Kornelis Brants, landbouwer, en zijn vrouw Aaltien Houwing, te Noordlaren. De behuizing en hof, staande en gelegen te
Noordlaren, A 16, hebbende tot naaste zwetten ten noorden Arents Stege, ten oosten en zuiden de kopers en ten westen de
Boereweg. Prijs f.487,- kosten koper.
(Groninger Archieven, toegang 1871, inventaris nr 57, acte 46)

Jantje was later gehuwd (2) met Lucas Egberts.<24,25>

4 Jan Egberts is gedoopt op zondag 24 mei 1761 te Noordlaren, zie 24.

48 Aaltijn Jans (DN-16) is geboren in 1730 (OS), is overleden op dinsdag 20 september 1763 te Noordlaren.  Aaltijn werd 33 jaar.
Aaltijn gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 2 april 1758 te Vledder, trouwt (kerk) in 1758 Bij ondertrouw wordt vermeld: huwelijk te
Noordlaren. Huwelijk is daar echter niet te vinden in het register. op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Geerts.  Pieter is
geboren in 1730 (OS).

Van Pieter en Aaltijn is een kind bekend:

1 Jan Pieters is gedoopt op dinsdag 26 juni 1759 te Noordlaren (doop destijds vergeten op te tekenen).

49 Grietijn Jans (DN-56), dochter van Jan Jans Wever (79) en Harmtje Jans Oosting, is geboren te Glimmen, is gedoopt op
zondag 27 juli 1766 te Noordlaren, is overleden te Glimmen, is begraven op zondag 3 juli 1768 te Noordlaren.  Grietijn werd 1 jaar, 11
maanden en 6 dagen.

50 Grietijn Jans (DN-66), dochter van Jan Jans Wever (79) en Harmtje Jans Oosting, is geboren te Glimmen, is gedoopt op
zondag 2 april 1769 te Noordlaren, is overleden te Glimmen, is begraven op vrijdag 19 mei 1769 te Noordlaren.  Grietijn werd 1 maand
en 17 dagen.

51 Grietje Jans (DN-12) is geboren in 1705 (OS) te Noordlaren, is overleden op dinsdag 22 februari 1763 aldaar.  Grietje werd 58
jaar.

Vermelding Doodboek Noordlaren: "Grietijn, wed. v. Jacob Jans (op 't Hemrik)".

Grietje trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1740 te Noordlaren op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs en
Lummegien Alberts Abbring.  Jacob, wonende te Op 't Hemrik, is gedoopt op zondag 21 juni 1711, is overleden voor 1763.  Jacob
werd hoogstens 51 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Akte 8 juli 1761 (geregistreerd 13 september 1763)
Jacob Jans (geboren 1711) en Grietje Jans, woonachtig op 't Hemrik te Glimmen, verklaren f.155,- tegen 4% geleend te hebben van
de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 83).

Van Jacob en Grietje is een kind bekend:

1 Jacob Jans, wonende te Glimmen, is geboren in 1740 (OS) aldaar.

Woont op het Hemrik te Glimmen

Akte 24 februari 1774
Jacob Jansen en Albertijn Jans, wonende in het kerspel Noordlaren op het Hemrik verklaren schuldig te zijn aan de gesworene
Tale Hiddink en Tale Hamming en Grietien Hamming, getrouwd met Otte Hoenderken, ieder voor 1/3 deel als erfgenamen van
Frerik Hamming, f.300,-, zijnde afkomstig van een stokleggingsbrief, die Tale Hammink en Aefjen Abbring, echtelieden, hebben
gehad over Lammigje Jacobs, weduwe van Jan Jacobs op het Hemrik, groot f.250,- van 28 april 1723 en van een geleverde koe
voor f.50,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 179)

Jacob trouwt (kerk) op woensdag 8 februari 1764 te Noordlaren op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Albertijn Jans.  Albertijn is
geboren in 1740 (OS) te Haren.
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52 Harm Jans (DN-82), schoenmaker, is geboren in 1730 (OS), is overleden in 1779.  Harm werd 49 jaar.
Harm trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1761 te Noordlaren op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Etje Heins, dochter van Heine Edzers
en Grietje Everts.  Etje is geboren in 1730 (OS) te Ten Boer.

Van Harm en Etje zijn drie kinderen bekend:

1 Jan Harms is gedoopt op zondag 7 maart 1762 te Noordlaren.

2 Grietijn Harms is gedoopt op zondag 3 maart 1765 te Noordlaren.

3 Hillegien Harms, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 15) en aldaar, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 10 december
1769 aldaar, wonende Wijk A Noordlaren 15 aldaar, is overleden op zaterdag 6 februari 1830 aldaar, is als overleden aangegeven
op dinsdag 9 februari 1830 te Haren (aangever overlijden was Harm Hoving; getuige aangifte overlijden was Tonnis de Boer).
Hillegien werd 60 jaar, 1 maand en 27 dagen.
Hillegien trouwt (kerk) op maandag 9 mei 1791 te Noordlaren op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Hinderk Hoving, zoon van
Egbert Hovingh en Hinderkien Westerbrink.  Hinderk, arbeider, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 15), is gedoopt op
zondag 30 juli 1758 aldaar, is overleden in maart 1841 aldaar.  Hinderk werd 82 jaar en 8 maanden.

Woont in 1830 met zijn vrouw op het adres Noordlaren, Wijk A, Nr 15.

Akte 1 december 1792 (geregistreerd 25 januari 1793)
Hinderk Hoving en Hillegien Harms te Noordlaren lenen f.353,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1616, folio 114)

Akte 3 januari 1803
Hinderk Hoving en Hillegien Harms lenen f.123,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1617, folio 186).

Brief 1 april 1841 aan de officier van justitie
Ik heb de eer bij deze toe te zenden het inliggend proces verbaal door mij heden nademiddag opgemaakt van het verzuim van
aangifte van overlijden van Hindrik Hoving, boerenarbeider van beroep, gewoond hebbende te Noordlaren, en van het begraven
van diens lijk bevorens dat de aangifte van overlijden had plaats gehad.
Daar het mij is voorgekomen, dat ik de inschrijving in het register van overlijden niet mogt bewerkstelligen, nadat de overledene
reeds is begraven, zonder daartoe eene regterlijke autorisatie te hebben ontvangen, zoo heb ik de eer uw gevoelen in deze te
verzoeken, en ingeval zulks nodig is de autorisatie tot de inschrijving te mogen ontvangen.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 110)

Brief van de officier van justitie te Groningen dd 3 april 1841
Met terugzending van het proces verbaal, hetwelk gevoegd was bij uw missive van den 1 dezer, heb ik de eer u te verzoeken om,
naar aanleiding van den inhoud van gedacht stuk, nader te willen inquireren op het punt wie de persoon geweest is, die het lijk van
Hendrik Homan heeft doen ter aarde bestellen. Die persoon uitvondig gemaakt zijnde, gelieve u denzelven nopens de toedragt der
zaak te ondervragen en zijne verklaring aan mij te doen geworden, met bijvoeging der hierbij overgelegde bijlage.
U heeft zeer wel gedaan door in de gegeven omstandigheden niet over te gaan tot het opmaken der overlijdensakte, wat de tot het
dresseren derzelve behoorlijke authorisate betreft, gelieve u de belanghebbenden aan mij te verwijzen, opdat ik hen
dienaangaande de noodige inlichtingen kan geven.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 74)

Brief 8 april 1841 aan de officier van justitie
Onder terugzending van het proces verbaal, gevoegd geweest bij uw letteren van de derden dezes, heb ik de eer daarbij tevens te
voegen drie summiere verhooren op heden door mij naar aanleiding van opgemelde uwe missive gehouden, over de personen
welke ik ingevolge het proces verbaal vermeen betrokken te zijn in de zaak van het begraven van Hindrik [Hinderk] Hoving en wel
in de eerste plaats over Harm Hoving, zoon van de overledene, over Lucas Homan, als boekhoudend diacon en over Berend
Marring, schoolmeester te Noordlaren, welke ik vermeende, dat met de registers van begravenissen was belast.
Uit de ontvangen antwoorden van deze drie personen is het mij voorgekomen, dat er geen moedwillig verzuim heeft plaats gehad
en dat de bijzondere omstandigheden dat de overledene kinderen heeft buiten de kom van de gemeente wonende, die als zeer
oppassende menschen algemeen geacht zijn, aanleiding heeft gegeven, dat er een wederkerig vertrouwen van de bloedverwanten
op de boekhoudende diacon en van deze op de bloedverwanten bestond, zoodat beide de aangifte aan elkander overlatende de
naburen intusschen volgen costuum locaal met de begravenis zijn voortgegaan en het gevolglijk moeijelijk is en in alle gevallen
bezwarend zal zijn eene eigenlijke overtreden van de wet te designeren.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 110)

Brief 9 april 1841 van de officier van justitie
Daar het met opzigt tot de begravenis van Harm [bedoeld is Hinderk] Hoving plaats gehad hebbende verzuim, hoe verschonend de
omstandigheden ook zijn mogen, niet onvervolgd kan blijven, zoo zie ik mij verpligt u te verzoeken, gelijk ik de eer heb te doen bij
deze, om mij, na deswege onderzoek te hebben gedaan, te willen melden, wie den last heeft gegeven tot het graven van het graf
in hetwelk Hinderk Hoving op den 31 maart jl. is ter aarde besteld, gelijk mede wie ter gelegenheid der begrafenis bevel heeft
gegeven tot het opnemen van het lijk en de overbrenging van hetzelve naar de begraafplaats, welk laatste punt mijns inziens zal
kunnen worden uitvondig gemaakt door de ondervraging der dragers en andere bij de ter aardebestelling aanwezig geweest zijnde
personen, welke verklaringen u niet in scripties zal behoeven te brengen, als kunnende u volstaan met mij het resultaat hunner
opgaven en de namen en woonplaatsen der ondervraagde personen mede te deelen.
Voorts moet ik u verzoeken om mij te willen doen geworden eene schriftelijk door u opgestelde certificaat, waarbij, op de eed bij de
aanvang uwer bediening gedaan, door u moet worden verklaard, dat door u in deszelfs kwaliteit van ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Haren geen verlof is gegeven tot de begraving van het lijk van den op den 31 maart ter aarde
bestelden, te Noordlaren in het diaconiehuis overledenen Hinderk Hoving en dat zoodanig verlof ook niet van u is gevraagd
geworden.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 74)

Brief 11 mei 1841 aan de officier van justitie te Groningen
In antwoord op uw missive van den 9 april heb ik de eer te berigten, dat het mij niet mogelijk is geweest bepaaldelijk uitvondig te
maken wie de last tot het begraven van het graf in hetwelk Hendrik Hoving op den 31 maart jl. is ter aarde besteld heeft gegeven,
evenmin wie ter gelegenheid der begravenis bevel tot het opnemen van het lijk en de overbrenging van hetzelve naar de
begraafplaats gaf. De verklaringen komen algemeen hierop neer, dat alles bij deze begravenis volgens plaatselijk oeroud gebruik
als nabuurdienst is behandeld, waarbij elk nabuur zijne verpligting hetzij tot het afleggen van het lijk, hetzij het aanzeggen van het
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overlijden, het graven van het graf, het luiden van de klokken, etc. , kennende, zulks vanzelve na dat hun de dood bekend was
gemaakt bewerkstelligen, zonder dat daarbij iemand is die, zooals in steden of groote gemeenten de algemeene directie voert, dat
op dezelfde wijze ook de famille en naburen zich op de dag van de begravenis hadden verenigd in het sterfhuis en het lijk, toen de
klok het gewone uur van begraving sloeg, was opgenomen en naar de begraafplaats gebragt.
Eindelijk voeg ik hierbij de verklaring door u van mij in het slot van opgemelde missive verlangd.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 110)

53 Lucas Jans (DN-55) is geboren in 1725 (OS) te Groningen, is overleden op maandag 6 juni 1768 te Onnen.  Lucas werd 43 jaar.

Vermelding in Doodboek Noordlaren: "Lucas Jans, een geabdiqueerd soldaat, die gewoond hadde bij Mr Egbert Snijder te Glimmen,
dood gevonden in een turfkuil op het Onnerveen, niet verre van de Harendermoolen, omdat hij sedert 8 maij vermist was, hij was te
Groningen geboren en 43 a 44 jaren oud".

54 Roelf Jans (DN-26), zoon van Jan Jans Wever (79) en Harmtje Jans Oosting, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 10
maart 1765 te Noordlaren, is overleden te Glimmen, is begraven op donderdag 14 maart 1765 te Noordlaren.  Roelf werd 4 dagen.

55 Wemeltje Jans (DN-09) is geboren te Norg, is gedoopt op zondag 26 maart 1741 aldaar, is overleden in 1762 te Noordlaren.
Wemeltje werd 21 jaar.

Overleden in de kraam.

Wemeltje trouwt (kerk) op maandag 11 mei 1761 te Noordlaren op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Egbert Klazen.  Egbert is
geboren te Oudemolen, is gedoopt op zondag 28 oktober 1736 te Vries.

56 Willemtje Jans (DN-73) is gedoopt op woensdag 28 september 1695 te Dalen, is overleden op vrijdag 3 januari 1772 te
Noordlaren.  Willemtje werd 76 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Vermelding in de lijst van lidmaten van de kerk te Noordlaren opgemaakt in 1716: Jan Jansen, met attestatie (kooijker) gekomen van
Dalen en Willemtijn Jansen, sijn huisvrouw. Vermelding in Doodboek Noordlaren: "De vrouw van Jan Jansen, schute op de kooijen te
Noordlaren, 75 jaar, overleden 03-01-1772".

Willemtje was gehuwd met Jan Jans Kooiker.  Jan is geboren in 1690 (OS) te Dalen.

Vermelding in de lijst van lidmaten van de kerk te Noordlaren opgemaakt in 1716: Jan Jansen, met attestatie (kooijker) gekomen van
Dalen en Willemtijn Jansen, sijn huisvrouw.

Zie ook  "VAN KOOIJKER TOT SCHUT(TE)", 300 jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en Genealogie - auteur Jans
Schut. in eigen beheer uitgegeven in 1999. Tijdens een familiedag op 20 november 1999 is het boek aan de belangstellende
familieleden in Noorlaren gepresenteerd.

Akte 15 mei 1732 (geregistreerd 17 januari 1757)
Jan Jansen Kooiker en Willemtien Jansen echtelieden te Noordlaren verklaren geleend te hebben van Jan Hindriks f.150,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611, folio 95)

Boedelinventaris 6 juni 1742 (wellicht geen relatie met Jan Jans Kooiker)
Pauwel Pauwels doet opgave van de goederen die hij heeft geërfd na de dood van zijn moeder Jantien Schuiring (weduwe Jan
Pauwels) en de dood van zijn schoonmoeder Abeltien Heming (weduwe Pieter Abbring). Als ik het goed begrijp heeft hij deze
nalatenschappen verkregen in 1721.
Na de dood van zijn moeder Jantie Schuiring heeft hij onder andere verkregen:
- twee uitstaande leningen van respectievelijk f.200,- en f.50,- aan Jan Harmens Kooiker
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 786).

Akte 16 mei 1766
Evert Jans (Schut) en Cornelsjen Roelfs, echtelieden te Essen,  lenen f.400,- tegen 4% van de diaconie te Haren. Jan Jans Schut
(Jan Jans Kooiker) en Willemtien Jans te Noordlaren stellen zich borg.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 142).

Proces verbaal openbare verkoop 1815
Willempien Jans Schut, weduwe van wijlen Jan Boer, woonachtig te Noordlaren en Aaltien Jans Schut, huisvrouw, gehuwd met Maris
Jans, woonachtig te Onnen, Albert Jans Schut, arbeider te Noordlaren, Jantien Jans Schut, meerderjarig, ongehuwd te Noordlaren, uit
eigen naam en uit naam van hun afwezigen broeder Jannes Jans Schut, soldaat onder de landmilitie, gedomiliceerd te Noordlaren, te
samen, met uitzondering van eerstgenoemde requirante enige kinderen en erfgenamen van Jan Jannes Schut in leven gewoond
hebbende te Noordlaren en aldaar overleden ruim 20 jaren geleden, bij wijlen Annechien Alberts in echte verwekt en zijnde als
zodanig door het regt van representatie in de plaats van wijlen hun vader te samen voor de ene helft en eerstgenoemde comparante,
hunne moei, voor de andere helft erfgenamen van hun (groot)ouders Jan Jannes Kooiker en Willemtien Jans, in leven echtelieden en
sedert lange jaren overleden.
Openbare verkoop ten huize van Jan Willem Bening, woonachtig te Noordlaren.
De verkoop betreft de volgende vaste goederen:
1. eene behuizing getekend letter A nr 2 te Noordlaren, zwettend ten oosten aan de percelen nummers 2 en 3, ten zuiden aan de Drift,
ten westen aan de Buureweg en ten noorden aan perceel 3.
2. en 3. Weideland.
4. de kooi met een half mat hooiland dar achter, mede aldaar gelegen.
6 tm 11 weiland en hooiland.
Op de percelen 1 tm 7 wordt het hoogst geboden door Hindrik Veltman, van beroep vogelvanger, woonachtig te Noordlaren, geboden
mede namens zijn echtgenote Afien Hindriks Schaaphok, f.1.154,-.
Op perceel 9, een stuk hooiland, het Zuidbroek genaamd, liggende in de marke Onnen, wordt het hoogst geboden door Berend
Harms, mede namens zijn huisvrouw Willemtien Geerts, f.71.
(Groninger Archieven, toegang 1870, inventaris nr. 54, akte 79)

Van Jan en Willemtje zijn vijf kinderen bekend:
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1 Jantijn Jans is gedoopt in september 1718.

2 Geesje Jans is gedoopt op zondag 19 oktober 1721 te Noordlaren.

3 Evert Jans is gedoopt op zondag 31 oktober 1723 te Noordlaren, is overleden voor 1727.  Evert werd hoogstens 3 jaar, 2
maanden en 1 dag.

4 Evert Jans Schut, landbouwer, is gedoopt op zondag 26 januari 1727 te Noordlaren, is overleden in januari 1781 te Essen, is
begraven op zaterdag 6 januari 1781 te Haren.  Evert werd 54 jaar.

Akte 16 mei 1766
Evert Jans (Schut) en Cornelsjen Roelfs, echtelieden te Essen,  lenen f.400,- tegen 4% van de diaconie te Haren. Jan Jans Schut
(Jan Jans Kooiker) en Willemtien Jans te Noordlaren stellen zich borg.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 142).

Akte 4 februari 1768
Evert Jans (Schut) en Cornelsjen Roelfs, echtelieden te Essen, verklaren geleend te hebben van Derk Berents en Rientjen
(Rienje) Roelfs f.125,- tegen 3,5%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 3)

Voogdijstelling 22 februari 1766
Roelf Jans te Dilgt zweert aan als voormond over het minderjarige kind van wijlen Popke Jans bij Swaantje Jans in echte verwekt.
Joost Harms te Peize wordt sibbevoogd en Evert Jans te Essen  vreemde voogd. De voorstanderen mogen met de moeder een
regeling treffen over de vaderlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 22 september 1780
Gezworene H. Hornhuis te Essen wordt aangezworen als sibbevoogd in plaats van Roelf Jans over het minderjarig zoontje van
wijlen Popke Jans bij Swaantie Jans in echte verwekt. Dit gedurende de scheiding en deling van de grootmoederlijke boedel des
pupilles. Deze grootmoeder is wijlen Aaltien Popkes, weduwe van Roelf Sikkes. Hemme Geerts te Essen wordt aangezworen als
vreemde voogd in plaats van Evert Jans. (Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Ontvangst diaconie te Haren 6 januari 1781
Evert Jans van Essen begraven: f.0,98
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Ontvangst diaconie te Haren 5 maart 1783
Weduwe Evert Jans van Essen voor het laken voor haar man: f.1,50
(Groninger Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

Evert trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1754 te Haren op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Kornelsje Roelfs (ES), dochter van
Roelef Sikkens en Aaltien Popkes.  Kornelsje, wonende te Haren (Wijk F Essen 7) en aldaar, is geboren in februari 1732 te
Essen, is gedoopt op zondag 2 maart 1732 te Haren, wonende Wijk F Essen 7 aldaar, is overleden op donderdag 17 oktober 1816
te Essen, is als overleden aangegeven op vrijdag 18 oktober 1816 te Haren (aangever overlijden was Willem Everts Schut; getuige
aangifte overlijden was Gerrit Harms).  Kornelsje werd 84 jaar en 8 maanden.

Willekeur opgemaakt op 9 juni 1808 betreffende de watermolen onder Essen.
Art. 1
De landen onder deze molen behorende zwetten ten oosten aan het Schuitendiep en het Haardermaar, ten zuiden de Zanddijk
Sloot tot aan het huis van Hornhuis, strekkende zich van daar verder op tot aan de Boereweg, en ten noorden de Hoogeweg,
strekkende zich verder ten westen tot aan de Zultenweg en Meindert Jans Sulten, ten noorden de Schuitsloot.
Art. 2
De landen onder deze watermolen gelegen bestaan in de navolgende aandelen:
Popke Bolhuis, 24 grazen; Willem Jans, 26 grazen; Meindert Jans, 7 grazen; Wed. Klaas Hars, 25 grazen; Wed. Evert Jans, 25
grazen; Hindrik Bos, 30 grazen; Hindrik Hindriks, 10 grazen; Hemme Geerts, 40 grazen; Gezw. Hornhuis, 22,5 grazen; Reinder
Hindriks, 4 grazen; Hindrik Lukas,12 grazen; R. Koops, 6 grazen; Jan Pathuis, 16 grazen. Totaal 241,5 grazen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1759)

5 Jannes Jansen Schut ook genaamd Jan Kooiker Schut is gedoopt op donderdag 25 februari 1717 te Noordlaren.

Akte 8 maart 1784 (geregistreerd 27 maart 1788)
Jannes Jans Kooijker woonachtig op de kooi te Noorlaren verklaart f.100,- geleend te hebben van schoolmeester Jan Pieters te
Noordlaren tegen 3%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 187).

Akte 4 november 1772
Jan Jans Schut de Jonge en Jantjen Roelofs lenen f.400,- tegen 3,75% van Andries Beerents (Nijdam) en Grietje Pieters te
Hemmen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 140)

Jannes trouwt (kerk) in 1744 te Noordlaren op 27-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Aaltien Sikkens, dochter van Sicco Alberts
en Willemtien Cornelis Ennincks.  Aaltien is gedoopt op zondag 15 februari 1711 te Noordlaren.
Jannes trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1771 te Haren op 54-jarige leeftijd (2) met Jantjen Roelofs.

57 Jan Gerrits Kooiker (DN-65), kooiker, wonende te Glimmen, is geboren in 1679 te Bentheim (D), is overleden op woensdag 12
april 1769 te Glimmen.  Jan werd 90 jaar.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Jan Gerrits, koijker te Glimmen, de vader van Geesijn en Roelf".

Jan trouwt (kerk) in 1717 te Noordlaren op 38-jarige leeftijd met Lubbigje Roelofs.  Lubbigje is geboren te Glimmen, is overleden
voor 1769.
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Van Jan en Lubbigje zijn twee kinderen bekend:

1 Roelf Jans Kooiker is geboren in 1718 te Glimmen, is gedoopt in 1718 te Noordlaren, is overleden in 1800 (OS) te Eelde.  Roelf
werd 82 jaar.
Roelf was gehuwd met Klena Berends, dochter van Berend Jans en Geessien Jans.  Klena is geboren te Glimmen, is gedoopt
op zondag 6 augustus 1730 te Noordlaren, is overleden op donderdag 17 december 1807 te Eelde.  Klena werd 77 jaar, 4
maanden en 11 dagen.

2 Geesjen Jans Kooiker is gedoopt op zondag 19 oktober 1721 te Noordlaren.

58 N.N. Kooiker (DN-22), zoon van Roelf Jans Kooiker (57.1) en Klena Berends, is geboren op maandag 17 september 1764 te
Glimmen, is overleden op maandag 17 september 1764 aldaar.

59 Aaltjen Geerts Kruuse (DN-19), dochter van Geert Geerts Cruse en Jantien Jansen Boninge, is geboren te Noordlaren, is
gedoopt op zondag 20 maart 1712 aldaar, is overleden op donderdag 17 november 1763 aldaar.  Aaltjen werd 51 jaar, 7 maanden en
28 dagen.
Aaltjen trouwt (kerk) op zondag 7 april 1737 te Noordlaren op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Coerts.  Pieter is geboren in
1710 (OS) te Eelde.

Voogdijstelling 10 mei 1754
Pieter Koerts te Noordlaren zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Jan Jans bij wijlen Albertje Geerts in echte
verwekt. Dries Roelfs te Glimmen wordt sibbevoogd en Albert Eissing te Onnen vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 20 mei 1754
Pieter Koerts als voormond, Dries Roeleffs als sibbevoogd en Albert Eijsing als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van
Jan Jansen bij wijlen Albertien Geerts in echte verwekt, verklaren met de vader een regeling te hebben getroffen over de afkoop van
de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
Samen met de voormond F. Hamminck en de zoon van H.Hidding de volgende goederen
- 1/3 deel van een stuk groenland (het Zuidbroek genaamd) tussen Onnen en Noordlaren gelegen met drie akkers bouwland op de
Noordlaarder es bij Peter Coerts in gebruik
 (Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Akte 28 april 1761 (geregistreerd 13 september 1763)
Pieter Jans en Jeigien Harms te Kropswolde lenen f.150 tegen 4% van de diaconie te Noordlaren. Pieter Coerts en Aaltien Jansen,
echtelieden te Noordlaren, stellen zich borg.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 81).

Voogdijstelling 4 februari 1763
Pieter Coerts te Noordlaren zweert aan als vreemde voogd in plaats van de overleden Hindrik Benes over de minderjarige kinderen
van wijlen Jan Willems bij Lammetje Jans in echte verwekt.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 12 april 1765
Berent Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Egbert Willems bij wijlen Willempje Jacobs
in echte verwekt. Gerrit Berents te Glimmen wordt sibbevoogd en Pieter Coerts te Noordlaren vreemde voogd. De voorstanderen
mogen met de vader een regeling treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Groninger Courant, 10 april 1781
Op woensdag den 18 april 1781, 's morgens om 9 uur, gedenkt Pieter Coerts en cons. bij uitmijninge te laten verkoopen, allerhande
huisgeraad, 6 à 7 gebeterde en ongebeterde koeien en jonge beesten, 5 peerden, 2 driejaarige merrien, en een extra 4 jaarige koets
merrie, en wat meer te voorschijn zal worden gebragt.

Akte 18 juni 1783 (geregistreerd 25 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining en
Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Albertus Hoenderken en Jantijn Sissing, woonachtig te Noordlaren,
3,5 matten hooiland te Noordlaren, Ossebroek genaamd, voor f.421,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 245).

Akte 24 november 1783 (geregistreerd 29 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining en
Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Otto Hoenderken en Grietje Hammink een stuk weideland voor
f.721,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614).

Akte 18 juni 1783 (geregistreerd 20 januari 1784)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining en
Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan
Jan Geerts Hoiting en zijn broer Jans Geerts Hoiting te Noordlaren een stuk weideland te Onnen voor f.228,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614).

Van Pieter en Aaltjen zijn zes kinderen bekend:

1 Geert Pieters Koerts, landbouwer, is afkomstig uit Noordlaren, is gedoopt op zondag 22 maart 1739 aldaar, is begraven op
donderdag 28 juni 1804 aldaar.  Geert werd 65 jaar, 3 maanden en 6 dagen.
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Akte 18 juni 1783 (geregistreerd 25 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining
en Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Albertus Hoenderken en Jantijn Sissing, woonachtig te
Noordlaren, 3,5 matten hooiland te Noordlaren, Ossebroek genaamd, voor f.421,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 245).

Akte 24 november 1783 (geregistreerd 29 november 1783)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining
en Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Otto Hoenderken en Grietje Hammink een stuk weideland
voor f.721,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614).

Akte 18 juni 1783 (geregistreerd 20 januari 1784)
Geert Pieters (Koerts) en Aaltien Jans, Switsert Reints en Harmtijn Pieters, Jan Jans (Nijboer) en Jantijn Pieters, Cornelis Luining
en Hinderkjen Pieters , Jan Pieters en Geertijn Hansen verkopen aan Jan Geerts Hoiting en zijn broer Jans Geerts Hoiting te
Noordlaren een stuk weideland te Onnen voor f.228,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614).

Bevelschrift 21 juni 1804
Ingevolge aanschrijving van u van 21 juni 1804 heb ik mij op den 22 juni 1804 begeven naar het huis van wijlen Geert Pieters
(Koerts) te Noordlaren en mij geïnformeerd na alle omstandigheden en verders met heer predikant Beekhuis en enige
carspelleden alle middelen beraamt zo tot begravenisse van de overledene. Als het bed waarop gelegen heeft en verdere
goederen waaruit enige onheilen zouden kunnen voortkomen en hebben bevonden dat de huishoudinge waarover alle middelen
reeds in het werk waren gesteld voor verdere besmettinge. Verhoop hiermee aan uw aanschrijving te hebben voldaan.
G. Buirma, schulte van Helpman
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 2097).

Geert trouwt (kerk) op donderdag 16 november 1780 te Noordlaren op 41-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Jans Berends.
Aaltje is geboren te Tynaarlo, is gedoopt op zaterdag 30 oktober 1756 te Vries, is overleden op maandag 27 maart 1815 aldaar.
Aaltje werd 58 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

2 Harmtje Pieters is gedoopt op dinsdag 26 december 1741 te Noordlaren.
Harmtje trouwt (kerk) op donderdag 24 mei 1770 te Noordlaren op 28-jarige leeftijd met Swittert Reints.  Swittert is afkomstig uit
Termunten.

3 Jantien Pieters ook genaamd Jantje Pieters is gedoopt op woensdag 1 januari 1744 te Noordlaren, is overleden op woensdag 17
juni 1801 te Zuidlaren.  Jantien werd 57 jaar, 5 maanden en 16 dagen.
Jantien trouwt (kerk) op dinsdag 5 mei 1772 te Noordlaren op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Jans Nijboer ook genaamd
Jan Nijboer en Jan Willem Jans, zoon van Jan Willems en Lammiggijn Noorschen.  Jan, landbouwer, is gedoopt op zondag 12
februari 1747 te Noordlaren.

4 Hindrikje Pieters is gedoopt op woensdag 29 juni 1746 te Noordlaren.
Hindrikje trouwt (kerk) op zondag 21 november 1779 te Hoogezand op 33-jarige leeftijd met Cornelis Luining.

5 Jan Pieters Koers, schoolmeester, is gedoopt op zondag 23 november 1749 te Noordlaren (doop was destijds vergeten op te
tekenen)., is overleden op woensdag 3 juli 1811 aldaar (overlijdensdatum wordt vemeld in trouwacte dochter Aaltien).  Jan werd 61
jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Akte 8 maart 1784 (geregistreerd 27 maart 1788)
Jannes Jans Kooijker woonachtig op de kooi te Noorlaren verklaart f.100,- geleend te hebben van schoolmeester Jan Pieters te
Noordlaren tegen 3%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615, pagina 187).

Jan trouwt (kerk) op maandag 15 mei 1780 te Noordlaren op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertjen Hansens, zie 34.1.

6 Arent Pieters is gedoopt op zondag 12 maart 1752 te Noordlaren.

60 Jan Luichies (DN-27) is geboren in 1700 (OS) te Kropswolde, is overleden op maandag 22 april 1765 te Noordlaren.  Jan werd 65
jaar.

Voogdijstelling 5 oktober 1759
Hindrik Jans Ansing woonachtig te Noordlaren zweert aan als sibbevoogd over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Hindriks bij
wijlen Jantje Jansen in echte verwekt. Lucas Hindriks te Groningen wordt voormond en Jan Luigje te Glimmen vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 1 december 1759 (geregistreerd 30 december 1766)
Harm Jansen en Annegien (Hannechien) Berents, woonachtig te Glimmen, verklaren geleend te hebben van Jan Luigjes als
administrerende voogd en Roelf Jans als voogd over de minderjarige zoon van Berent Jans te Onnen, Jan Berends genaamd, f.100,-
tegen 4%. Mocht de vader van de opnemers overlijden, dan komen de opnemers niet in aanmerking voor de erfenis, voordat de
f.100,- verrekend is.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 151).

Akte 3 mei 1760
Egbert Alberts en Gesina Dorville (Durvijl), echtelieden te Glimmen, verklaren geleend te hebben van Jan Luigjes (Luichies) en
Jantjen Egberts (Jantien Harms) , echtelieden te Glimmen, f.200,-. Zij ontvangen f.100,-, de andere f.100,- hebben zij al geleend op 1
mei 1751, die lening wordt nu gemodificeerd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, folio 29)

Jan trouwt (kerk) op zondag 16 oktober 1746 te Kropswolde op 46-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantien Harms ook genaamd
Jantien Egberts.  Jantien is geboren in 1720 (OS) te Nieuwe Compagnie.
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61 Coop Makking (DN-46) is overleden op woensdag 14 januari 1767 te Glimmen.

Van Coop en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Hinderk Coops, wonende te Middelhorst, is afkomstig uit Hoornschedijk.

Voogdijstelling 8 april 1785 (WAARSCHIJNLIJK)
Hindrik Coops te Haren zweert aan als principale voormond over de drie minderjarige kinderen van Jacob Roelfs (Horst) bij wijlen
Jantje Hindriks in echte verwekt. Jan Roelfs (Horst) te Haren wordt sibbevoogd en Albert Coops te Haren vreemde voogd. De
voorstanderen krijgen autorisatie om met de vader een regeling te treffen over de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1496)

Hinderk trouwt (kerk) op zaterdag 17 april 1751 te Haren met Geertruid Jacobs.  Geertruid is afkomstig uit Noordlaren.

62 Willemina Nijsingh (DN-08) is overleden in 1762 te Noordlaren.

Bij overlijden wordt geen leeftijd vermeld. Verdere gegevens nog niet kunnen vinden.

63 Grietien Jansen Norsinge (DN-61), dochter van Jan Hendriks Noorschen en Harmtijn Hoving, is gedoopt op zondag 20
november 1712 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 28 januari 1769 aldaar (in de tering).  Grietien werd 56 jaar, 2 maanden en 8
dagen.
Grietien trouwt (kerk) op zondag 6 november 1740 te Noordlaren op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Harm Geerts Timmer, zoon
van Geert Alberts en Roelofje Harms.  Harm, timmerman en diaken, is gedoopt op zondag 26 januari 1710 te Noordlaren.

Akte 1 oktober 1751
Harm Geerts te Noordlaren voormond over de kinderen van wijlen Jan Willems bij wijlen Lammechien Jansen (Lammiggijn
Noorschen) wordt samen met sibbevoogd Geert Hoiting en vreemde voogd Hindrik Westerbrink geautoriseerd om met Griet Willems,
de tante van de pupillen, en Hendrik Benes, neef van de pupillen, de mandelige goederen te scheiden en delen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1706)

Akte 25 april 1758
Harm Geerts (Timmer) en Grietien Jansen (Norsinge) te Noordlaren verklaren geleend te hebben van statenbode Meijer Jager f.500,-
tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611, pag. 117)

Boedelinventaris 8 maart 1763
Boedelbeschrijving van wijlen Hindrik Benes te Noordlaren. In de grote kast wordt een testament gevonden gedateerd 16 december
1756. Hierbij de volgende stukken:
- obligatie ten laste van Ebbing Ebbings f.300,-
- een aantal stokleggingsbrieven betreffende de aankoop van landerijen
- koopbrief verkochte vastigheden te Sleen
- obligatie ten laste van Harm Geerts en Grietje Jansen (= Harm Geerts Timmer en Grietje Norsinge) dd 12 april 1753 f.500,-
- stokleggingsbrief van het huis en hof te Noordlaren dd 19 november 1731
- een handschrift ten laste van Jan Paping groot f.200,-
Op 22 januari 1763 heeft er ook al een boedelinventarisatie plaats gevonden. Toen was er ook nog vee.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 821)

Brief 26 februari 1856 aan A. Hoenderken te Noordlaren
Bij mij zijn ingekomen klagten over het versmallen eens wegs - de zoogenaamde Harm Timmerweg - hetwelk zoude geschieden bij
het weggraven van uwen wal bijlangs die weg.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 123)

Van Harm en Grietien zijn zes kinderen bekend:

1 Roelefijn Harms Timmer is gedoopt op woensdag 1 november 1741 te Noordlaren.

2 Hindrik Harms Timmer is gedoopt op zondag 5 januari 1744 te Noordlaren.
Hindrik trouwt (kerk) op woensdag 5 mei 1773 te Noordlaren op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Hindrikje Peters, dochter van
Peter Hindriks en Jantien Jansen Ansing.  Hindrikje is geboren te Harenermolen, is gedoopt op zondag 24 juni 1753 te
Noordlaren.

3 Harmtien Harms Timmer is gedoopt op zondag 21 november 1745 te Noordlaren, zie 75.

4 Jan Timmer (GH1812-252), landbouwer, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 8), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag
24 maart 1748 aldaar, is overleden op donderdag 5 januari 1832 aldaar.  Jan werd 83 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Woonde in 1830 met zijn vrouw Jantien Ottens, zoon Harm en de inwonende werkbodes Jantien Hassels en Homan Brade op het
adres Noordlaren, Wijk B Nr 08.

Jan trouwt (kerk) op maandag 28 mei 1792 te Noordlaren op 44-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantien Ottens.  Jantien, wonende
te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 8), is geboren te Annen, is gedoopt op zondag 26 oktober 1766 te Anloo, is overleden op
woensdag 16 februari 1853 te Noordlaren.  Jantien werd 86 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Overzicht 5 april 1841 opgemaakt door de gemeente-ontvanger H.J. Quintus
Lijst der weduwen in de gemeente Haren woonachtig, welke jaarlijks in 's Rijks directe belastingen, het patentregt daaronder niet
begrepen, f.20,- en daarboven betalen.
Weduwe J. Swartwolt, te Haren, zonder beroep; weduwe J.P. Oosting, te Haren, zonder beroep; weduwe K.H. van der Es, te
Haren, landbouwersche; weduwe L. Bolhuis, te Haren, landbouwersche; weduwe W. Eising, te Onnen, landbouwersche; weduwe
J.J. Sipkes [Sipkema te Waterhuizen], te Haren, landbouwersche; weduwe D. van der Veen, te Haren, landbouwersche; weduwe
G. Hemmes, te Haren, landbouwersche; weduwe E. Bolhuis, te Helpman, landbouwersche; weduwe J.E. Wilphorst, te Helpman,
landbouwersche; weduwe W. Groenendal, te Helpman, landbouwersche; weduwe W.J. Quintus, te Helpman, zonder beroep;
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weduwe [J.H.] Nauta, te Helpman, zonder beroep; weduwe A.J. van Dijken, te Haren, landbouwersche; weduwe R. Kluiving, te
Noordlaren, landbouwersche; weduwe K. Brands [Brants], te Noordlaren, landbouwersche; weduwe J.H. Timmer, te Noordlaren,
landbouwersche; weduwe J. Hoenderken, te Noordlaren, landbouwersche; weduwe Ypeij, te Helpman, zonder beroep; weduwe J.
Vos, te Haren, zonder beroep; Trientje Abelius [Trijntje Abels], te Helpman, landbouwersche; weduwe J.J. Bos, te Noordlaren,
landbouwersche; weduwe G. Buirma [= Gezina Buirma?], te Helpman, zonder beroep; weduwe J. Gortemaker, te Haren,
landbouwersche; weduwe H.R. Kloots [= Henderica Ottens, maar die is al in 1830 overleden], te Noordlaren, landbouwersche;
weduwe A. Reiger, te Haren, zonder beroep.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 74)

5 Geert Harms Timmer is gedoopt op donderdag 25 december 1749 te Noordlaren.

6 Lammechien Harms Timmer, wonende te Noordlaren, is gedoopt op zondag 24 december 1752 aldaar, wonende Wijk B
Noordlaren 6 aldaar, is overleden op maandag 11 december 1820 aldaar.  Lammechien werd 67 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Acte van successie 1 mei 1821
Erfgenamen van de op 11 december 1820 overleden Lammechien Harms Timmer zijn haar vier kinderen. Zij erven de vaste
goederen, die Lammechien samen met wijlen haar man Hindrik Houwing bezeten heeft:
- de behuizing Wijk B nr 6 te Noordlaren
- de behuizing Wijk B nr 7 te Noordlaren.

Lammechien trouwt (kerk) op maandag 15 juni 1778 te Noordlaren op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Jacobs
Houwing (GH1812-238), zoon van Jacob Hindriks (38.1) en Aaltien Houwing.  Hendrik, landbouwer, wonende te Noordlaren
(Wijk B Noordlaren 6) en aldaar, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 5 maart 1752 te Noordlaren, wonende Wijk B
Noordlaren 6 aldaar, is overleden op maandag 18 augustus 1817 aldaar, is als overleden aangegeven op woensdag 20 augustus
1817 (getuigen aangifte overlijden waren Kornelis Brants en Jannes Ottes Hoenderken).  Hendrik werd 65 jaar, 5 maanden en 13
dagen.

Akte 10 mei 1802
Hindrik Jacobs (Houwing) en Lammegje Harms (Timmer) te Noordlaren verkopen aan Freerk Everts en Lammegien Bolhuis,
woonachtig bij de Haardermolen de gerechte vierde part van 8 matten hooiland te Onnen voor f.93,15.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1617, folio 168).

64 Aintje Oetses ook genaamd Antijn Oetses (DN-48), dochter van Oetse Alles en Grietijn Abels, is gedoopt op woensdag 2 april
1738 te Midwolde, is overleden op woensdag 2 september 1767 (aan de tering).  Aintje werd 29 jaar en 5 maanden.
Aintje trouwt (kerk) op zondag 8 maart 1761 te Noordlaren op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit Dries, zoon van Dries Roelfs
(69) en Swaantijn Gerrits.  Gerrit is geboren te Glimmen of is afkomstig uit aldaar, is gedoopt op zondag 6 november 1729 te
Noordlaren, is overleden op zondag 4 december 1808 te Midwolda.  Gerrit werd 79 jaar en 28 dagen.

Bij geboorte "ouders op 't Hemmerik"

Gerrit was later gehuwd (2) met Sijben Loerts.<26,27>

Van Gerrit en Aintje zijn twee kinderen bekend:

1 Dries Gerrits, zie 29.

2 Grietijn Gerrits is gedoopt op zondag 28 september 1766 te Noordlaren, zie 30.

65 Alle Oetses (DN-04), zoon van Oetse Alles en Grietijn Abels, is geboren op donderdag 19 januari 1736 te Midwolde, is gedoopt
op zondag 22 januari 1736 te Lettelbert, is overleden op maandag 1 december 1760 te Glimmen.  Alle werd 24 jaar, 10 maanden en
12 dagen.

66 Janna Kars Peulenga (DN-51), dochter van Kars Geerts Peulenga (12) en Jantien Berends, is gedoopt op zondag 23
augustus 1767 te Noordlaren, is overleden op dinsdag 15 september 1767 te Haren, is begraven te Noordlaren.  Janna werd 23
dagen.

67 Adamus Pierius (DN-01), zoon van Gerardus Pierius en Lucretia Borgesius, predikant, wonende te Noordlaren, is geboren op
woensdag 26 oktober 1707 te Bedum, is gedoopt op zondag 30 oktober 1707 aldaar, is overleden op zaterdag 29 december 1759 te
Noordlaren, is begraven aldaar.  Adamus werd 52 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Predikant te Mensingeweer van oktober 1733 tot 20 januari 1743. Vervolgens vanaf 27 januari 1743 tot zijn overlijden predikant te
Noordlaren.

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Adamus Pierius, pastor te Mensingeweer en Maarslag en Alagonde Langendorp, 1736 in
GAG. Overlijden wordt vermeld in Doodboek Noordlaren: "Adam Pierius, geacht leraar eerst te Mensingeweer en Maarslag, daarna te
Noordlaren, nalatende eene weduwe en drie dochters".

Adamus gaat in ondertrouw op zaterdag 11 februari 1736 te Groningen, trouwt (kerk) op donderdag 1 maart 1736 te Mensingeweer op
28-jarige leeftijd met de 27-jarige Alegonda Langendorp.  Alegonda, wonende te Noordlaren, is gedoopt op donderdag 21 juni 1708
te Groningen, is overleden op zaterdag 18 juni 1808 aldaar.  Alegonda werd 99 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

RUIM 100 JAAR!
Levensbeschrijving in de Groningse Courant 1808.

Van Adamus en Alegonda zijn twee kinderen bekend:

1 Lucretia Dorothea Pierius is gedoopt op zondag 30 november 1738 te Mensingeweer, zie 68.

2 Gerardina Hajolina Pierius, wonende te Noordlaren, is geboren op zaterdag 9 januari 1745, is gedoopt op zondag 17 januari
1745 aldaar, is overleden op maandag 16 oktober 1820 te Winschoten.  Gerardina werd 75 jaar, 9 maanden en 7 dagen.
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Vader meldt bij de doop "mijn vierde dochter".

Gerardina trouwt (kerk) op zondag 28 april 1765 te Wijnjeterp op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerardus Oomkens.
Gerardus, predikant, is geboren op vrijdag 24 februari 1741 te Groningen, is overleden op woensdag 17 oktober 1810 te Blijham.
Gerardus werd 69 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Predikant te Wijnjeterp van 11 nov 1764 tot 2 nov 1766, te Engelbert 16 nov 1766 tot 10 mei 1772, te Zuidhorn van 24 mei 1772
tot oktober 1777 en vanaf 19 oct 1777 in Blijham waar hij opvolger is van zijn oom A. Doedens.

68 Lucretia Dorothea Pierius (DN-58), dochter van Adamus Pierius (67) en Alegonda Langendorp, wonende te Noordlaren, is
gedoopt op zondag 30 november 1738 te Mensingeweer, is overleden op woensdag 27 juli 1768 te Noordlaren, is begraven aldaar.
Lucretia werd 29 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Op 3 maart 1763 als huisvrouw van Otto Hindrks Ottens aangenomen als lidmaat van de kerk te Noordlaren. Overlijden vermeldt in
Doodboek Noordlaren: "Lucretia Dorothea Pierius, nalatende een weduwnaar Otto Hindriks Ottens en drie dogters, in de tering".

Lucretia was gehuwd met Otto Hindriks Ottens ook genaamd Otto Hindriks, zoon van Hindrik Ottens en Aaltien Ansing.  Otto,
landbouwer, is gedoopt op zondag 18 september 1729 te Noordlaren.

Voogdijstelling 9 maart 1757
Otto Hindriks te Noordlaren zweert aan als vreemde en administrerender voogd in plaats van zijn overleden vader Hindrik Ottens over
de minderjarige kinderen van wijlen Jan Alberts bij wijlen Jantje Bos in echte verwekt.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Voogdijstelling 3 maart 1780
Otto Hindriks te Noordlaren zweert aan als voormond in plaats van Jan Hoiting over het minderjarig dochtertje van wijlen Hindrik
Hoiting en Hinderkien Westerbrink gedurende de scheiding en deling van de boedel van wijlen Geert Hoiting en wijlen Hinderkien
Houwing.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

Van Otto en Lucretia zijn drie kinderen bekend:

1 Aaltien Ottens is gedoopt op vrijdag 30 november 1759 te Noordlaren.

2 Dorothea Ottens ook genaamd Fijgien Ottens, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 26), is gedoopt op zondag 21 maart
1762 aldaar, is overleden op dinsdag 20 februari 1844 aldaar.  Dorothea werd 81 jaar, 10 maanden en 30 dagen.
Dorothea trouwt (kerk) op vrijdag 26 december 1783 te Noordlaren op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Sissingh
(GH1812-233).  Hendrik, landbouwer, wonende te Noordlaren (Wijk B Noordlaren 26), is gedoopt op zondag 15 oktober 1758 te
Zuidlaren, is overleden op zondag 26 januari 1845 te Noordlaren.  Hendrik werd 86 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Woont in 1830 op het adres Noordlaren, Wijk B nr 26, samen met zijn vrouw, twee kinderen en de inwonende knecht Geert Louws
(waarschijnlijk Geert Noorda).

Een lijst van de bezittingen van Hendrik Sissing berust bij de GAG (Toegang 565:   Families Aringe, Homan, Rummerink,
Pauwels, Veldman en Van Oosten, 1629 - 1870).

Ingekomen stukken gemeente Haren, 2 februari 1813
Brief van Jannes Hoenderken en Roelf Hamming. Zij hebben ook landerijen in Zuidlaren en worden daar nu ook aangeslagen voor
de belasting, terwijl omgekeerd inwoners van Zuidlaren, die landerijen in Haren hebben, niet worden aangeslagen. De volgende
personen hebben land in Zuidlaren en worden daar nu aangeslagen: Jannes Hoenderken, wed. Otte Kluiving, de Pastorij
Noordlaren, Jannes Hoiting, Hendrik Sissing, Berent Harms, wed. Harm Ramaker, Hindrik Westerbrink, wed. Thale Hammink,
wed. Albartus Hoenderken, wed. Otte Hoenderken, wed. Wijbe Willems, wed. Jan Pieters en Kornelis Brants.
(archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 46).

Brief 9 december 1826 van Reinder Kluiving namens zijn zwager Jannes Ottes Hoenderken
Gisteravond omstreeks 10 uur zijn wij alhier door tenminsten drie manspersonen ontrust, bij hun hebbende een dikke hond,
waarvan een het heeft gewaagt an het huis van Hindrik Sissing an te kloppen en aldaar, na zich enigzints bedagt te hebben, na
het huis van mij gevraagt, hetgeen zij hem hebben gezegt, en toen gevraagt om de pijp te mogen aansteken, hetgeen ook is
geschied, maar aldaar heeft hij zich niet in het gezicht willen laten zien, hetgeen bij H. Sissing enigzinds aandagt  heeft verwekt,
en hem dus gevraagt waar hij vandaan kwam. Toen heeft hij gezegt van Helpen. Verder had Sissing hem gevraagt of hij een zoon
van de scholtin ware, toen heeft hij geandwoord, neen de knegt en met de boodschap gelast zijnde om an mij te zeggen, dat ik
eens bij haar moeste komen, maar Sissing twijfelagtig geworden zijnde of zulks wel waarheid ware, heeft hem agtervolgt en toen
bevonden, dat hij bij mijn huis is geweest, en terwijl onze meid nog het licht niet had gebluscht, heeft hij mijn bedunkens
geoordeeld nog te vroeg te zijn om zijn voorgewende boodschap te verrigten en toen is hij weer terug gekeerd an de noordkant
van Sissing zijn huis, alwaar Sissing vermeende wel vijf of zes man gezien te hebben met een klein licht bij hun, vervolgens heeft
de smid althans drie bij zijn huis langs zien lopen vergezeld van de vorengemelde hond. Deze voorgenoemde omstandigheden
heeft ons de schutterij in wapens doen roepen en onrust gebaard. De man, die bij Sissing an huis is geweest, was gekleed met
een kort jak digt om zijn lijf geknoopt en een lange duffelse broek. Nader beschrijving van hun is mij op dit ogenblik niet mogelijk.
Wij zijn dus van gedachten, dat die personen alhier geen goede boodschap dachten te verrichten, waarom wij begrepen van dit
voorval aan u te moeten berigten.
(Archief gemeente Haren, deel I, inventaris nummer 59)

3 Henderica Ottens, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 5), is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 24 maart 1765 aldaar,
is overleden op zondag 14 november 1830 aldaar.  Henderica werd 65 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Woonde in 1830 als weduwe met drie kindereren op het adres Noordlaren Wijk A Nr 5. Ook inwonend was de werkmeid
Hinderkien Alberts. Door huwelijk in 1832 met zoon Klaas werd Hinderkien toen schoondochter.

Henderica was gehuwd met Hindrik Roelfs Kloots, zoon van Roelf Kloots en Aaffien Hindriks Strating.  Hindrik, wonende te
Noordlaren, is geboren in 1758, is gedoopt op zondag 18 juni 1758 te Zuidlaren, wonende Wijk A Noordlaren 5 te Noordlaren, is
overleden op woensdag 11 juli 1821 aldaar, is als overleden aangegeven op vrijdag 13 juli 1821 te Haren (getuigen aangifte
overlijden waren Otto Kloots en Sikke Jans Schut).  Hindrik werd 63 jaar.
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Erfgenamen van Hindrik Roelfs Kloots zijn zijn vijf kinderen. Hij laat enige landerijen te Noordlaren na en 1/4 waardeel in de
ongescheidene markte van Noordlaren.

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 13 hooimaand (juli) 1810
Gelezen eenen missive van den Keizerlijken Procureur Generaal bij het Departements Geregtshof van Groningen van den 12
bevorens, geleidende kopij eener missive van den commissaris rapporteur van het departement Groningen, en kopij van
ingewonnene informatiën wegens het kopen van montering stukken van de karabuniers Buijtendijk, Van Eijsden en Zwijnsbergen
van het tweede bataljon Regiment Jagers door Rikke Jans en Hindrik Kloots te Noordlaren, met invitatie om zoodra mogelijk
daarin te doen werkzaam zijn naar de hier vigerende wetten. Zoo heeft de regter genoemde missive en kopijen benevens extract
dezer doen stellen in handen van den fiscaal dezer jurisdictie om daaromtrent het nodige onderzoek in het werk te stellen.
De fiscaal rapport hebbende gedaan van de ten gevolge acte van den 13 dezer door hem ingewonnen informatiën, heeft de regter
denzelven geauthoriseerd om Jannes Sikkens en Hindrik Roelfs Kloots, beide woonachtig te Noordlaren, te doen arresteren en in
provisionele bewaring ten regthuize te laten overbrengen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 14 hooimaand (juli) 1810
Op het ingediend rekest van den fiscaal, dat op gisteren in zijne handen gesteld zijnde eene missive van den procureur generaal
des keizers bij het geregtshof te Groningen met de bijlagen annex sub A, de remonstrant zich dadelijk naar Noordlaren had
begeven om Rikke Jans en Hindrik Roelfs Kloots, beschuldigd van militaire klederen gekocht te hebben, deswegens te hooren.
Dat er te Noordlaren geen Rikke Jans, maar wel eene Sikke Jans te vinden was, die echter blijkens zijne verklaring sub B geene
kleeren van militairen gekocht had, maaar opgaf, dat zulks door zijn zoon was geschied. Dat deze zoon Jannes Sikkes en Hindrik
Roelfs Kloots beide erkend hadden, klederen gekocht te hebben van drie personen, die voorgaven gepasporteerde militairen te
zijn, blijkens hunne verklaringen sub C.
Dat het remonstrant in dezen van belang voorkomt, dat de luitenant Veere en de korporaal Van Eijbergen gehoord wierden in
welke kleeren de bedoelde militairen waren gedeserteerd, in hunne montering, stalkleeren, of welke zo nauwkeurig mogelijk op te
geven en of zij ook wapenen bij zich hadden.
Dat voorts in de reeds over gezondene verklaringen gezegd wordt, dat er twee kapotten en twee pantalons van de karabiniers
verkocht waren aan Rikke Jans en Hindrik Roelfs Kloots, maar niet hoeveel aan de een en hoeveel aan de andere en of die
kapotten en pantalons tot de goederen van de karabiniers behoorden.
Dat remonstrant voorts nodig oordeelt, dat die kapotten en pantalons aan dit Geregt worden overgezonden om aan de
beschuldigden vertoond te worden.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 27 van de oogstmaand (augustus) 1810
Op voordragt van de fiscaal dezer jurisdictie heeft de regter de provisionele bewaring van Jannes Sikkens en Hindrik Roelfs
Kloots, in criminele detentie veranderende, den fiscaal voornoemd geauthoriseerd tegen dezelven inquisitoir te procederen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 27 van de oogstmaand (augustus) 1810
De commissaris rapporteur meldt dat de drie militairen op grond van een keizerlijk pardon uit detentie zijn ontslagen en terug
gezonden zijn naar hun eenheid. Zij zouden nu als getuigen gehoord kunnen worden in de zaak tegen Sikke Jans en Hindrik
Roelfs Kloots.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 6 van de herfstmaand (september) 1810
Op het rekwest van den fiscaal dezer jurisdictie, dat in de criminele procedures tegen Hindrik Roelfs Kloots en Jannes Sikkens de
beëdigde verklaring op positie benodigd is van Veere en Van Eijbergen alwaarom hij verzoekt, teneinde hem brieven van
voorschrijving verleend mogen worden aan de militaire vierschaar te Groningen om bovengenoemde getuigen op nevensgaande
positie, na gepresteerde eede af te horen en de kapotten en broeken te tonen en een en ander met de antwoorden getekend te
remitteren.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 15 herfstmaand (september) 1810
Op voordragt van den fiscaal dezer jurisdictie, dat de criminele procedures tegen Hindrik Roelfs Kloots en Jannes Sikkens den 13
van oogstmaand gearresteerd, vertraagd zijn doordien er informatiën te Groningen bij militairen moesten ingewonnen worden en
nog niet schielijk ten einde gebragt zullen zijn, vermits de getuigen reeds uit Groningen vertrokken, onder eede gebragt moesten
worden, en dus een prolongatie van tenminste 4 weken gevraagd zal moeten worden. Heeft de regter goed gevonden een daartoe
strekkend rekwest aan het Geregtshof te Groningen te doen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 19 herfstmaand (september) 1810
Het Geregtshof heeft de prolongatie bij appostille van 18 herfstmaand geaccordeerd.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 5 wijnmaand (oktober)1810
De verklaring van de korporaal Eijbergen is ontvangen, maar de verklaring van de luitenant Veere is verloren geraakt.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995). HAZA

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 10 wijnmaand (oktober) 1810
De verklaring van luitenant Veere is nu ook ontvangen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995). HAZA

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 12 wijnmaand (oktober) 1810
De fiscaal hebbende gerapporteerd van de criminele procedure tegen Hindrik Roelfs Kloots en Jannes Sikkens, heeft de regter dat
proces in staat van wijzen verklarende den fiscaal gelast den eisch en conclusie tegen beide gemelde gevangenen in te dienen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 13 wijnmaand (oktober) 1810
Wordt in actis getekend, dat de fiscaal dezer jurisdictie den eisch en conclusie tegen Hindrik Roels Kloots en Jannes Sikkes
[Jannes Schut] heeft ingediend.
In naam des keizers
Alzoo uit de preparatoire ingewonnen informatiën, beëdigde verklaringen van getuigen en gehouden examina is gebleken, dat de
gevangen Hindrik Roelfs Kloots, volgens zijne verklaring in het 53e jaar oud, geboren te Zuidlaren, woonachtig te Noordlaren,
alwaar hij een kleine boerderij gebruikt, op den 19 van den zomermaand 1810 des middags van drie karabiniers behorende tot het
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gewezen eerste regiment jagers, in zijn huis heeft gekocht twee kapotten of overjassen en een lange groene broek, zijnde alle
militaire kledingstukken.
Dat de gevangene deswegens in criminele detentie getrokken, erkende op dien tijd een overjas en een lange groene broek
gekocht te hebben, de eerste voor vier en de laatste voor een gulden van drie hem onbekende personen, ontkennende een
tweede overjas van hen gekocht te hebben, dragende de gevangene daarbij tot zijner verontschuldiging voor, noch de wet gekend
te hebben, waarbij verboden wordt klederen van militairen te kopen, noch dat de verkopers militairen waren, noch dat de door hem
gekochte kleederen, kledingstukken van militairen waren.
Dat, ofschoon in het algemeen niemand zich op de onkunde van de wet kan beroepen, des gevangene stellige verklaring
dienaangaande ten hoogsten waarschijnlijk is geworden, doordien het bij het proces is gebleken, dat de publicatie van den 10 van
lentemaand 1807 tegen het kopen van militaire kledingstukken, niet naar den inhoud van art. 14 van dien wet in Noordlaren is
bekend gemaakt, zijnde die wet niet in een herberg te Noordlaren bezorgd, noch aldaar ter lezing hebbende voorgehangen.
Dat des gevangens voorgeven van de verkopers dier kledingstukken niet voor militairen te hebben herkend, niet als
ongeloofwaardig heeft mogen worden beschouwd, omdat zoo al ooit door het zijdelings van den weg gelegen dorp Noordlaren
militairen zijn getrokken, dezelve alsdan voor zeker in vol uniform en wapenuitrusting zullen zijn geweest, terwijl een soldaat
zoodanig uitgedoscht zoowel ten plattenlande als in garnizoenen kan worden herkend en voorts, omdat de verkopers niet in vol
uniform en wapenuitrusting waren , maar in hunne zoogenoemde kleine uniform, zijnde hunne dagelijksche grijze buisjes en grijze
jassen gekleed waren, eene kleding die wel in de garnizoenen, maar voor zeker minder ten plattenlande algemeen bekend is.
Hebbende het niet kunnen worden bewezen, dat de verkopers toentertijd hunnen sabels onbedekt bij zich droegen, hetwelk door
de gevangene wordt ontkend.
Dat ook des gevangens voorgeven van de gekochte kleederen niet voor kledingstukken van militairen te hebben herkend vrij
waarschijnlijk is bevonden, dewijl daaraan volgens de verklaring van den luitenant T.L.L. Veere en den sergeant Lodewijk Esan
geen andere bijzondere teekenen waren, dan passanten in den kraag met geel afgezet, iets hetwelk wel bij militairen, maar
bezwaarlijk bij een landman voor een distinctief militair teeken zal worden beschouwd, terwijl de lange groene broek geen
bijzonder teeken had, ja zelfs geen uniforme, maar verschillende knopen daaraan waren.
Dat hiertegen wel schijnt te strijden de verklaring van de gevangene, dat de verkopers zeiden militairen te zijn en hun paspoort
gekregen te hebben, waaruit hij dan gewaar wierdt, dat zij militairen waren, hoezeer hij het anders niet wist, maar van den anderen
kant is het ook wel te begrijpen, dat de gevangen onbekend met militairen, personen zonder uniform voor zich ziende, derzelve
verklaring van paspoort gekregen te hebben, ligtelijk konde geloven, zonder daarom met de wet bekend te worden welke verbied
militaire kledingstukken te kopen.
Dat het derhalve zeker is, dat de gevangene van militairen heeft gekocht een of twee kapotten en een broek tot hunne kleederen
behoorende, maar het niet zeker is, dat hij dit wetende gedaan heeft, noch ook, dat hij het verbod der wet, niet naar het voorschrift
gepromulgeerd heeft gekend. Zoo is het, dat ik, regter in de jurisdictie van het Gorecht en Sappemeer, regt doende in naam en
vanwege zijner Majesteit den Keizer na ingekomen eisch en conclusie van den fiscaal dezer jurisdictie, en na op alles te hebben
gelet waarop eenigermate te letten stond den gevangene Hindrik Roelfs Kloots subreatu latende verblijven, uit zijne detentie
ontsla, worden dezelve daaruit ontslagen bij dezen, onder handtasting en belofte van zich ……..
Onder de uitspraak staat de aantekening dat dit vonnis aan den gevangen Hindrik Roelfs Kloots den 14 van den slagtmaand [zal
toch wel wijnmaand bedoeld zijn] ten regthuize te Hoogezand is voorgelezen. Des morgens om 10 uren.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

Verhandelde ter zitting Geregt Gorecht en Sappemeer, Criminele zaak 24 slagtmaand (november) 1810
Gelezen eene missive van den secretaris bij het Departementaal Geregtshof van Groningen van den 24 dezer heeft de regter
goed gevonden aan het verzoek daarin vervat om de criminele procedures tegen Hindrik Roelfs Kloots en Jannes Sikkens
gevoerd, ten dienste van 's Hoves gecommitteerden van het Westerkwartier toe te zenden, onder bijvoeging eener conductoire
missive te voldoen.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1995).

69 Dries Roelfs (DN-17) is geboren in 1703 (OS) te Vries, is overleden op maandag 10 oktober 1763 te Glimmen (laat bij overlijden
vier kinderen na en is dan gehuwd met Jantijn Jans).  Dries werd 60 jaar.

Woonde op 'het Hemmerik' te Glimmen.

Akte 21 mei 1753 (geregistreerd 8 juni 1753)
Dries Roelfs en Jantien Jansen, echtelieden te Glimmen verklaren geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren f.50,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Voogdijstelling 10 mei 1754
Pieter Koerts te Noordlaren zweert aan als voormond over de minderjarige kinderen van Jan Jans bij wijlen Albertje Geerts in echte
verwekt. Dries Roelfs te Glimmen wordt sibbevoogd en Albert Eissing te Onnen vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 20 mei 1754
Pieter Koerts als voormond, Dries Roeleffs als sibbevoogd en Albert Eijsing als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van
Jan Jansen bij wijlen Albertien Geerts in echte verwekt, verklaren met de vader een regeling te hebben getroffen over de afkoop van
de moederlijke nalatenschap.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Dries was gehuwd (1) met Jantien Jans.

Dries trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1727 te Haren op 24-jarige leeftijd (2) met Swaantijn Gerrits.  Swaantijn is afkomstig uit Laar
(D), is overleden in 1734 (OS).

Van Dries en Swaantijn zijn vier kinderen bekend:

1 Roelof Dries, landbouwer, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 23 mei 1728 te Noordlaren, is overleden in 1800 (OS) te
Glimmen.  Roelof werd 72 jaar.

Akte 16 februari 1769 (geregistreerd 2 mei 1769)
Roelf Dries en Egbertien Jans, echtelieden te Glimmen, verklaren van de diaconie van Noordlaren te hebben geleend f.100,- tegen
4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 50)

Roelof was gehuwd met Egbertien Jans.  Egbertien is gedoopt op vrijdag 25 december 1733 te Zuidlaren, is overleden in 1807 te
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Glimmen.  Egbertien werd 74 jaar.

2 Gerrit Dries is geboren te Glimmen of is afkomstig uit aldaar, is gedoopt op zondag 6 november 1729 te Noordlaren, is overleden
op zondag 4 december 1808 te Midwolda.  Gerrit werd 79 jaar en 28 dagen.

Bij geboorte "ouders op 't Hemmerik"

Gerrit trouwt (kerk) op zondag 8 maart 1761 te Noordlaren op 31-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Aintje Oetses, zie 64.
Gerrit trouwt (kerk) op zaterdag 7 april 1787 te Midwolda op 57-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Sijben Loerts, dochter van
Loewert Alberts en Petronella Meijers.  Sijben is geboren op dinsdag 22 april 1760 te Kropswolde, is overleden op zaterdag 8
juli 1809 te Midwolda.  Sijben werd 49 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

3 Annegijn Dries is geboren te Glimmen, is gedoopt op dinsdag 1 juli 1732 te Noordlaren.
Annegijn was gehuwd met Jan Lucas Oosting.  Jan is geboren te Tynaarlo, is gedoopt op zondag 21 december 1732 te Vries, is
overleden op dinsdag 24 juni 1817 te Beilen.  Jan werd 84 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

4 Swaantje Dries is geboren te Glimmen, is gedoopt in mei 1734 te Noordlaren, is overleden op woensdag 6 januari 1813 te
Smilde.  Swaantje werd 78 jaar en 8 maanden.
Swaantje trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1768 te Assen op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Hendrik Jacobs Polling.  Hendrik is
geboren in 1730 (OS).

70 Hillechien Roelfs (DN-62) is geboren in 1677, is overleden op dinsdag 31 januari 1769.  Hillechien werd 92 jaar.

Wordt in 1716 als "huisvrouw van Andries Peters" vermeld als lidmaat van de kerk te Noordlaren.

Hillechien was gehuwd met Andries Peters.  Andries is geboren in 1675 (OS) te Diever.

Is op 8 maart 1717 aangenomen als lidmat van de kerk te Noordlaren. Wordt in 1720 en 1728 vermeld als lidmaat met zijn vrouw
Hillegien Roelfs. In de lijst opgemaakt na intrede  dominee Pierius wordt vermeld: "Andries Pieters. maar in veele jaaren niet
gecommuniceert (obiit)".

Andries was later gehuwd (2) met Willemtien Alberts.<28,29>

Van Andries en Hillechien zijn drie kinderen bekend:

1 Pieter Andries is gedoopt op zondag 17 november 1709 te Noordlaren.
Pieter was gehuwd (1) met Jantien Hindriks.  Jantien is geboren in 1735 (OS).
Pieter trouwt (kerk) op zondag 14 februari 1734 te Kropswolde op 24-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Geesje Simens.  Geesje is
geboren in 1710 (OS) te Kropswolde.

2 Roeleff Andries is gedoopt op zondag 27 december 1711 te Noordlaren.
Roeleff trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1738 te Noordlaren op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Annechijn Oomkes.  Annechijn is
geboren in 1710 (OS) te Engelbert.

3 Hindrik Andries, wonende te Noordlaren, is gedoopt op zondag 26 november 1713 aldaar.

Op 18 februari 1766 overlijdt Berend Douwes, een oud ruiter, gelogeerd bij Hindrik Andries.
Vermelding in ledematenlijst Noordlaren opgemaakt door dominee T. van der Veen in 1777: Jantje, huisvrouw van Hindrik Andries.
(obiit 1782)

Hindrik was gehuwd met Jantien Jans, zie 3.1.

71 Roelfijn Roelfs (DN-54), dochter van Roelof Dries (69.1) en Egbertien Jans, is gedoopt op zondag 24 november 1765 te
Noordlaren, is overleden op vrijdag 25 maart 1768 (aan de keelziekte).  Roelfijn werd 2 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Overlijden vermeld in Doodboek Noordlaren: "Roelfijn, dochter van Roelf Dries en Egbertijn Jans, aan de keelziekte, oud 2,5 jaar."

72 Trijntje Roelfs (DN-72) is geboren in 1700 (OS) te Yde, is overleden op donderdag 26 september 1771 te Noordlaren (aan het
water).  Trijntje werd 71 jaar.
Trijntje trouwt (kerk) op zaterdag 1 mei 1723 te Noordlaren op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Jansen.  Jan is geboren in 1695
(OS).

Akte 16 december 1768
Jan Jans en Trijntjen Roelfs, echtelieden, woonachtig te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van de diaconie van Noordlaren
f.150,-. Frerik Hamming op de Punt stelt zich borg voor dit bedrag.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 36)

Van Jan en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1 Johannes Jans is gedoopt op zondag 2 april 1724 te Noordlaren.

2 Jaigjen Jans is gedoopt op zondag 10 februari 1726 te Noordlaren.

3 Aaltje Jans is gedoopt op zondag 22 februari 1728 te Noordlaren.

4 Annigje Jans is gedoopt op donderdag 30 maart 1730 te Noordlaren.

5 Roelf Jans is gedoopt op dinsdag 1 september 1733 te Noordlaren.

6 Lambert Jans is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1734 te Noordlaren.
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7 Jeigijn Jans is gedoopt op zondag 9 februari 1738 te Noordlaren.

8 Albert Jans is gedoopt op zondag 28 augustus 1740 te Noordlaren.

73 doodgeboren zoon Sants (DN-50), zoon van Arent Geerts Sants en Annechien Hindriks Westerbrink, is doodgeboren op
dinsdag 13 oktober 1767 te Noordlaren.

Overlijden vermeld in Doodboek Noordlaren: "zoontje van Arend Zands en Annegijn Westerbrink, in geboorte".

74 Auke Tebbes (DN-75), dochter van Tebbe Wilkes en Johanna Geers, is geboren te Haren, is gedoopt op vrijdag 25 december
1739 aldaar, is overleden op maandag 27 december 1773 te Noordlaren.  Auke werd 34 jaar en 2 dagen.
Auke trouwt (kerk) op donderdag 16 mei 1765 te Haren op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Albert Jans Bos, zoon van Jan Alberts
en Jantje Hindriks.  Albert is gedoopt op zondag 11 november 1736 te Noordlaren.

Voogdijstelling 9 maart 1757
Otto Hindriks te Noordlaren zweert aan als vreemde en administrerender voogd in plaats van zijn overleden Hindrik Ottens over de
minderjarige kinderen van wijlen Jan Alberts bij wijlen Jantje Bos in echte verwekt.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Akte 29 november 1770
Albert Jansen (Bos) en Auke Tebben, echtelieden te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren f.53,-
tegen 4%
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613)

Albert was later gehuwd (2) met Aaltjen Lucas.<30,31>

Van Albert en Auke zijn vier kinderen bekend:

1 Jantijn Bos is gedoopt op maandag 31 maart 1766 te Noordlaren, is overleden op zaterdag 1 maart 1845 te Zuidlaren.  Jantijn
werd 78 jaar, 10 maanden en 26 dagen.
Jantijn trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1794 te Zuidlaren op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem Willems Hoving.  Willem is
gedoopt op zondag 12 februari 1764 te Zuidlaren, is overleden op woensdag 28 september 1825 aldaar.  Willem werd 61 jaar, 7
maanden en 16 dagen.

2 Hanna Bos is geboren op zondag 7 februari 1768, is gedoopt te Noordlaren.

3 Jan Bos is gedoopt op zondag 13 mei 1770 te Noordlaren, is overleden voor 1772.  Jan werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 19
dagen.

4 Jan Bos is gedoopt op zondag 10 mei 1772 te Noordlaren.

75 Harmtien Harms Timmer (DN-37), dochter van Harm Geerts Timmer (63) en Grietien Jansen Norsinge, is gedoopt op
zondag 21 november 1745 te Noordlaren, is overleden op maandag 17 februari 1766 aldaar.  Harmtien werd 20 jaar, 2 maanden en
27 dagen.

76 Isaak Verweij (DN-71), zoon van Wijnand Verweij en Henrica Susanna Cahai, wonende te Noordlaren en aldaar, is geboren
aldaar, is gedoopt op zondag 12 augustus 1770 aldaar, wonende aldaar, is overleden op zaterdag 25 augustus 1770 aldaar.  Isaak
werd 13 dagen.

77 Hindrik Aalderts Westerbrink ook genaamd Hendrik Westerbrink (DN-02), zoon van Aaldert Westerbrink en Hendrikjen
Munting, is gedoopt op woensdag 13 oktober 1700 te Noordlaren, is overleden in april 1760 aldaar.  Hindrik werd 59 jaar en 6
maanden.

Overlijden vermeldt in Doodboek Noordlaren: "Hendrik Westebrink, de broeder van Roelf W., de vader van Henderkijn en Annechijn,
bijna 60 jaar".

Beschikking 7 oktober 1724 van het Gerecht van Selwerd
Hindrik en Helprig Westerbrink oud 24 en 22 jaar achten zichzelf goed in staat om na het overlijden van hun ouders zelf hun
administratie te doen en vragen derhalve veniam aetatis (meerderjarigheisverklaring). Dit is akkoord, maar zij mogen voor zij 25 jaar
zijn hun goederen niet verkopen of bezwaren.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 1704).

Beschrijving inventaris 14 mei 1760
Staat der goederen van de onmondige kinderen van wijlen Jan Alberts Bos (Jan Alberts) bij wijlen Jantje Hindriks in echte verwekt:
- twee obligaties ten laste van Hindrik Westerbrink, beide f.100,-
- nog enkele obligaties.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Voogdijstelling 13 februari 1761
Hindrik Benes te Noordlaren zweert aan als voogd in plaats van de overleden Hindrik Westerbrink over de minderjarige kinderen van
wijlen Jan Willems bij Lammegje Jans in echte verwekt
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1494).

Hindrik gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 17 oktober 1731 te Noordlaren, trouwt (kerk) op zondag 25 november 1731 te Anloo op
31-jarige leeftijd met de 35-jarige Maria Jans Popken ook genaamd Marga Jans Popken.  Maria is afkomstig uit Schipborg, is
gedoopt op donderdag 29 december 1695 te Anloo, is overleden voor 1760.  Maria werd hoogstens 64 jaar en 3 dagen.

Wordt bij overlijden van haar man in Doodboek Noordlaren niet vemeld, waarschijnlijk dus eerder overleden.

Van Hindrik en Maria zijn drie kinderen bekend:
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1 Hinderkien Westerbrink is geboren te Schipborg, is gedoopt op zondag 4 november 1731 te Anloo.
Hinderkien was gehuwd met Egbert Hovingh ook genaamd Egbert Hoving, zoon van Jan Hovingh en Grietje Alberts.  Egbert is
geboren te Noordlaren, is gedoopt op zondag 29 mei 1729 aldaar.

Akte 22 juni 1752
Grietien Albers weduwe van Jan Hovynck (Jan Hovingh) en haar twee zoons Albert en Egbert, wonende te Noordlaren, verklaren
geleend te hebben van de weduwe Jan Hoiting een bedrag van f.400,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 22 juni 1752
Egbert Hovynk (Hovingh) en Albert Hovynck (Hovingh) te Noordlaren verklaren geleend te hebben van de weduwe Jan Hoiting
f.300,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 9 januari 1753
Egbert en Albert Hovinge (Hovingh) lenen van de diaconie te Noordlaren f.144,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 9 januari 1753
Grietien Albers weduwe van Jan Hovinge (Hovingh) en haar twee zoons Albert en Egbert, wonende te Noordlaren, verklaren
geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren f.82 tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 29 april 1754
Egbert en Albert Hovinge lenen van Harm Geerts Hoiting en Hindrik Westerbrink als mombers over de minderjarige kinderen van
Jan Willems en Lammegien Jansen f.250,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 11 februari 1755
Grietien Albers weduwe van Jan Hovinge en haar twee zoons Albert en Egbert, wonende te Noordlaren, verklaren geleend te
hebben van de diaconie te Noordlaren f.100,- tegen 4%.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1611)

Akte 7 mei 1763 (geregistreerd 23 augustus 1763)
Egbert Hovinge en Hindrikjen Hindriks Westerbrink verklaren f.400,- tegen 4% geleend te hebben van Otto Berends te Glimmen.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 79).

Akte 20 september 1764
Egbert Hoving en Hindrikje Westerbrink verklaren f.400,- tegen 4% geleend te hebben van de kerkvoogden te Noordlaren.
Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 104).

Akte 27 november 1764
Egbert Hovingh en Hindrikje Westerbrink verklaren f.140,- tegen 4% geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren.
Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1612, pag. 106).

Akte 5 juni 1769
Egbert Hovenge en Hindrikjen Westerbrink, echtelieden te Noordlaren, verklaren geleend te hebben van de diaconie van
Noordlaren f.128,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 51)

Akte 18 februari 1773 (geregistreerd 30 juni 1773)
Egbert Hoving en Hindrikjen Westenbrink verklaren geleend te hebben van de diaconie te Noordlaren f.203, tegen 4%. Zij trekken
hiermee de opgelopen schulden op de aflossing en rente van eerdere leningen glad.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, pag. 161)

Akte 16 november 1775
Egbert Hoving en Hindrikje Westerbrink, echtelieden te Noordlaren hebben f.197,- tegen 4% geleend van schulte Johannes
Rummerink te Haren. Dit in plaats van twee obligaties dd 8 mei 1769 en 10 oktober 1769, die hierbij vernietigd zijn.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1613, folio 220)

Akte 18 december 1777
Egbert Hoving en Hindrikje Westerbrink lenen f.300,- tegen 4% van de diaconie te Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 30)

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh van een behuizing
met schuur te Noordlaren. De zwetten zijn: ten noorden Otte Hindriks, ten oosten de Buireweg, ten zuiden Otte Cluivinge en ten
westen de weg. Doende jaarlijks aan de predikant te Zuidlaren drie schat en twee spint rogge. Met nog een akker bouwland, de
Hofakker genaamd en met nog een akker, de kleine Hofakker genaamd, en nog een stuk veen mandelig met Alle Hindriks en
Arent Sants. Koper bij de laatste kaarsen uitgang is Otte Cluivinge voor f.750.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 114).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van een stuk
weiland, groot 2 matten, het Brinkland genaamd, en nog een stuk weideland groot 3 matten, het Eel genaamd. Koper is Otto
Hoenderken voor f.930,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 115).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van vijf akkers
bouwland, gelegen op de es te Noordlaren. Koper Roelf Westerbrink voor f.400,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 115).
Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van drie akkers
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bouwland, gelegen op de es te Noordlaren. Koper Albartus Hoenderken voor f.220,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 116).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van een stuk land,
het Besloten Veen genaamd. Koper Jan Hoiting voor f.200,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 117).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van drie stukken
hooiland. Koper Jan Hoiting voor f.225,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 118).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van twee stukken
hooiland. Koper Roelf Westerbrink voor f.270,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 119).

Akte 20 september 1780
Executoriale verkoop ter instantie van de crediteuren van Hindrikje Westerbrink, weduwe van Egbert Hovingh, van vier stukken
hooiland. Koper Jan Hoiting voor f.170,-.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 119).

2 Annechien Hindriks Westerbrink is geboren in 1735 (OS).

Bevelschrift van het Gerecht van Selwerd en Sappemeer 27 bloeimaand (mei) 1809
Weduwe Arend Sants te Noordlaren is beboet voor een loslopende hond in het veld. Zij verklaart dat de bewuste hond helemaal
niet van haar is, maar daags tevoren van de Rolder markt was komen aanlopen en ook van haar weer weggelopen. De Baljuw
gelast den Fiscaal nadere informatie deswege in te winnen als naar den aard der zaak doenlijk is en daarvan te rapporteren.
Op 8 zomermaand 1809 volgt vrijspraak.
(Groninger Archieven, toegang 730, inventarisnummer 2095).

Annechien trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1761 te Noordlaren op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Arent Geerts Sants, zoon van
Geert Arends Sants en Jantien Jans.  Arent, landbouwer, is geboren in 1730 (OS) te Midlaren.

Akte 19 februari 1767 (geregistreerd 4 juni 1782)
Arent Geerts (Sants) en Annegien Westerbrink te Noordlaren verklaren f.50,- tegen 4% geleend te hebben van de diaconie te
Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 170).

Akte 7 november 1781 (geregistreerd 4 juni 1782)
Arent Geerts (Sants) en Annegien Westerbrink te Noordlaren verklaren f.50,- tegen 4% geleend te hebben van de diaconie te
Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 171).

Akte 9 mei 1782 (geregistreerd 4 juni 1782)
Arent Geerts (Sants) en Annegien Westerbrink te Noordlaren verklaren f.175,- tegen 4% geleend te hebben van de diaconie te
Noordlaren.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1614, folio 171).

Voogdijstelling 17 april 1801
Conraad Teunis te Noordlaren zweert aan als principale voormond over het minderjarig kind van Hindrik Arend Sants bij wijlen
Willemtje Berends in echte verwekt. Arend Sants wordt sibbevoogd en Hindrik Westerbrink vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1496)

3 Aaldert Westerbrink is gedoopt op zondag 4 mei 1738 te Noordlaren, is overleden voor 1760.  Aaldert werd hoogstens 21 jaar, 7
maanden en 28 dagen.

Bij overlijden van zijn vader in het Doodboek Noordlaren wordt Aaldert niet meer als kind vermeld.

78 Hinderikus Westerhof (DN-24), zoon van Johannes Westerhoff en Anna Willemsum, wonende te Noordlaren en aldaar, is
geboren te De Punt (Wijk C Glimmen), is gedoopt op zondag 28 november 1756 te Noordlaren, wonende Wijk C Glimmen aldaar, is
overleden op vrijdag 14 december 1764 aldaar.  Hinderikus werd 8 jaar en 16 dagen.

79 Jan Jans Wever (DN-67), wever, is geboren in 1719 te Munsterland (D), is overleden op zaterdag 18 november 1769 te
Noordlaren (in de tering).  Jan werd 50 jaar.
Jan trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1761 te Noordlaren op 42-jarige leeftijd met de 31-jarige Harmtje Jans Oosting.  Harmtje is
geboren te Tynaarlo, is gedoopt op zondag 19 maart 1730 te Vries.

Van Jan en Harmtje zijn vier kinderen bekend:

1 Jan Oosting is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 26 december 1762 te Noordlaren, is overleden op vrijdag 25 mei 1827
te Gasteren.  Jan werd 64 jaar, 4 maanden en 29 dagen.
Jan was gehuwd met Jantje Berends Koning.  Jantje is geboren te Eext, is gedoopt op zondag 23 september 1787 te Anloo, is
overleden op donderdag 8 september 1814 te Eext.  Jantje werd 26 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

2 Roelf Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 10 maart 1765 te Noordlaren, zie 54.

3 Grietijn Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 27 juli 1766 te Noordlaren, zie 49.

4 Grietijn Jans is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 2 april 1769 te Noordlaren, zie 50.
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80 Annegijn Wichers (DN-59) is geboren in 1685 (OS) te Dwingeloo, is overleden op maandag 26 december 1768 te Glimmen, is
begraven te Noordlaren.  Annegijn werd 83 jaar.

In het Doodboek Noordlaren staat vermeld: "Annegijn Wichers tegen de 100 jaar moeder van deurwaarder Glimminge". Gelet op de
geboortedatum van zoon Wicher is die 100 jaar wat overdreven.

Annegijn trouwt (kerk) op vrijdag 24 maart 1719 te Noordlaren op 34-jarige leeftijd met de 39-jarige Laurens Hendriks.  Laurens is
geboren in 1680 (OS) te Glimmen.

Beschrijving inventaris 28 maart 1761
Selectie; zie voor volledig overzicht bij Lucas Hamming.
Staat der goederen van de onmondige kinderen van de gezworene Lucas Hamming bij Jantien Cluivinge in echte verwekt:
Samen met de voormond F. Hamminck en de zoon van H.Hidding de volgende goederen
- 1/3 deel in een plaats te Glimmen bij Laurens Hendriks in gebruik, jaarlijks in het geheel aan huur f.70,-
 (Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1506)

Van Laurens en Annegijn zijn twee kinderen bekend:

1 N.N. Laurens is gedoopt op zondag 30 november 1721 te Noordlaren.

2 Wicher Glimminga, deurwaarder, is geboren te Glimmen, is gedoopt op zondag 27 oktober 1726 te Noordlaren, is overleden op
dinsdag 22 oktober 1782 te Groningen.  Wicher werd 55 jaar, 11 maanden en 25 dagen.
Wicher gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 4 januari 1752 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Roar.  Maria
is afkomstig uit Groningen, is gedoopt op woensdag 21 december 1729 aldaar.

81 Grietje Willems (DN-70) is geboren in 1690 (OS) te Drouwen, is overleden op donderdag 19 juli 1770 te Noordlaren.  Grietje werd
80 jaar.

Boedelinventaris 23 juli 1770
Boedelinventaris van Grietien Willems, weduwe van Willem Lammerts te Noordlaren. De inventarisatie is gedaan ten huize van
Willem Jans en zijn broer. De inventaris betreft hoofdzakelijk kleding.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 900).

Grietje trouwt (kerk) op zaterdag 23 februari 1726 te Noordlaren op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Klaaszen.  Jan is geboren in
1690 (OS) te Wolfsbarge.

82 Hindrik Willems (DN-60) is geboren in 1670 (OS), is overleden op zaterdag 14 januari 1769 te Glimmen.  Hindrik werd 99 jaar.

Vermelding in Doodboek Noordlaren: "Hindrik Willems, een geabdiqueerde corporaal, wonende te Glimmen, tegen de 100 jaar oud".
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Noten
Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 4 februari 2020 met Haza-21 versie
3.3.0.577.20190718 door E.M. van Koldam, P.J. Noel Bakerstraat 86, 9728
WD GRONINGEN.

1) Egbertje trouwt (kerk) op maandag 26 december 1763 te Haren met Jan.
2) Jan trouwt (kerk) op maandag 31 mei 1773 te Haren met Annegjen.
3) Annegjen Roelofs Nieboer, dochter van Roeleff Hindriks Nijbuir en Marchijn

Hindriks. Annegjen is gedoopt op zondag 12 maart 1741 te Haren.    Akte 19
november 1788   Hindrik Roelefs (Nijboer), Annegijn Roelefs, Anna Roelefs,
Hinderijkus Roelefs en Wilmijna (Reimeina) Roelefs en haar echtgenoot
Warnerus Harms (Warner Ansing) verklaren verpacht te hebben aan
mevrouw Maria Louisa Nobel, geboren Gockinga, geassisteerd door haar
echtgenoot majoor W.T. Nobel:  1. Een boerenbehuizing met schuur en hof er
achter tot ongeveer vijf voet dwars achter de schuur langs, zijnde het baken
een pruimenboom en dan recht oost en westwaarts op en de vreedinge
tusschen het hof van het grote en kleine huisje, zal met een haege moeten
worden gemaakt of zo een van beiden daar een wal langs wil hebben dan zal
die wal van eigen grond gemaakt moeten worden en zal deze vreedinge door
het grote en kleine huisje elk half moeten worden gemaakt. Met nog een
kamp land ten zuiden van dit huis en hof gelegen en de laagte ten oosten
achter de kamp gelegen tot aan de dwarssloot die door de laagte loopt naar
de kooi, zijnde dit ongeveer acht mudden groot, daar ten noorden verkopers
en de Buireweg, ten oosten verkopers en de Kooisingel ten zuiden de
kooisingel en gezworene Jan Pauwels en ten westen de Buireweg.   2. Een
kamp land, de Molenkamp genaamd  3. Een akker bouwland op het Nieland.
4. Een akker bouwland op het Nieland  De pacht is voor 24 jaar en de prijs is
f.1.850,-  (Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1615,
pagina 222).

4) Jan Berends Brink, zoon van Berent Jans en Jantjen Aalders. Jan, hovenier,
wonende te Noordlaren, is gedoopt op woensdag 14 februari 1742 te Haren.
Was hovenier bij secretaris Jullens op het Huis te Glimmen.    Jan was later
gehuwd (2) met Annegjen Roelofs Nieboer.

5) Kars trouwt (kerk) op donderdag 9 mei 1771 te Noordlaren met Hendrikje.
6) Hendrikje Alberts, dochter van Albert Lammerts en Marchjen Egberts.

Hendrikje is gedoopt op vrijdag 6 maart 1733 te Haren, is overleden op
zaterdag 30 december 1815 aldaar. Hendrikje werd 82 jaar, 9 maanden en 24
dagen.

7) Jan trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1765 te Haren met Hillechijn.
8) Hillechijn Berends. Hillechijn is geboren in 1740 (OS) en afkomstig uit Borger,

is overleden op zondag 25 januari 1767 te Haren (bij geboorte zoon Abel).
Hillechijn werd 27 jaar.

9) Jan trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1771 te Haren met Berentien.
10) Berentien Lucas, dochter van Lucas Evers en Margarieta Eissinghe.

Berentien is geboren te Roden, is gedoopt op zondag 9 juni 1748 aldaar, is
begraven op woensdag 4 september 1776 te Haren. Berentien werd 28 jaar, 2
maanden en 26 dagen.    Ontvangst diaconie te Haren 4 september 1776
Jan Bring van Onnen zijn vrouw begraven: f.1,70  (Groninger Archieven,
Toegang 240, inventarisnummer 7).     Ontvangst diaconie te Haren 21
november 1776  Jan Brink het laken voor zijn vrouw: f.1,00  (Groninger
Archieven, Toegang 240, inventarisnummer 7).

11) Eite trouwt (kerk) op zondag 30 augustus 1772 te Haren met Hillechien.
12) Hillechien Hindriks ook genaamd Hillechijn Hindriks, dochter van Hindrik

Egberts Vedder en Hindrikje Roelefs. Hillechien is geboren in januari 1748 te
Essen, is gedoopt op zondag 7 januari 1748 te Haren, is begraven op
zaterdag 22 november 1777 aldaar. Hillechien werd 29 jaar en 10 maanden.
Ontvangst diaconie te Haren 22 november 1777  Hilliggijn de vrouw van Eite
Ubels begraven: f.2,80  (Groninger Archieven, Toegang 240,
inventarisnummer 7).     Ontvangst diaconie te Haren 7 december 1777  Van
Eite Ubels voor het laken voor zijn vrouw: f.1,00  (Groninger Archieven,
Toegang 240, inventarisnummer 7).     Voogdijstelling 17 april 1779  Roelf
Hendriks te Hoogezand wordt voormond over het dochtertje van Eite Ubels bij
wijlen Hillegien Hendriks. Egbert Ubels te Peize wordt vreemde voogd.
(Groninger Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495).

13) Hans trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1784 te Noordlaren met Geesjen.
14) Geesjen Harmens ook genaamd Geesje Harms. Geesjen is geboren te

Gasselte of is geboren in 1760 (OS) aldaar.
15) Henrina trouwt (kerk) op zondag 17 april 1768 te Noordlaren met Jan.
16) Jan Berends Zwart. Jan is geboren in 1720 (OS) te Wijhe.
17) Trientje trouwt op zaterdag 14 november 1818 te Haren met Johan.
18) Anje Fokkes. Anje, wonende te Haren, is geboren in 1779, wonende Wijk B

Oosterweg 34 aldaar, is overleden op zaterdag 16 april 1814 aldaar, is als
overleden aangegeven op zondag 17 april 1814 aldaar (aangevers overlijden
waren Johan Heinrich von Riesz en Geerd Albartus). Anje werd 35 jaar.
Memorie van successie, 22 december 1814  Enig erfgenaam is Anjes dochter
Catharina Sophia von Riesz. Geen boedelbeschrijving.

19) Johan Heinrich von Riesz (MIL-064), zoon van Jacob von Riesz en Chistine
Sophie Tummeln. Johan, tuinman, wonende te Haren (Wijk B Oosterweg 34)
en aldaar, is geboren op woensdag 5 februari 1772 te Wirtshausen (D),
wonende Wijk B Oosterweg 34 te Haren, is overleden op woensdag 12
januari 1825 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 13 januari
1825 aldaar (aangever overlijden was Geerd Albartus; getuige aangifte
overlijden was Jan Stoffer Ruuls). Johan werd 52 jaar, 11 maanden en 7
dagen.    Woont volgens militieregister 1814 bij Jacobus van Trojen.
Geboortedatum is overgenomen uit het militieregister.    Processen verbaal
18 augustus 1820  Een klacht ingediend door Antje Brouwer en haar moeder
wegens een mishandeling ten huize van Christoffer van Boekeren leidt tot
een aantal processen verbaal, waarin verklaringen zijn opgenomen van de
betrokkenen en getuigen. De aanleiding voor de problemen is, dat Antje
Brouwer vergezeld van haar moeder en haar baby op 13 augustus 1820 in de
herberg De Jagtwagen gaat zitten. Zij wil niets gebruiken. Ze vraagt alleen
Christoffer van Boekeren te spreken. Dit wordt haar geweigerd en er ontstaat
commotie. Uiteindelijk wordt Antje met moeder en kind hardhandig de
Jagtwagen uitgewerkt. Zo hardhandig dat ze hier een klacht over indient bij
de officier van justitie, die op zijn beurt daar weer informatie over vraagt aan
de schout. Uit de stukken wordt niet duidelijk waarom de emoties zo hoog
oplopen. Ik denk dat wel te weten. Het kind, dat Antje Brouwer bij zich heeft is
haar op 2 juni 1820 geboren buitenechtelijke zoontje, genaamd Christoffer.
Het is dan niet moeilijk te raden wie volgens Antje de vader van het kind is.
Voorts kent Antje blijkens haar verklaring een groot aantal personen in Haren.
Het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat Antje enige tijd in de Jagtweide heeft
gewerkt. In de verklaring van Johan Heinrich von Riesz wordt Antje
veelzeggend aangeduid als “Stoffer zijn hoer”. Overigens heet Antje Brouwer
vanaf 6 mei 1828 Annigje Bakker. Ook Christoffer jr gaat later als Christoffer
Bakker door het leven. Pieter Jans Pieters wordt in de verklaringen
aangeduid als zwager van Christoffer van Boekeren. In werkelijkheid is hij dat

na de scheiding van Christoffer van Boekeren van zijn zuster Stientje Pieters
in 1817 niet meer. De schout heeft eerst alleen verklaringen opgenomen van
Antje Brouwer, Trijntje Harms en Johan Heinrich von Riesz. Op last van de
offcier van justitie moet hij ook verklaringen opnemen van Christoffer van
Boekeren, Anna van Boekeren en Pieter Jans Pieters.  * Verklaring Antje
Brouwer. Zij is op zondag met haar moeder en haar kind naar De Jagtwagen
gekomen. Daar waren toen alleen de hovenier van de schout (Johan Heinrich
von Riesz) en een ander haar onbekend manspersoon aanwezig. Vervolgens
is de zwager van Van Boekeren, de cichoreifabrikant Pieters met zijn zoon
binnen gekomen en heeft tegen de hovenier gezegd, dat hij mee naar
achteren moest komen om daar te zitten. Daarop kwam zoon Jan van
Boekeren en heeft ons gevraagd wat de begeerte was. Waarop Antje heeft
geantwoord, dat zij zijn vader wilde spreken. Jan heeft toen gezegd, dat Antje
daar niets mee nodig had. Daarop hebben Jan en Anna van Boekeren en
Pieter Jans Pieters en zijn zoon Antje en haar moeder deerlijk mishandeld,
geslagen, geschopt en tegen de grond gesmeten en wel zo, dat zij zich
bloedend nog net wist te redden. Haar muts werd aan stukken gescheurd. En
toen is ook vader Van Boekeren nog gekomen om mee te schoppen en te
slaan.  * Verklaring 18 augustus 1820 van Trijntje Harms, vrouw van Hindrik
Alberts (Bakker), schipper te Veendam. Zij verklaart op zondag 13 augustus
1820 omstreeks 11.00 uur met haar dochter en haar kind naar De Jagtwagen
gekomen te zijn. Er waren toen in De Jagtwagen twee aan haar onbekende
personen aanwezig. Waarvan er een later de hovenier op Zorgvrij bleek te
zijn. Een van de kinderen van Van Boekeren heeft toen aan deze twee
personen gevraagd om naar achteren te gaan. Om aldaar hun borrel op te
drinken. Dat toen de beide mannen weg waren Jan van Boekeren aan haar
dochter heeft gevraagd wat zij wilde. Dat haar dochter daarop heeft
geantwoord, dat zij zijn vader wilde spreken. Dat Jan van Boekeren toen na
enige scheldwoorden haar dochter heeft aangevallen en zodanig heeft
geslagen, dat haar arm blauw was. Jan van Boekeren werd daarbij geholpen
door zijn zuster Anna en door de cichoreifabrikant Pieter Jans Pieters met zijn
zoon. Pieters en zijn zoon hebben ook haar aangevallen en geslagen.
Tenslotte is Christoffer van Boekeren zelf ook nog gekomen en hebben ze
gezamenlijk haar dochter de deur uit gesmeten.  * Verklaring dd 18 augustus
1820 van Johan Heinrich von Riesz, tuinman op de plaats Zorgvrij te Haren.
Hij verklaart, dat hij zondag 13 augustus 1820 omstreeks 11.00 uur in De
Jagtweide was en daar een oude vrouw en een jonge vrouw met een kindje
op de arm heeft ontmoet. Hij heeft toen een borrel gedronken en is bij deze
vrouwspersonen gaan zitten. Hij heeft gevraagd waar ze vandaan kwamen en
toen heeft de oude vrouw geantwoord, dat ze van Groningen kwamen. Toen
heeft Pieter Jans Pieters gevraagd bij hem te komen en toen hij vervolgens
buiten bij de achterdeur stond heeft Pieters hem gevraagd daar even te
blijven, omdat er wellicht een grap zou gebeuren met Stoffer zijn hoer. Hij is
even later weer in De Jagtwagen naar binnen gegaan, om haar te zien, omdat
hij haar niet kende. Daarna heeft hij zijn borrel gedronken en is weer naar
achteren gegaan. Hij heeft toen daarachter gezeten met de arbeider Willem
Pieters. Vervolgens hoorde hij in De Jagtwagen “moord, moord” roepen en is
hij toen weer naar binnen gegaan om te zien wat er aan de hand was. Hij zag
dat Jan van Boekeren en Jan Pieters de beide vrouwen bij de arm hadden om
ze buitenshuis te zetten. Hij is toen tussenbeide gekomen om te zeggen, dat
ze niet moesten slaan. Ook is hij naar achteren gelopen om vader Van
Boekeren te zeggen, dat hij zijn zoon Jan moest waarschuwen niet te slaan.
Vervolgens is vader Van Boekeren naar achteren gekomen met zijn dochter
Anna, die flauw was gevallen, maar hij heeft niet gezien of iemand haar een
slag had toegebracht.  * Verklaring dd 29 augustus 1820 van Pieter Jans
Pieters, 50 jaar, van beroep cichoreifabrikant te Haren. Pieters is op zondag
vanuit de kerk naar De Jagtwagen gegaan om daar in het huis van Van
Boekeren koffie te drinken. In de Jagtwagen zelf had hij wel vrouwspersonen
zien zitten, maar hij wist niet wie dat waren. Hij ontkent aan de mishandeling
van Antje Brouwer en haar moeder deelgenomen te hebben. Hij heeft pas
achteraf gehoord, dat er ruzie geweest was. In het achterhuis heeft hij koffie
gedronken met zijn broer Willem Pieters en de tuinman Von Riesz. Het kan
ook zijn, dat de laatste een borrel heeft gedronken. Hij kan zich niet
herinneren, dat hij aan Von Riesz heeft gezegd; “wacht een weinig, daar
gebeurt een grap met Stoffer zijne hoere”.  * Verklaring dd 29 augustus 1820
van Pieter Pieters jr, oud 20 jaar. Ook hij is na de kerk naar de Jagtwagen
gegaan. Toen hij in De Jagtwagen kwam, waren daar twee onbekende
vrouwspersonen, waarvan er een een kind op de arm had. Verder waren er
Anna en Jan van Boekeren. Dat toen Anna van Boekeren aan de beide
vrouwen vroeg wat zij wilden, zij een flauwte kreeg door de brutale gezegden
van de vrouwen en dat haar vader haar naar achteren heeft gedragen. Dat
Jan van Boekeren toen aan de vrouwen heeft gevraagd wat ze wilden,
waarop zij hebben gezegd, dat ze hier niet vandaan wilden. Dat Jan toen
heeft gezegd, dat als zij niet zelf weg wilden gaan, hij ze uit de deur zou
moeten zetten. Waarop Jan ze bij de arm heeft gepakt en de deur heeft
uitgezet. Hij heeft niet gezien dat Jan geslagen heeft. Hij heeft ook niet
gezien dat ze aan de vinger bloedde, maar wel dat ze een raam ingeslagen
had. Vervolgens zijn de vrouwen weggegaan.   * Verklaring dd 29 augustus
1820 van Anna van Boekeren, oud 23 jaar, die in 1820 de kasteleinsche is in
De Jagtwagen. Op zondag 13 augustus kwamen twee vrouwspersonen, de
ene met een kind in De Jagtwagen en zijn gaan zitten. Waarop Anna heeft
gevraagd wat zij wilden hebben. Het antwoord daarop was, dat zij haar vader
wilden spreken. Anna heeft toen gezegd, dat ze daar niets mee nodig hadden
en dat er geen personen welkom waren, die niets wilden verteren. De beide
vrouwspersonen zeiden, dat zij voornemens waren te blijven totdat het gericht
hen er uit zou zetten. Anna is daarop flauw gevallen en weet niet wat er
daarna gebeurd is, omdat zij uit De Jagtwagen is gedragen of geholpen. Toen
zij weer bij kwam waren de beide vrouwspersonen weg.  * Verklaring dd 31
augustus 1820 van Christoffer van Boekeren, oud 45 jaar, zonder beroep. Hij
verklaart, dat hij na de kerkdienst naar de woning van zijn dochter in De
Jagtwagen is gegaan en dat hij zijn dochter daar toen op de grond liggend
heeft aangetroffen. Hij heeft zijn dochter toen naar achteren gebracht. Voorts
heeft hij gezien, dat er een glas in stukken was, zonder dat hij wist wie dat
gedaan had.  (archief gemeente Haren, deel I, inventarisnummer 53)    Johan
was eerder gehuwd (1) met Anje Fokkes.

20) Hindrikje trouwt (kerk) op zondag 16 april 1780 te Kropswolde met Roelf.
21) Roelf Hoving. Roelf is gedoopt op zondag 31 oktober 1751 te Kropswolde.

Voogdijstelling 30 januari 1784  Roelf Hoving te Noordlaren zweert aan als
principale voormond over het minderjarig zoontje van Evert Jacobs bij
Pietertje Hoving in echte verwekt. Evert Jacobs te Kropswolde wordt
sibbevoogd en Jan Klaassen te Kropswolde vreemde voogd. Hindrik
Hinderikus te Kropswolde wordt durante divisione (zolang er tegenstrijdige
belangen zijn) sibbevoogd in plaats van Evert Jacobs.   (Groninger
Archieven, Toegang 730, inventarisnummer 1495)

22) Egbert trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1765 te Noordlaren met Hindrikje.
23) Hindrikje Roelfs. Hindrikje is afkomstig uit Emmen.
24) Jantje trouwt op woensdag 29 september 1819 te Assen met Lucas.
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25) Lucas Egberts ook genaamd Lucas Egberts Boering. Lucas, landbouwer,
wonende te Witten, is geboren op zondag 30 november 1783 te Rolde, is
overleden op maandag 1 mei 1848 te Assen. Lucas werd 64 jaar, 5 maanden
en 1 dag.

26) Gerrit trouwt (kerk) op zaterdag 7 april 1787 te Midwolda met Sijben.
27) Sijben Loerts, dochter van Loewert Alberts en Petronella Meijers. Sijben is

geboren op dinsdag 22 april 1760 te Kropswolde, is overleden op zaterdag 8
juli 1809 te Midwolda. Sijben werd 49 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

28) Andries trouwt (kerk) op zondag 16 november 1704 te Noordlaren met
Willemtien.

29) Willemtien Alberts. Willemtien is geboren te Noordlaren.
30) Albert trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1775 te Noordlaren met Aaltjen.
31) Aaltjen Lucas. Aaltjen is geboren in 1750 (OS).
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63.2;  Roeloffijn 8;  Warner 41.1.

Ansingh
Hindrik Hindriks 6.5.

Bartels
Jan 26.

Batting
Jan 9.

Benes
Hindrik 10.

Bennema
Marten Alberts 15.6.

Berends
Aaltje Jans 59.1;  Hillechijn 12.5, *8;  Hinderike 11;
Jantien 12;  Klena 18.1, 57.1;  N.N. 13, 14;  Otto 14.

Berents
Aaltien 15;  Pietertijn 16.

Boddeveld
Jan Jacobs 41.1.

Boer, de
Tonnis 52.3.

Boering
Lucas Egberts *25.

Boninge
Jantien Jansen 59.

Borcherds
Anna 6.8.

Borgesius
Lucretia 67.

Bos
Albert Jans 74;  Hanna 74.2;  Jan 15.3, 15.6, 74.3, 74.4;
Jantijn 74.1.

Brants
Geertje 17;  Kornelis 47.3, 63.6;  Willem Warmolts 17.

Brink
Jan Abels 12.5;  Jan Berends 4.4, *2.

Buining
Geert Jans 41.1;  Trientje 41.1.

Buiting
Henderika 42;  Otto 42.

Buningh
Trijntje 41.1.

Cahai
Henrica Susanna 76.

Claasen
Grietje 20.

Clasen
Hindrik 18.

Clasens
Jantje 12.5.

Cluiving

Jantien 42.5.
Coerts

Pieter 34.1, 59.
Cooijman

Derk Geerts 35.3.
Coops

Albert 4;  Hinderk 61.1.
Cruse

Geert Geerts 59.

Dam, van
Roelf Jans 41.1.

Datema
Marrechien 19;  Popke 19.

Dekker
Aaltien Willems 42.4.

Derks
Aaltijn 20;  Harm 23.1;  Jantijn 21.

Douwes
Berend 22.

Dries
Annegijn 69.3;  Gerrit 29, 30, 64, 69.2;  Roelof 69.1;
Swaantje 69.4.

Ebbens
Ebbink 44.3.

Ebbings
Hendrik 44.3.

Edzers
Heine 39, 52.

Egberts
Berentien 15.6;  Derk 23;  Egbertjen 27.2;  Grietje 27.1;
Jacob 47.3;  Jan 15.4, 24;  Jantien 15.5, 60;  Lucas 47.3,
*25;  Marchjen *6;  Niesjen 27, 40;  Roelofjen 25;
Swaantje 15.2;  Swaentie 15.3;  Ubel 15.5;  Willem 47.1,
47.2;  Zwaantje 15.3.

Eising
Jan Lourens 12.1;  Janna 12.1.

Eisses
Folkert Folkerts 12.4.

Eissinghe
Margarieta *10.

Emmen
Henrina 36, 41;  Warnerus 41.

Ennincks
Willemtien Cornelis 23.1, 56.5.

Enninks
Geertien Jacobs 26;  Jantje Cornelis 26.

Evers
Jantien 27;  Lucas *10.

Everts
Grietje 39, 52.

Fabricius
Hasina Johanna 41.

Fokkes
Anje *18, *19.

Folkers
Fennechien Egberts 15.1.

Frericks
Cornellis 26.

Fridsegers
Jantje 39.4.

Geers
Johanna 74.

Geerts
Egbertje 4.4;  Fennechijn 6.2;  Geesijn 5;  Grietje Hindriks
28.2;  Hindrik 28;  Jan 4;  Pieter 48;  Willem 35.4.

Gerrijts
Berent 16.

Gerrits
Dries 29;  Grietijn 30;  Harmtien 12.4;  Swaantijn 64, 69.

Glimminga
Wicher 80.2.

Hamming
Frerick 31, 42.1;  Grietje 42.5;  Lucas 42.5;  Thale 31.

Hansens
Geertjen 34.1, 59.5;  Harmtijn 32;  Wibbechien 34.2.

Hansing
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Hendrik 6.5.
Harmens

Geesjen 34, *14.
Harms

Aaltijn 33;  Egbertijn 34;  Geesje *14;  Gerrit 56.4;
Grietijn 52.2;  Grietje 35;  Harm 35;  Hasina 36;  Hillechijn
37;  Hillegien 52.3;  Jacobje 47.3;  Jan 44.5, 47.3, 52.1;
Jantien 47.3, 60;  Jantje 38;  Roelofje 63;  Wernerus 41.1.

Heins
Etje 52;  Hinderkijn 28;  Jantien 39.

Heminge
Jannes 19;  Jantien Hidding 19.3;  Lucas 19;  Lukas 19.1;
Trientie 19.2.

Hemsing
Grietje Harms 42.3.

Hendriks
Berend 11, 13;  Berent 38.4;  Derk 20;  Eemtje 40;
Egbert 27;  Frerik 40;  Geert 28, 35;  Grietje 6, 40;  Harm
41;  Hendrik 27, 40;  Klaas 18.1;  Laurens 80.

Hermanus
Weite 39.4.

Hermens
Roelfje 23.

Heuving
Dirk 39.4.

Hindriks
Albert Suijink 44.1;  Derk 21;  Grietje 10, 28.2, 38.2;
Hillechien 15.5, *12;  Hillechijn *12;  Hinderikus 28.5;
Hindrik 28.4;  Jacob 38.1;  Jantien 70.1;  Jantje 74;
Lammegien 35;  Marchijn 41.1, *3;  Marrechien 44.5;
Peter 63.2;  Willem 28.3.

Hoenderken
Albartus 42.4;  Alberdina 42.3;  Albert 42;  Albert Albartus
42.4;  Arendina 31, 42.1;  Jannes 42, 43;  Jannes Ottes
12.3, 42.5, 44.1, 63.6;  Jantien 42.2;  Otto Buiting 42.5;
Reinder 12.3.

Hofsteenge
Jantje Hindriks 44.

Hoiting
Annigje 44.1;  Arentien 42;  Geert 44;  Harmpje Geerts
44.3;  Hindrik 44.4;  Jan Geerts 44, 44.2;  Jantien 44.6;
Lammechien 44.5;  Roelof 44.7.

Hoitinge
Jannes 44.7.

Holwijn
Abram 33.3.

Houwing
Aaltien 38.1;  Hendrik Jacobs 63.6;  Hinderkien Jans 44;
Jan Willems 38.1, 44.

Hoving
Aalderd 45;  Aaltje 44;  Egbert 77.1;  Harm 52.3;
Harmtijn 63;  Hinderk 47.3, 52.3;  Roelf 44.4, *21;  Willem
Willems 74.1.

Hovingh
Egbert 45, 52.3, 77.1;  Jan 77.1.

Jacobs
Bene 10;  Geertruid 61.1;  Grietien 28.1;  Hendrik 38;  Ike
6.8;  Jan 51;  Kind 46;  Willemtijn 47.

Jakobs
Hindrikje 11, 13.

Jans
Aaltijn 48;  Aaltje 72.3;  Abel 12.5, 28.1, 4.5;  Albert 39,
72.8;  Albert Koops 4.4;  Albertijn 46, 51.1;  Aldert 5;
Annigje 6.9, 72.4;  Berend 12, 57.1;  Berent *2;  Carellis
26.3;  Egbert 15.1;  Egbertien 69.1;  Evert 56.3;
Femmigjen 26.2;  Fennichjen 40;  Geert 4.3;  Geertjen
26.1;  Geesje 56.2;  Geessien 12, 57.1;  Grietijn 49, 50;
Grietje 51;  Harm 52;  Hindrik 40;  Jacob 46, 51, 51.1;
Jaigjen 72.2;  Jan 6.7;  Jan Willem 59.3;  Jantien 3.1, 47,
69, 70.3, 77.2;  Jantijn 56.1;  Jantje 47.3;  Jeichien 15.5;
Jeigijn 72.7;  Johannes 72.1;  Lambert 72.6;  Lammigje
4.1, 4.2;  Lucas 53;  Roelf 54, 72.5;  Trijntje 12.6;
Wemeltje 55;  Willemtje 56.

Jansen
Eeffien 6.2;  Harmen 27.1;  Harmtien 18;  Jan 72.

Kars
Roelofje 12.

Karst
Roelfien 12.2.

Klaaszen
Jan 81.

Klasens
Jan Hendriks 18.1, 42.4.

Klazen
Egbert 55.

Kloots
Aaltien 44.7;  Hindrik Roelfs 68.3;  Hindrik Roelfs 44.7;
Otto 68.3;  Roelf 44.7, 68.3.

Koers
Geert Jans 34.1;  Jan Pieters 34.1, 59.5.

Koerts
Geert Pieters 59.1.

Koning
Jantje Berends 79.1.

Kooi
Lubbegien Roelfs 18.1.

Kooiker
Geesjen Jans 57.2;  Jan Gerrits 57;  Jan Jans 56;  N.N.
58;  Roelf Jans 18.1, 57.1.

Kooiman
Harm Geerts 28.5, 35.2;  Hindrik Geerts 28.

Koolman
Geert Hindriks 28.1.

Kornelis
Doegien 17.

Krans
Albert 18.1.

Kruuse
Aaltjen Geerts 59.

Kuiper
Geertijn Nannes 33.4;  Grietjen 33.2;  Grietjen Nannes
33.3;  Harmtjen 33.1;  Nanne Jacobs 33, 33.4.

Lammerts
Albert *6.

Langendorp
Alegonda 67.

Laurens
N.N. 80.1;  Trijntien 21.

Leerink
Jan Geerts 6.1.

Loerts
Sijben 64, 69.2, *27.

Lucas
Aaltjen 74, *31;  Berentien 12.5, *10.

Luichies
Jan 60.

Luinge
Trijntien 19.

Luining
Cornelis 59.4.

Makking
Coop 61.

Mannes
Geert 12.4.

Meijer
Jan Egberts 15.1;  Roelf 15.1.

Meijering
Frederika Alinge 42;  Lammigje 38.1.

Meijers
Petronella 69.2, *27.

Meringa
Roelf 34.1.

Munting
Hendrikjen 77.

Nieboer
Annegjen Roelofs *3, *4.

Niebuir
Reimina Roelofs 41.1.

Nijboer
Jan Jans 59.3;  Jan 59.3.

Nijbuir
Roeleff Hindriks 41.1, *3.

Nijsingh
Willemina 62.

Noorschen
Jan Hendriks 63;  Lammiggijn 59.3.

Norsinge
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Grietien Jansen 63.

Oetses
Aintje 64, 69.2;  Alle 65;  Antijn 64.

Oldenhuising
Hillichje 19.

Oomkens
Gerardus 67.2.

Oomkes
Annechijn 70.2.

Oosting
Harmtje Jans 49, 50, 54, 79;  Jan Lucas 69.3;  Jan 79.1.

Ottens
Aaltien 68.1;  Dorothea 68.2;  Fijgien 68.2;  Henderica
68.3;  Hindrik 68;  Jantien 63.4;  Laurens 12.1;  Otto
Hindriks 68.

Pathuis
Jan 41.1.

Peters
Andries 3.1, 70;  Hindrikje 63.2.

Peulenga
Berend Kars 12.4;  Geesje Kars 12.1;  Janna Kars 66;
Jantien Kars 12.5;  Kars Geerts 12.

Peulinga
Annegien Karst 12.6;  Geertje Kars 12.3.

Pierius
Adamus 67;  Gerardina Hajolina 67.2;  Gerardus 67;
Lucretia Dorothea 68.

Pieters
Arent 59.6;  Harmtje 59.2;  Hindrikje 59.4;  Jan 48.1;
Jantien 59.3;  Jantje 59.3;  Pieter Jans 15.1;  Swaantjen
16.

Polling
Hendrik Jacobs 69.4.

Popken
Marga Jans 77;  Maria Jans 77.

Popkes
Aaltien 56.4.

Pouwels
Johanna 31, 42;  Willem 42.

Ramaker
Geert 44.1;  Harm 44.5.

Reinking
Hugo 33.4.

Reints
Hans 32, 34;  Swittert 59.2.

Riesz, von
Jacob *18;  Johan Heinrich 41.1, *18.

Roar
Maria 80.2.

Roelefs
Hindrikje *12.

Roelfs
Dries 69;  Grietje 15.1;  Hillechien 70;  Hindrikje 25, 47, *
23;  Jacob 47;  Kornelsje 56.4;  Lummegien 18.1;
Roelfijn 71;  Trijntje 72.

Roelofs
Jantjen 56.5;  Lubbigje 57.

Rummerink
Johannes 41.1.

Ruuls
Jan Stoffer *18.

Sants
Arent Geerts 73, 77.2;  Geert Arends 77.2;  Hendrik
Arents 44.4;  N.N. 73.

Scharft
Ika Jacobs 6.8.

Schoenmaker
Jan 27.1.

Scholtens
Albert Roelfs 15.3;  Roelf 15.3.

Schuiling
Jan Barelts 34.2.

Schut
Evert Jans 56.4;  Jan Kooiker 56.5;  Jannes Jansen 56.5;
Sikke Jans 68.3;  Willem Everts 56.4.

Schutterop
Annegien Jans 6.5.

Schuttrup
Annechien Jans 6.5.

Sieders
Dorothea Geerts 14.

Sikkens
Aaltien 56.5;  Albert 12.6;  Jan 12.6;  Roelef 56.4.

Sikkes
Geertjen 23.1.

Simens
Geesje 70.1.

Sissing
Jantien 42.4;  Lukas 42.4.

Sissingh
Hendrik 68.2.

Smid
Roelf Hinderks 39.4.

Snijder
Egbert Folkers 15.

Strating
Aaffien Hindriks 44.7, 68.3.

Suininge
Albert 44.1.

Tamming
Harm 42.3;  Jan Roelofs 42.3.

Tebbes
Auke 74.

Thijs
Geert 12.

Timmer
Geert Harms 63.5;  Harm Geerts 63;  Harmtien Harms
75;  Hindrik Harms 63.2;  Jan 44.4, 63.4;  Lammechien
Harms 63.6;  Roelefijn Harms 63.1.

Trip
Jan Cornelis 6.4.

Tummeln
Chistine Sophie *18.

Ubels
Eite 15.5.

Unnighe
Harm Hindriks 16.

Vedder
Hindrik Egberts *12.

Verweij
Isaak 76;  Wijnand 76.

Weites
Frits 39.4.

Westenbrink
Hindrikje 44.4.

Westerbrink
Aaldert 77, 77.3;  Annechien Hindriks 73, 77.2;  Hendrik
77;  Hinderkien 45, 52.3, 77.1;  Hindrik Aalderts 77;
Hindrikje 44.4;  Roelf 44.4;  Wobbechijn 44.1.

Westerhof
Hinderikus 78.

Westerhoff
Johannes 78.

Wever
Jan Jans 79.

Wichers
Annegijn 80.

Wiechbolds
Lammegien Hindriks 44.4.

Wijbes
Willem 42.5, 6.2.

Wijtes
Fritscher 39.4.

Wilkes
Tebbe 74.

Willems
Egbert 24, 25, 47;  Grietje 10, 81;  Hindrik 82;  Jan 59.3;
Rensjen 6.2.

Willemsum
Anna 78.

Wit, de
Lammechien Jans 41.1.

Woelesius
Hiddo 42.2.
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Zwart
Jan Berends 41, *16.

zonder achternaam
Harm 38;  J.E. 1;  Jan 3;  Lamme 4;  N.N. 2, 3;
Onbekend 41.1, *17;  Otto Hindriks 68;  Willem 10.

* verwijzing naar noot.






