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1. Inleiding.
De familie Arends is zeker sedert het begin van de zeventiende eeuw in Peest geworteld, maar
vermoedelijk al eerder. Gezien de aanwezigheid van vele stukken in de verzameling die
betrekking hebben op Arend Ennes in het Westerkwartier (Gr.), is het zeer waarschijnlijk dat
de familie Arends in Peest daarmee verwant is.
Hoewel de familie Arends in 1832 bij het opstellen van de eerste kadastrale boekhouding
meerdere boerderijen te Peest in haar bezit heeft, wordt er van uit gegaan dat het huidige pand
Hoofdweg 21/21a het oudste ‘Arends-huis’ is.
De oudste bekende stamvader is Jan Gers, alias Arends. Dit blijkt uit een akte van 3 februari
1631 (inv.no. 98), waarbij hij en zijn broer Jan 1/16 deel kopen van het erf waarin zij op dat
moment wonen.
Behalve stukken over het familiebezit, zijn er ook stukken van persoonlijke aard, zoals een
bijbel, dagboekjes, gedichten, correspondentie en foto’s van de familie Klimp.
Daarnaast zijn er vele stukken die betrekking hebben op de (boer)marke van Peest. In een
van de stukken omtrent een grensgeschil wordt de tekst van een akte uit 1477 volledig
weergegeven.
In de inventaris zijn de stukken aan de hand van genoemde rubrieken zo veel mogelijk
chronologisch ingedeeld.
Het onderhavige archief geeft ons inzage het dagelijks leven van de kleine
boerengemeenschap van Peest gedurende de laatste vier eeuwen.
Er zijn echter ook nog een aantal onbeantwoorde vragen, die nopen tot verder onderzoek.
Voor de werkgroep bewoningsgeschiedenis en genealogie een uitdaging die we graag aan
willen gaan.
Het Arends-archief is via de nazaten van Arends, te weten Vedder, Klimp en van Wering
terecht gekomen bij de Hv Norg.

Norg, 1 november 2007.
Historische Vereniging Norch
Werkgroep Bewoningsgeschiedenis en genealogie.
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2.

Verkorte Genealogie Arends-Vedder-van Wering

Ca. 1600
I Gert (Arends) x N.N. kinderen:
a. Jan
volgt IIa
b. Roelf
c. Hendrik ?
IIa. Jan Gers Arens (vm. 03-02-1631, inv.no.98) ovl. vóór 1678 (Pe)
trouwt 1. Margie Roelfs ? (Pe) , kinderen:
a. Hendrik Jans volgt IIIa
trouwt 2. Marrien Jansen v Westervelde ca. 1654 (Pe)
IIIa. Hendrik Jans trouwt Jantie Ottens ,dochter v Otte Jans en Aaltie Frerichs v Langelo
Kinderen:
a. Jan ovl. kort voor 1733
b. Roelf
volgt IVb
c. Willem ovl. 1728
d. Margie
volgt IVc
e. Aaltie ovl. 1729
IVb. Roelf (Hendriks) Arends trouwt met Annechien Sinninge van Lieveren, dochter van
Geert Sinninge en ----. Kinderen:
a. Jantje ged. 29-06-1738 (jong ovl.)
b. Hindrik ged. 20-09-1739 ovl. 13-05-1820, volgt Vb
c. Jantje ged. 21-01-1742 volgt Vc
d. Ydechein ged. 28-02-1745 volgt Vd
IVc. Margie (Hendriks) Arends trouwt Hendrik Barels, kinderen
a. Jantje geb. 22-09-1727, ovl. Langelo 18-03-1773 (tr. Roelof Oortwijn)
b. Aaltien ged. 01-01-1730 ??
Vb. Hendrik Roelf Arends trouwt op 27-05-1736 Roelfien Gerrits Mulder v Westervelde,
dochter van Gerrit Mulder en Wemeltien Barels. Kinderen:
a. Roelf ged. Geb. 24-08-1797 ovl. Peest 07-12-1884, volgt VIa
b. Wemeltje ged. 17-08-1800 ovl. 25-05-1826, volgt VIb
c. Annechien ged. 10-03-1805 ovl. voor 1807
Vc. Jantje Arends trouwt Arend Bloemers van Pesse
Vd. Ydechien trouwt de ette Willem Steenge van Eexterveen
VIa. Roelf Arends trouwt te Norg op 13-06-1840 met Jantje Zuidhof, geb.Peest 06-12-1807
(ovl. Peest 04-01-1867) dochter van Roebert Jans Zuidhof en ---Kinderen:
a. Roelfje geb. 12-04-1842 ovl. 14-12-1930
b. Marghie geb. 01-08-1843 ovl. 15-03-1916
c. Wemeltje geb. 14-09-1845 ovl. 22-12-1901, volgt VIIc
d. Hendrik geb. 06-01-1848 ovl. 10-05-1849
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VIb. Wemeltje Arends trouwt op 29-05-1819 Egbert Pelinck (1785-1873) zoon van Egbert
Pelinck en Mechelina Oortwijn. Kinderen:
a. Egbert
b. Hendrik geb. 1826
VIIc. Wemeltje Arends trouwt ---- Willem Vedder geb. Donderen 27-02-1848, ovl.24-031891 Kinderen:
a. Annigje geb. Norg 14-11-1880, ovl. Peest 15-05-1920. volgt VIIIa
b. Roelof (Arends) Vedder
VIIIa Annigje Vedder trouwt ds. Hermannus Klimp, geb. Hellum 19-04-1869, ovl. Peest 1802-1944. Kinderen:
a. Nanning Willem geb. 10-01-1906
b. Wemeltje Frouwke geb. Norg 23-11-1910, volgt XIa
IXa. Wemeltje F. Klimp, trouwt Pieter van Wering, geb. 09-09-1913, ovl. 14-09-1960.
Kinderen:
a. Anneke
b. Roelof
c. Herman

Janna van Wering-Krul
Wemeltje Klimp-van Wering
Anneke van Wering
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3. 1 Stukken betrekking hebbende op onroerend goed in Peest en omgeving
Inv.no. datum

akte opgemaakt door:

met/zonder zegel

98
03-02-1631 Jan Hindriks, schulte v Norg
zonder
Stokleggingsbrief waarbij Tammink Krummes en Lutgert e.t. en Alit Jansen, weduwe van
Johan Lutjesn, verkopen aan Jan Gers, alias Arens en Marien e.l. te Peest en Jan’s broer
Roeleff Arens, 1/16 part in het erf waarop de gebroeders Arens in Peest wonen.
09
26-11-1646 Wijnholt Hendrcikx, schulte
met zegel
Jan Luitiens en Luichien Jans als zoons en erfgenamen van Jan Luitiens ende Alijt? in levende
echte? Verkopen aan Roelof Peters en Albertien ? zijn huisvrouw een achtste part in een erve
genaamd Wiltinge?? Erve gelegen te Peest bestaande uit huis en hofte, waardeel, hooi- en
bouwland.
6
7 - 6 – 1657
Wijnholt Hendrickx, schulte
met zegel
Jacob en Egbert Jansen te Yde, -----En de momberen van Jan Arends kinderen te Peest, te weten Albert Roelofs, Jacop Pieter en
Harmen Remmelts onze anpart erve te Peest te verkopen an Jan Arends , die daar
tegenwoordig op woont (ook aangeduid als Jan Arens erve)
Goederen: behuizinge, boouwland, hooiland en waardeel zoals door onze saliger vader Jan
Geerts had toebehoord?
34
1675?
Winholt Hendrickx, schulte
zonder
Geert Syckinge te Roden doet in erfcoop verkopen aan Albert Roelofs te ???? Door Johan????
te Westervelde gebrukt, bestaande uit hooiland, bouwland, lijnland en waardeel.
14
15-11?-1667
Wijnties, schulte
met zegel
Hendrik Barels en zijn huisvrouw Annechien Arends te Langelo kopen van Egbert Jansen en
zijn broeder ------ Jan Albert, en Hendrik en Roelof en Jacob Jansen te Peest, een stuk
hooiland gelegen aan de Oostervoort , het Luttink---genaamd onder de clockslag van norch.
5
27-05-1672
Hendrik Wijnties, schulte
met zegel
Geert Jansen en zijn huisvrouw Geerte Schullinge verkopen aan halfbroeder Arent Jansen zijn
anpart erves gelegen te Peest en een mat hooiland, zoals van hun saliger moeder was geërfd
en meierwijze door mijn vader wordt gebruikt?
05a
1679
onderhands?
zonder
(relatie met 5?)
Arent Jansen koopt van zijn (half?)broer Geert Jansen zijn moeders part van de plaats te Peest
En van zijn broer Jan Jansen zijn vader en moeders part te Peest (kan ook Peize zijn) en zijn
part in een mat hooiland.
(door ds. M.S. Croons op drie opeenvolgende zondagen gepubliceerd in de kerk, het laatst op
9 juni 1679)
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15
15-03-1686
Hendrik Wijnties, schulte v Norg
met zegel
Conraet Emmens en Magien Eitingh, echtelieden, doen condt en certificeren vermits dezen
open en verzegelden brief dat wij met met vrijen wille en voorbedachten rade hebben
verkocht en verkopen krachtens dezen aan Albert Roelofs tot Westervelde het gerechtigde
achste deel in de Peesterplaats, zo tegenwoordig door Jacob Rademaker en zijn zoon Jan
Jacobs als meijer wordt gebruikt.
3
16-??-1688
Hendirck Wijnties
met zegel
Ick Aeltien Willems weduwe van wijlen Arent Jansen met haar ----- momber Engbert Assink?
Verkoopt haar halve plaats te Peest daar Albert Roelof-s de andere helfte van toebehoort aan
de gebroeders Jan en Albert en Hindrick en Egbert en Roelof en Jacob Jansen en daar voor
(noemde) weduwe voormeijerwijse op woont

Inv.no. 98

7

17
12-02-1698
Henrick Meseroij, schulte van roden enz. met zegel
Lambert Ottens tot Lijveren, derato caverende voor zijn huisvrouw en erfgenamen, verklarend
voor een gemmen tijd geleden in een eeuwigen onwederroepelijken erfkoop te hebben
verkocht aan den overleden Albert Roelefs in levende gewoont tot Westervelde en alzoo daar
of wel een verzegelinge an der overledene waar gepasseerd doch niet in behoorlijke forma om
dat die ene erfbuur overleden , dezelfde , niet had getekend, zo is dat hij bovengenoemde
Lambert ottens op ’t nieuw verklaart in een goeden, eeuwigen onwederroepelijken erfkoop
met wel voorbedachte gemoede te hebben verkocht, opgedragen en de overgegeven gelijk hij
het verkochte opdraagt en overgeeft door kracht van dezen als nu aan de erfgenamen van den
overleden Albert Roelefs, als waren de E. Jan Hindriks, Egbert Jacobs en Albert Jansen,
gebroederen en haar respectieve huisvrouwen, en …….. mits goederen aan de kinderen van
zaliger Roelf Jansen in leven gewoond tot Langelo, nagelaten en deszelfs wede. Gretien
Jacobs hertrouwt aan Berend Hindriks, elk een zesde deel van zeker gerechtigde helft van
anderhalf vierendeel en de gerechtigde vierde part van zeven mudde bouwland van ’t
Hoomans, zo genoemd in een plaatse, zo meijerwijze van Jacob Egberts van Peest wordt
gebruikt en bewoond.
83
30-12-1699
verzoek
Geschil over het betalen van tienden tussen de eigenaar, de wed. van de predikant Stegnerus,
gewezen pastoor te Groningen en de gebruiker van de Suinge-plaats te Westervelde, Euwe
Jans (of Hendrik Jans als intervenient?).

21
07-06-1701 Henric Meseroy, schulte van Roden enz
met zegel
Jan Lambers tot Norgh als speciaal las en vollenkomende machthebbende, volgens volmacht
de dato 1 juni 1701, alhier in de gezichte gezien van de E. Johan Schenninck en Caspar
Koerkamp in q.q. beide als voormont en voogd over het minderjarig zoontien van wijlen
Harmannij Schenninck en Elisabeth Keuns nagelaten, volgens autorisatie van den Lotte
Etstoel van 6 juni 1699. Bij openbare uitmijning de 2 november 1699 hebben verkocht en
overgedragen, gelijk zij nogmaals doen door kracht van dezen aan den E. Hindrik Jans met
zijn huisvrouw Jantijn Ottens tot Peest woonachtig. Het aan aan haar erf gelegen navolgende
land, als eerste op de Oosteres van peest, de Groning(er)akker, waar aangezwet ten zuiden
Jacob Egbers, ten Noorden Hendrik Ottens, de Lange akker, daar aangezwet ten noorden
Jacob Egbers en ten zuiden de Schepersakker, de Hebelakker daar aangezwet ten oosten
Hindrik Ottens en ten westen Luichien Hindriks, de Huisakker daar aangezwet ten zuiden
Hindrik Ottens huisakker en nog de Hooipadsakker daar aangezwet ten oosten R. Geers
hooipadsakker. Op de westeres de Kleine Gorenakker tussen het Plaggenland gelegen, de
Grote Gorenakker daar aangezwet ten oosten Luichien Hindriks en ten westen Egbert Jacobs.
Nog een vierendeel waar waardeel in Claas Wijnties en Nijtr(s)ing en consorten …….. waar
gelegen, nog de gerechte helft van een derde deel van een waar onder de waren van heren
Selbach, Jan Herders en andere gelegen. Nog een mat hooiland in Peesterma, het norgerland
genaamd waaraan naast zijn gezwet ten zuiden Nijtr(s)ing en consorten en ten noorden Roelef
Geers, en dan nog het hemmechien in de Peestermarke, ten zuiden Roelof Stevens als meier
van Nijtring en consorten, ten noorden Jan Tijes, meier van Jan Snijder en consrten gelegen.
08
14-11-1709 Hendrik Wijntiens
met zegel
De luitenant Roeleff Campers uit Groningen verkoopt (‘erf coop’) aan Hednrik Jans te Peest
en Jantien Ottens, echtelieden inclusief hun erfgenamen, zijn halve plaats te Peest, met de
erfgenamen van Bernier Cluivingh te Paterswolde mandelig, tegenwoordig door de weduwe
van Roelef Habink wordt gebruikt en bewoond
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10
18-11-1711 Henrijk Wijnties
met zegel
Mr. Jan Jansen te Norg en mr. Jannes Geerts van Rooden, de laatste mede namens zijn vrouw
Annegijn Roelofs en dezelfs erfgenamen verklaren te hebben verkocht in erfkoop aan Hendrik
Jans en Jantijn Ottens zijn huisvrouw en erfgenamen te Peest, haar beide anpertijn erves zo
als zij comparanten van zalige Albert Jans hebben geëerfd.
20
13-09-1712 Henric Wijntiens
met zegel
Jan Gerrits en zijn zuster Magdeleentien Gerrits (uit Middelburg) verklaren dat zij met vrijen
wille en wel voorbedachte rade hadden verkocht gelijk zij nog doen door kracht van dezen
aan de E. Hindrik Jans met Jantijn Ottens zijn huisvrouw, en deszelfs erfgenamen tot Peest
haar anpartijn erfves zoo legen tot Peest als elders zo als het haar comparanten van haar
zalige oom Albert Jans is aangeerfd.
19
26-05-1713 Josua Wijntiens, verwalter scholts van Norgh enz
Jan Gerrits en zijn zuster Magdeleentie Gerrits uit Middel Borgh in de provincie van Zeeland
als mede erfgenamen van zalige me(e)ster Jan Jansen tot Norgh welke bekenden en
verklaarden dat zij met vrijen wille en wel voorbedachte rade in een stedenvasten eeuwigen
en onwederoepelijken erfkoop te hebben verkocht opgedragen en overgegeven gelijk zij
nogmaals doen door kracht van dezen aan haar oom Hindrik Jans met Jantijn Ottens zijn
huisvrouwe of deszelfs erfgenamen tot Peest haar anparten erve zoals zij voor een vijfde part
van opgemelde Jan Jansen hebben geerfd, gelegen te Westervelde in de plaats die
tegenwoordig door Ebel Luitiens meijerwijze wordt bewoond, alsmede haar anpart in de
plaats tot Peest die door Jan Arens wordt gebruikt en bewoond en vier losse stukjes hooiland.
12
20-12-1715 Josua Wij nties
met zegel
Trentien? Roelefs, nagelaten weduwe van Jacob Jans, en de momber Henrijkus Wijnties, Jan
Bastiaans voor hemzelf alsmede als volmacht voor Jan Hessels, nomx Martijn Egberts, Jan
Egberts, Jan Roelefs voor hemzelf alsmede ‘cavierende’ voor zijn halfbroer Roelef Roelefs,
Jacob Roelefs, Geert Roelefs en Otto Roelofs, verkopen aan Hendik Jans tot Peest en Jantien
Ottens zijn huisvrouw, of deselfs erfgenamen, alle ‘sodane’erfgoederen als de comparanten
van hun salige oom Albert Jans te Peest hadden geërfd, gelegen te Peest en Westervelde
63
17-07-1718 onderhandse verklaring
Wij ondergeschreven erfgenamen van wijlen Jan Jansen, kleermaker, als eigenaaren van de
plaatse tot Westervelde zo tegenswoordig bij Derk Jansen en Ali Winters echtelieden
meijerwijsse bewoont, beloven onderling malkander pro quota en anpartii wegens zodane
borgtocht als op dato deses wegens onze meijer voor meld ter somma hondert Car. Glds aan
Mevrouw Lunsingh hebben geinterponeert te quaranderen ende bevrijen in oorkonde hebben
wij onderschreven dezen “vestenisse?” tot Norgh den 17 juli 1718.
Jan Bastiaens
Roelf Hindriks
Jan Stevens?
Harmen? Jacobs
J. Hessels
18
03-01-1719 Josua Wijnties
met zegel
Willem Jansens uit de Wildervank covierende voor zijn vrouw Willemtijn Jans en erfgenamen
welke verklaarde in een eeuwigen stedenvasten en onwederroepelijken erfkoop te hebben
verkocht opgedragen en overgegeven gelijk hij nochmaals doet door desen aan D.E. Hindrik
Jans en Jantijn Ottens zijn huisvrouwe tot Peest haar an partijs erfes gelegen tot Peest in de
plaats waar Jan Jansens meijerwijze op woont en met de aankoper en consorten mandelig,
zijnde de gerechte vierentwintigste (zegge: de 24) part voor hoogh ende leegh van de gehele
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plaats, met enog een twaalfde part van een mat hooiland gelegen onder de klokkenslag van
Roden, de Grote Koevenne genaamd, met de erfgenamen van zalige Tonnis Wilms mandelig,
alles en indier voegen zoals de comparant nom luxoris volgens erfrecht van Tonnis Willems
daartoe gerechtigd is geweest.
66
15-04-1720 J. Wijnties, schulte (copie van een verkookakte, niet compleet)
Genoemd worden: Lambert Boelens als momber voor Hindrickien Berens
Niet duidelijk is om welk onroerend goed het gaat.
04
09-03-1722 Josua Wijnties
met zegel
Hendrik Jans en Jantien Ottens zijn huisvrouw te Peest, dragen over haar halve plaats te Peest
zoals zij tegen Otte Cluivinghe hebben kunnen verdedigen an haar sone Jan Arens mede te
Peest met anderhalf vierendeel waar en een twaalfde part van een waar waardeel in de
ongescheiden marke tot Peest en vervolgens hooi, bouw en weidelanden, zoals door Jan
Habinge meierwijse wordt gebruikt en bewoond.

57
27-martijd ????
onderhandse akte
zonder
Egbert Jansen krijgt bepaalde rechten voor het onderhoud van oom Albert Roelofs??, zijnde
de opkomsten en gebruik van een vijfde part in de plaats te ?? en daarboven nog 250 Car.glds.
van zijn broers: Jan, Albert, Hindrik, Roelof, en Jacop Jansen, waarvan Hindrik en Albert in
elk geval te Peest wonen.
23
10-05-1734
Josua Wijnties
met zegel
Albartus Hubbelink van Oldebert, alzo cavierende voor zijn vrouw en erfgenamen, welke
verklaarde dat hij in een eeuwigen stedenvaste en onwederroepelijken erfkoop bij boelgoed
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hadde verkocht, opgedragen en overgegeven, gelijk hij nogmaals doet door dezen, aan de Ette
Hendrik Barels met Margijn Hindriks zijn huisvrouw voor een derde en Jan Arens met zijn
broeder Roelef Arens elk voor een derde part, een stuk hooiland, de Heere (of Steeve)
genaamd, gelegen in de Markte van Norg, bezwaard met zijn schattingen en lasten volgens
het Heerenregister en andere lasten zo daar vanouds opgelegen hebben of nog opgelegd
mochten worden, naber en buurlijk en dat voor een somma van zeshonderd caroly guldens,
alles volgens boelcedel waartoe zich dezen gedraagt gedateerd 27 december 1732.

55
02-07-1741 onderhandse akte
zonder
Hindrik Barels en zijn huisvrouw Margien Hindriks verkopen aan Roelof Hindriks en
Anniegien Sinninge, zijn huisvrouw, het derde part in het erf te Peest, alsmede enige percelen
bouw- en hooiland.
27
08-05-1742 Josua Wijnties
zegel???
Hr. Hopman Pieter van Ham, de poli…….. Claas Hindrik Nauta, de boekholder Roedolfus
Oostenga welke mede “carvierden” voor de gezworene Hindrik Harm Bloemerts, allen
voogden van het Geertruids Gasthuis tot Groningen, welek verklaarden in haar egte en
volgens onthorigsaken van de Hoge Heeren Borgemeesteren en de Raadt der stadt Groningen
gedateerd den 6 februari 1740 bij openbare uitmeininge in dato den 5 april 1740 te hebben
verkocht, opgedragen en overgedragen gelijk zij nochmaals doen voor dezen aan de heer Jan
Arents met zijn broeder Roelef Hindriks tot Peest. Elk voor de helft een stuckien hooilandt
groot ongeveer dre matten landt in de Marke van Langelo, Ruughoren genaamd, met nog een
stuckien groot ongeveer twee matten landt, deze is bezwaard met twee mudde min twee spint
landt rogge aan de aankopers zelf te betalen. Doch de ette Hindrik Barelts en zijne
huisvrouwe Margijn Hindriks komen hier in dit akte genoemde landtcoop entent rogge voor
een derde deel met in, maar in Ruughoren niet. Dit gekochte is gelegen in de Marke van
Norgh en is de Koendert genaamd.
26
29-06-1744
Josua Wijnties
zegel???
Jan Arents van Peest welke verklaarde in een eeuwigen steden vasten en onwederoepelijken
erfkoop te hebben verkocht, opgedragen en overgegeven gelijk hij nogmaals doet voor dezen
aan zijn broeder Roelef Arents met Annegijn Geerts zijn huisvrouwe tot Peest de gerechtigde
helft van de keuterij. De reeds bij haar beide broeders als verkoper en aankoper bewoont en
gebruikt wordt: te weten huis en hof waar het huis op staat met de lijnakker, de Gronger
akker, de Langeakker, de Russcheakker op de Oosteres, op de Westeres de Kransakker, de
Vlasakker, de Karebosakker, de Westzijde van het Gorenakkertje en de wortelstel in de
Nijekamp, het hooiland zoals hier volgt ten eersten een half mat in de grote maat, de
Groepmaat, de Rijshem, het norgerland en een half mat in de Karstemaat en de Heere, met het
weideland het Lutteke Diepmaa, het stukkien bij Schepershuis, doch niet vaste maar blijft de
Heer Lunsingh mandelig met nog een vol vierendeel waars waardeel voor de gehele Marke
van Peest.
54
05-1749
onderhandse akte
zonder
Pieter Assijs, Berent Geers en zijn vrouw Wibbegijn Assijs, Otto Lambers en zijn vrouw
Jantien Assijs, verkopen elk hun veertigste part in Oosterbuursplaats te Peest, tegenwoordig
meijerwijze gebruikt en bewoond door Arent Jansen en zijn moeder Jantijn Jansen, aan
Jan Arents en Roelf Hindriks gehuwd met Annegien Geers, Hindrik Barels gehuwd met
Margijn Hindriks, ieder een veertigste part, voor de somma van driehonderdvijftig gulden.
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64
14-10-1751 Josua Wijnties
zonder
D.E. Jan Arents van Peest welke verklaarde in een eeuwigen steden vaste en
onwederroepelijken erfkoop te hebben verkocht opgedragen en overgegeven gelijk hij
nogmaals doet door dezen aan zijn broeder Roelf Arents met Annegijn Geerts zijn huisvrouwe
tot Peest de gerechte helfte van de keuterij die reeds door haar beide broeders als koper en
verkoper bewoond en gebruikt wordt, te weten dat huis en hof waar dat huis op staat daar zij
tegenwoordig wonen, met de Lijnakker, de Grongerakker, de Lange akker, de Russche akker
dit op de Oosteres, op de Westeres de Kransakker, de Vlasakker, de Karrebosakker,
dewestzijde van het Gorenakkertje en de Wortelstee in de Nijekamp zoals het van Doctor
Tonckens af gedeeld is, met het hooiland zoasl volgt, ten eerste een half mat in de Grote maat,
de Groepmaat en de Heere, de Rijshem, het Norgerland met nog een half mat in de Karstmaat,
het weideland in de Lutke Diepmaa, het stukje bij het Schepershuis, Elbrink met dat hooiland
daarachter afgegraven met Doctot Tonckens mandeleig, met nog een vol vierendeel waar
waardeel voor de gehele Marke van peest met de gerechtiheid om twintig schapen te mogen
houden
(bevestiging van de koop op 29-06-1744, zie inv.no. 26)
74
02-10-1756 Dijck
zonder
Roelof Arends koopt voor dertienhondrdvijftijg gulden een derde part in een erve te Peest,
meijerwijse door Jan Willems gebruikt, alsmede een stukje hooiland in de marke v Langelo,
van zijn broer Jan Arends.
22
25-11-1756
Josua Winties, schulte
met zegel
Jan Arens van Peest bevestigt hierbij de verkoop aan zijn broer Roelf Hendriks en zijn
huisvrouw Annechien Sinninghe te Peest, zijn het derde part in de plaats te Peest, meijerwijze
door Jan Willems Meijer gebruikt en bewoond, tevens de helft van een stuk hooiland in de
Ruighoorn gelegen onder Langelo, aangekocht van het gasthuis (zie ook inv.no.74)

58
1751-1759
staat van ontvangen huur of rente
zonder
Betreft staat van ontvangen huur en/of rente van Jacop en Geert Sinninge.
53
05-1759
onderhandse akte
zonder
Egbert Willems en vrouw Willemtijn Jacops, Berent Hindriks en vrouw Hinderkijn Jacops en
Gerrit Bernts em vrouw Gretijn Jacops, verkopen aan Roelf Arents en zijn vrouw Annechien
Sinninge, hun zestiende part in de erve Oosterbuursplaats, meijerwijze door Arent Jans en Jan
Jans gebruikt en bewoond.
52
05-07-1763 Uitspraak vd Etstoel op Lotting te Assen
zonder
Margijn Hindriks, wed. van wijlen de Ette H. Barels te Langelo bestrijdt dat wijlen haar broer
Jan Arents te Peest zijn derde deel in de plaats te Peest, welke meijerwijze door Jan willems
wordt bewoond, op 25 nov. 1756 heeft overgedragen aan Roelof Hindriks en zijn vrouw
Annechien Sinninge te Peest. De koop en overdracht worden geannuleerd.
79
30-08-1764
onderhands
zonder
Margijn Hindriks en haar schoonzoon Roelff Oortwijn te Langelo verklaren een vierde part in
een stuk hooiland ‘het Rugoren’in de marke van Langelo, te hebben verkocht aan Roelf
Arends en zijn huisvrouw Annigijn Sininge te Peest.
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28
06-06-1765 Josua Wijnties
met zegel??
Roelf Jans, Frerik Lamberts, nominium Uxoris, Fennegien Jans en de hoofdmomber over de
kinderen van Jacob Ubels, Jan Asps genaamd, welke verklaarden dat zij onder boelgoed
conditien in data 8 maart 1764 hadden verkocht, opgedragen en overgegeven gelijk zij
nogmaals doen door deze aan Roebert Jans tot Peest twee spinden waardeel in de Marke van
Norg, Zuid – en Westervelde bezwaard met anderhalf spint schultmolt boven zijn ordinaris
en schattingen zoo daar van ouds opgelegen hebbende of opgelegd mochten worden, gene
exempt of buiten bescheiden alle tot laste van de aankoper en dat voor een somma van
driehonderd en zevenenvijftig Caroly guldens, zegge: 357 guldens.
13
01-06-1766 Johannes Homan
met zegel
Jan Sickens voor hem zelfs en als gevolmachtigde voor zijn zoon Harm Sickens en ook mede
cavierende voor zijn jongste zoon Sicko Sickens, benvens Jacob Sickens en Jan Roelfs assis
als vader en voogd over zijn dochtertje bij wijlen Aaltien Sickens in echte geproiceerd , welke
comparanten bekenden en verklaarden als de eerste voor de helft en q.d. en de beide laatsten
een ieder voor zijn gerechte anpartij in volge mijne cedel in dato den 20 april 1775 stede vast
en onwederroepelijk te hebben verkocht aan de weduwe van Roelf Arents, Annegijn
Sinninge, en haar kinderen tot Peest een stuk hooiland in de Oostervoort, ongeveer 2 matten.
29
08-06-1770 Dr. Johannes Homan, schulte v Norg
met zegel
Fred. Lamberts, Roelf Lamberts, Boele Lamberts, Hendrik Donkens van Eelde, nom. Ux
Geessien Lamberts en Hindrik Willems nom ux Anke Lamberts, samen de kinderen en
erfgenamen an wijlen Lambert Boelens en Greetjen Frederiks, echteleieden tot Norgh,
weleken verklaarden in volge mijn cedel van den 2 mei 1769 mede vast en onweerroepelijk
verkocht te hebben aan Roebert Jans van Peest een akker bouwland op de Norger esch,
anderhalf mudde landt groot, de Kipakker genaamd, voor eenhonderd zes en zestig gulden.
93
07-08-1770
Allert Willems, pander te Norg
Proces verbaal ontrent het vergarven van koren ten verzoeke van R. Oortwijn te Langelo en
Hindrik Arends van Peest, tegenover Roelf Jans te Westervelde. Roelf Jans was gerechtelijk
door de pander gemaand om naar het betreffende stuk land te komen om de vergarving
mogelijk te maken. Hij beloofde om binnen een half uur te komen, doch verscheen niet.
Toen heeft de pander met de twee verzoekers ‘de acker gerichtelijk vergarft en bevonden dat
voor de derde 22 hok en 3 garven in den getalle waren’.
42
28-11-1770 Johannes Homan, schulte v. Norgh en annexen
zegel?
Publieke verkoping uit de nalatenschap van wijlen Geertjen Pieters tot Norgh, door de
erfgenamen Lucas Egberts van Eelde voor hemselfs en Berent Gerrits en Jochem Jans,
diaconen van Eelde wegens een alủmna (pleegkind).
De vaste goederen worden verkocht aan Roebert Jans tot Peest; no 8 een acker bouwlandt
‘de Woest’ genaamt, groot seven schat voor 189 car:gls.
No 9. een acker bouwlandt, seven schat genaamd de ‘groninger acker’ voor 173 car:gls en 10
st., beide op de Norger esse.
65
28-11-1770 Johannes Homan, schulte v. Norgh en annexen
met zegel
Publieke verkoping uit de nalatenschap van wijlen Geertjen Pieters tot Norgh, door de
erfgenamen Lucas Egberts van Eelde voor hemselfs en Berent Gerrits en Jochem Jans,
diaconen van Eelde wegens een alủmna (pleegkind).
Betreft twwe spint waardeel in de gescheiden en ongescheiden marke van Norg, Zuid- en
Westervelde.
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25
05-07-1776 J. Alingh schulte te Rhoden
met zegel
Roebert Jans en Jan Jans tot Peest kopen van de erven Riewkema (Friesland) een stuck
kampland, de Moda----venne genaamd gelegen onder----(Roebert en Jan Jans noemden zich later Zuidhof. In 1840 trouwt Roelof Arends met Jantje
Zuidhof)
8
16-01-1785 kwitantie
Rekening voor Hendrik Arends en Arend Bloemers wegens schatting van de nalatenschap van
hun zus en schoonzus Ydegien Arends , gehuwd geweest met de ette Steenge.
62
14-02-1785 onderhands
Hendrik Arends van Peest en Egbert Pelinck te Norg scheiden en ruilen enig mandelig
hooiland. Hendrik Arends krijgt een mat hooiland in de Heve en Egbert Pelick krijgt een mat
hooiland in de Koendert achter het Brul.
61
18-03-1786 onderhands
Ik ondergeschrevene Willem Barelts van Westervelde bekenne en verklare door dezen met
voorbedachten raade vrij uit de hand verkocht te hebben aan Lambert Oortwijn van Langelo
23/27 spint waardeel, zegge drieentwingsten parten van zevenentwintigsten parten van een
spint waardeel voor gescheiden en ongescheiden Marke van de drie buurschappen Norg, Zuid
– en Westervelde, in ’t groen, in ’t veld, veen en holt niets uitgezonderd hoegenaamd met zijn
privilegien vrij van schultmolt en verdere lasten dan allen bezwaart met een stuiver en 15 ½
penning grondschatting voor een somma van honderdennegentien gulden vijf stuiver een duit
????? welke penningen aan mij ten vollen zijn betaald en voldaan bij het aantasten van het
waardeel boven vermeldt. Passeren dezen voor volkomen quitantie en zien af van alle recht en
eigendom en verdere exceptien, doe van nu aan overdracht van genoemde waardeel aan
Lambert Oortwijn, de aankoper om daar mede te doen na zijnen rade gelijk een eigenaar
toekoomt te doen tot bevestinge dezen waarheid hebbe ik dezen eigenhandig ondertekend te
Langelo de 18 maart 1786, ondertekent Willem Barels
Bovenstaande 23/27 parten van een spint waardeel door mij ondergeschrevene Lambert
Oortwijn van Willem Barelts te Westervelde aangekocht op conditien bovenvermeld
verklaren ik Lambert Oortwijn daarvan een achttiende part van een spint waardeel aan
Hendrik Arents van Peest en zijn moeder Annegien Sinninge terstond over gedaan te hebben
voor hetzelfde geld na kosten gerekend is aangekocht en verklaren verder daarvoor ontvangen
te hebben zeven gulden vijftien stuiver vier duiten????????? en voor het halve collatoraal
twee stuiver zo dat ik en de vrienden van Peest gezamenlijk negen spint waardeel hebben bij
het plaatsje te Westervelde door Jan Luigies in gebruik of ieder apart vier en een half spint
waardeel zodat wij in weide, veen en veld en holt gelijk veele hebben. Voor het overige
verblijft het huis, hof, hooiland en bouwland, ’t Florisland als voor dezen te weten aan de
vrienden van Peest zes elfde en aan mij vijf elfde parten in eigendom. Langelo den 18 maart
1786.

67
01-08-1791 2 verklaringen
a.Verklaring van R. Oortwijn, schatbeurder te Langelo dat Annechien Sinninghe, wed van
Roelf Arends te Peest en haar zoon Hedrik Arends en Jantien Arends over haar eigendommen
te Peest grondschatting betaalt.
b. Verklaring van E. Pelinck dat de eigendommen te Peest meer dan dertig jaren in het bezit
waren van bovengenoemden.
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48
16-01-1805 onderhandse akte
zonder
De eigenaren van Oosterbuursplaats te Peest, treffen met de mijer Hindrik Arents een regeling
omdat hij de betaling van de huur in rogge niet nakomt. Voortaan krijgt iedere eigenaar bij
toerbeurt de volle huur in rogge betaald, te beginnen met het verbouw over 1805.
De eigenaren zijn L. Oortwijn, H.H. Winsingh, Hindrik Arents, Freerk Pieters, Roelf Jans,
Willem Stevens, de diaconie van Norg, Roelf Asies zoons en Pieter Roelfs.
Niet alle eigenaren hebben mede ondertekend.

84
ongedateerd
onderhandse akte
zonder
Betreft Egbert Suinge plaats en Willem Roelfs plaats, beiden te Westervelde.
Jan Arends, Roelf Arends en hun zwager Hindrik Barels zijn voor de helft gerechtigd in de
Egbert Suinge-plaats en in willem Roelfs plaats ieder voor een derde part.
Daarnaast hebben de ‘vriessche kinder’Hessel Jans en Egbert Jans een belang in Egbert
Suinges’plaats van twee twaalfde parten en in Willem Roelfs plaats twee achttiende part.
Zij hebben hun aandeel verkocht aan Jan en Roelf Arends en Jan Bastiaans, elk een derde
part.
104 ???
Begint met Jannes Roelff tot Peest. Niet duidelijk is waar dit stuk over gaat. Wellicht hoort er
nog meer bij. Dit stuk kent niet echt een begin en einde.
208 1846 - 1849
Beschrijving van aankopen o.a. te Peize en overzicht van het Arends-bezit te Peest met
bewoners/gebruikers van de erven met bijbehorende landerijen.
225 betreft aantekeningen m.b.t. een drietal openbare veilingen
a. van de erven Zuidhof te Peest palmslag 25-02-1898
b. van de wed. W. van Veen, Palmslag 25-02-1898
c. van de erven Harm Meijer, twee huizen, verkocht den 31-10-1914
d. ???? 2 huis en winkelhuis
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Het Arends-bezit in Peest volgens het eerste kadastrale register in 1832:
E 360 (Hoofdweg 21)
E 334 (Schaapdijk 1)
E349 (Hoofdweg, niet meer aanwezig)
E350 (Hoofdweg, niet meer aanwezig)

De boerderij Hoofdweg 21, vermoedelijk het oorspronkelijke Arends-huis.
16

3.2 Stukken betrekking hebbende op
huwelijk/wilsbeschikkingen/testamenten/hypotheken/vonissen, e.d.
Inv.no. datum

akte opgemaakt door:

met/zonder zegel

16
16-12-1700
Henrick Meseroy, schulte te Roden enz.
met zegel
Albert Jans oud vrijgezel te Peest, is onmachtig om zijn kost en kleding met eigen handen te
winnen door arbeid en verklaart al zijn tilbare goederen en het profijt uit zijn vaste goederen
over te dragen aan zijn broer Hendrik Jans, in ruil voor kost, kleding en inwoning tot aan de
dood.
82
23-06-1701 ??? Wijnties
zonder
Proces-verbaal. De mombers van de kinderen van wijlen Roelf Jansen, Lambert Jacobs, Jacob
Jacobs en Jacob Jansen ‘laeten bestijren an Albert Jansens wegens een testament waer in hij
de kinderen van Roelof Ijansen had uitgesloten dat sij sijne tilbare goederen zouden erven’.
Er onder dient Albert Jansen de mombers van repliek, dat zijn testament wettig is opgemaakt.
60
10-10-1703 copie van een vonnis
Geschil over het betalen van ommeslagen inzake de aankoop van drie akkers bouwland te
??? Partijen: Gerrit Pranger van Blesdijck in Vriesland en Gualterus Schonebeeck, predicante
te Zweelo.
07
1722
onderhands
zonder
Inwilliging van een verzoek van Hendrik Jansen en zijn vrouw Jantien Otthens aan de drost
van Drenthe, Roelof baron van Echten,enz. om twee ‘coornoten of stokleggingsmannen’ te
mogen aanwijzen uit andere plaatsen omdat deze in de marke van Peest niet zijn. Dit in
verband met het voornemen enige goederen te ‘cederen’ (overdragen) aan hun kinderen.
69
29-08-1728 Beeltsnijder (schatbeurder te Rolde?)
Betreft kwitantie voor het voldoen van de veertigste penning door Jan Arents en zijn zuster
Aaltien Hendriks.
44
26-09-1750 Hindrik Alingh, schultes van Roden en Roderwolde
Geert Sinninge tot Lieveren verklaart tot erfgenamen te stellen zijn kinderen Sikke, Jan en
Geesyn Sinninge, waarvan de laatste bij haar vader in huis woont.
95
02-06-1757 onderhandse akte
De voogden over en Lucas Mulder de vader van de kinderen Jan en Hillechijn, zullen van de
weduwe van Koop Bloemers voor hun ligitime porsie genieten vijftien gulden jaars als
opkomst uit Koop Bloemers goet. Vanaf 1757 tot en met 1763 aangetekend dat het geld is
ontvangen.
68
03-04-1760 request
Verzoek aan de drost van Drenthe, om twee keurnoten aan te mogen wijzen buiten de marke
van Lieveren, aangezien hier slechts de ette Harm Elis? beschikbaar is.
Gaat om het geschil over een door Geert Sinninge op 26 september 1750 opgemaakt
testament dat door zijn dochters Annechien, getrouwd met Roelf Arends te Peest en Jantien,
getrouwd met Roelf Dolphinge te Groningen, wordt aangevochten.
50

05-1764

onderhandse akte

zonder
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Roelf Dolfingh en Jantien Sinninge,. Ehelieden op de Roohaan woonachtig, geven hun
kinderen het recht van representatie (plaatsvervulling) bij erfzaken binnen de familie
Sinninge.

89
22-10-1764 Roelf Oortwijn te Langelo
Optredend als gevolmachtigde voor zijn schoonmoeder Marchien Arends van Langelo een
lijst met uitstaande leningen (obligaties) van de overleden Jan Arends te Peest.
86
oktober 1771 eedsaflegging
Proces verbaal van het afleggen van de Jagdeed door Hindrik Arends voor Drost en
Gedeputeerden v Drenthe.
90
08-06-1772 onderhandse akte
Akte waarbij Arend Bloemerts en Grietje Arends Santing, wed. van wijlen Koop Bloemers
op rente hebben genomen 300 gulden van Jan Bloemerts te Dwingelo en zijn kinderen.
87
30-12-1778 Hindrik Alingh, schulte v Roden c.a.
zonder
Testament van Sikke Sinninge van Lieverden, waarbij hij alle zijn ‘gewonnen’ vaste en tilbare
goederen legeert aan zijn broer Jan Sinninge en zijn zus Gesijn Sinninge van Lieverden.
Getuigen: Jan Jans en Luink Luinge van Lieverden.
47
28-08-1779 onderhandse akte
zonder
Huwelijksakte onder voorwaarden tussen de ette Willem Steenge, zoon van wijlen L:Steenge
en Hinderkien Bosschens en Ydechien Arens, dochter van wijlen Roelof Arends en Annegien
Sinninge. Ondertekend door bruid en bruidegom en tien getuigen.
92
1780
Arend Bloemers
Inventaris van de vaste en tilbare goederen door Grietjen Arends Santinge, weduwe van
wijlen Coop Bloemers van Pesse nagelaten.
De inventaris is overgegeven aan Jan Mulder en Jan Jans Calenberg, mede-erfgenamen van
deze nalatenschap.
59
24-11-1783 kwijting
zonder
Hindrik Arents te Peest verklaart dat de koopman Pieter Santee te Nijentap heeft ingelost een
geprotocollerdde versegeling, groot 900 car.gls., gepasserd den 30 Julij 1767, waarvoor bij
deze kwitantie wordt verleend en het regt op deze verzegeling geschapen,wordt overgedragen
aan Santee, die daarmee mag doen wat een ieder met zijn wettig eigendom vermag.
88
15-03-1784
onderhandse akte
Hendrik Arends verklaart schuldig te zijn aan de ette Willem Steenge, weduwnaar van
Ydegien Arends, uit haar nalatenschap een bedrag van duizend gulden en als Hendrik Arends
het ‘boek met de gouden krappen’ zelf wil houden, nog eens honderd gulden daarbij.
Blijkens de kwitering onderaan de bladzijde, heeft Hendrik Arends de duizend gulden
voldaan.
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51
17-04-1784 Request
zonder
Verzoek van Arent Bloemers van Pesse aan de Drost van het landschap Drenthe om te
oordelen? Over een geschil met zijn zusters kinderen: Hillechien Lucas, getrouwd met Jan
Calenberg en Jan Lucas, omtrent de scheiding van de nalatenschap van zijn ouders Grietje
Arents (Santinge?) en Coop Bloemers.
81
08-11-1784 Joh. Homan
met zegel
Testament van Hindrik Arends en Roelfijn Gerrits, ehelieden te Peest, waarbij Jan Arends te
peest wordt aangewezen als momber. Getuigen: Boele Pieters en Jan Roeberts te Peest.
(niet Boele Pieters, doch Doe Hindriks heeft de akte als getuige ondertekend).
91
21-01-1785
H.J. Entinge, pander 1787
Condities waarbij A. Bleumers van Pesse en J. van den Calenbergh en Jan Mulder van Pesse
voornemens zijn publiek voor ‘den gerigte’te alten verkopen turf en boekwijtveen, waarbij de
ondergrond niet mede wordt verkocht.
45
06-04-1787 P: Hofstede te Beilen
??
Dit betreft een boedellijst. Niet duidelijk is of het om een nalatenschap gaat of een veiling.
Het stuk bevat meerdere bladen en begint bij ád 9 van Capittel 2.
94
1787?
Pelinck
Uitgeschreven vers: Rom. 10 Vers 10 door Jan Pelinck. Op de achterkant: ‘Roelf Pelinck zijn
oorschrijft’.
49
28-05-1789 onderhandse akte
zonder
Arent Bloemerts en zijn huisvrouw Jantien Arends te Pesse, verklaren toe te staan aan Broder
Hendrik (Arents) het gebruik van hun deel in de tilbare goederen. Bevestigen teven het recht
om de opkomsten uit de vaste goederen te (blijven) genieten.
209 Register van ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de ongescheiden boedel van
Hendrik Arends en Roelfien Gerrits Mulder, opgemaakt door Roelf Arends en geferifiëerd
door Hendrik Pelinck zijn zwager (weduwnaar van wemeltje Arends). Ontvangsten over de
periode 1848 -1857, uitgaven over de periode 1852 – 1857.
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3.3 Stukken betrekking hebbende op de marke van Peest
Inv.no. datum

akte opgemaakt door:

met/zonder zegel

101 20-05-1604 Burgemeesteren en Raad Groningen
zonder
Betreft een kopie van een op19-11-1477 door de schulte van Norg Bartold Knasse opgestelde
ooorkonde, waarin hij, samen met Hendrik Berniers, Luken Campinge en Hindrik Broil
‘gededinget’heeft tussen de buren van Zijen en de buren van Peest inzake een conflict over de
markegrenzen of markescheiding. Er zijn vier nieuwe markepalen gezet, ‘den eenen opt vene,
dan anderen bij den doven man, den darden achter Eijkijnge huijs, den vierden over het broek,
en den olden pael tusschen den van Zeijen end Donren end Peest in sijne vulkommender
macht te blijven, als het te vooren was, enz’
Opm.: In 1645 (28 febr. Door B. Robers)) en op 29 april 1749 (door J.W. Wolthers, schulte ),
is deze copie voor eensluidend verklaard
40
10-1638
Janink Ten Hovinge?
Betreft het inmeten van een aantal percelen in de omgeving van Peest.

zonder

97
medio 1697
Request
zonder
De buren van Peest verzoeken de drost van Drenthe, A.E. baron van Pallant te verbieden, dat
Jan Jansen, van Rolde gekomen als meijer te Peest op de plaets van Claes Wijnties, geen stro
uit Rolde naar Opeest mag vervoeren, dit om te voorkomen dat de ‘deemter bloem’zich via de
mest op de Peester es verspreiden kan.
Volgens kanttekening op het verzoek is het verzoek ingewilligd:
‘De beklaagde word op pene (boete) van 25 guldengelast geen gewas waarin Deemter
bloemen worden bevonden tot Peest te mogen overbrengen. Actum Assen 4 aug. 1697.
Dit besluit is (volgens aantekening) op 5 aug. 1697 door de schulte J. Wijnties bij Jan Jansen
te Peest betekend. (zie ook inv. no. 109)
85
april 1714
akte van scheiding
zonder
Scheiding van landerijen te Peest, zoals toebehoorden aan de gedeputeerde Lunsche, Hindrik
Jansen, Otto en Riender Cluivingh. (vermelding van aantal veldnamen te Peest).
96
???
Staat van verdeling der Markte van Peest, het getal schapen,bedragen van het herderskostgeld
en grondbelasting.
11
15-09-1748 Josua Wijnties
met zegel
Protocol waarbij Jan Arends van Peest en Abel Hadders van Anereep de eigenaren van Peest
vertegenwoordigen op de Goorsprake wegens een conflict met die van Donderen en Zijen.
(zie ook de inv.no.’s 99, 100 en 101)
24
18-09-1749 Josua Wijnties
lakzegel
De gemeene boeren van Peest machtigen, na daartoe door het blazen op de boerhoorn bijeen
geroepen, machtigen Jan Arends van Peest en Abel Harders van Anreep om de gemene boer
van Peest te vertegenwoordigen in een geschil tegen de gemene boer van Donderen over het
schutten van schapen.
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102 okt. 1749
Request
De ‘gemene boer van Peest’ verzoeken de drost van Drenthe Baron van Heiden dat de marke
van Donderen keurnoten aan gaan wijzen om een rogt te kunnen houden. Dit als vervolg op
de uitspraak op de laatste Goorsprake te Vries, waar de boer van Peest hebben geprocedeerd
tegen de ‘gemene boer van Donderen’ omdat deze schapen van die van Peest hebben geschut,
terwijl die van Peest van mening zijn dat de schapen liepen op het ‘hogevelt’behorend onder
de marke Peest.
Volgens aantekening is het verzoek ingewilligd op 5 okt. 1749 te Havelte.
106 17-11-1749 A.C. Wolthers, schulte van Vries
Betreft de Goorspake te Vries op 17-11-1749 inzake het geschil tussen de buur van Peest en
die van Donderen. Het stuk is niet compleet.
99
juni 1750
kaart getekend door G. Vos
Deze kaart behoort bij het proces over de markegrenzen tussen die van Zeijen en Peest (zie
ook de inv. no’s 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108)
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103 1750
Rekening
Rekening van A.C. Wolthers,geb Ketel, schulte van Vries wegens verleende diensten in de
‘questie’tussen de ‘Bour’ van Peest en de ‘bour’ van Donderen.
105 1750
Rekening
Rekening van advocaat Dr.D.Willinge, ‘bedient hebbende de Markgenoten van Peest @ die
van Donderen questiens over het schutten der schapen’.
107 10-05-1759 D. Willinge, advocaat te Peize
Verzoek aan de Drost van Drenthe , Baron van Heiden, namens de gebroeders Jan en Roelof
Arends om voor het doen van gerechtelijke/juridische zaken in zowel de marke van Peest als
in die van Langelo, keurnoten van buiten deze marken aan te wijzen uit een naburige marke.
108 1692
Frankena schults
Copie van een verklaring gedateerd 07-09-1644, opgemaakt door de schulte van Norg,
Wijnholt Hendrikx betreffende een geschil over een scheidpaal tussen de markegnoten van
Peest en die van Zeijen.
109 18-07-1712 J. Wijnkens, pander (Wijnties??)
zonder
Geert Jans en Hermen Jans getuigen dat van ouds her een’bour wilkuor’ is geweest in Norg,
inhoudende dat op de es of in het koren geen ‘Deemter bloemen’mogen worden ingevoerd, op
straffe van twee stuivers voor iedere bloem.
224 ca. 1850??
‘Lijst voor Mest Peest’.
Waarschijnlijk een verdeellijst voor de te ontvangen mest op basis van waardeelbezit voor de
gewaardeelde bewoners van Peest.
110 04-04-1871 Uittreksel uit de notulen van de Raadsvergadering te Norg
Betreft een verzoek van R. Arends en anderen te Peest om de in die marke aanwezige bruggen
in onderhoud door de gemeente worden genomen.
Besluit: Het verzoek wordt van de hand gewezen.
111 30-10-1852 Rekening
De volmagt van de marke Zeijen, P. Woldendorp verklaart te hebben ontvangen van R.
Arends en E. Pelinck de somma van f 40,- voor onkosten wegens het proces tegen Harm
Jansen te Teraart.
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3. 4 Stukken welke betrekking hebben op bezit in ‘Stad en Ommelanden’
I

Transacties onroerend goed

Inv.no. datum

akte opgemaakt door:

met/zonder zegel

30
1657/1658
Gerhard Swartte, burgem. en hoofdman, enz.
zegel?
In deze akte welke vermoedelijk betrekking heeft op de erfenis van Sjabbe Tammens, komt
o.a. de naam voor van Geert Jan Arents
33
1688
Stadholder ende Hoofdmannen va Groningen
met zegel
Verkoop van dertig grasen land te Zuidhorn van weilen ---ten Ham, meijerwijze gebruikt door
Arent Thijssen. (op de buitenkant staat: ‘Coop brieff van Enne plaets in het zuiden van
Zuidhorn an het kerkenpad gelegen’.)
35

26-04-1695? Derck Clant, Heer op Hanckema tot Suithorn,
zegel?
Grietman in Oosterdie/Langewolt
Derck Fransen, woonachtig te Uithuizen, mede namens zijn broer, dragen over aan Enne
Alberts ertgenamen te Zuidhorn, vijf halve grasen land te Zuidhorn, meijerwijze gebruikt
geweest bij R. Jacobs.
31
17-11-1696 Dr. Abelius Reichte
met zegel
Jan Jansen en Anje Hindriks echtelieden woonachtig te Hornhuizen, verklaren dat Jan
Cornelis op Marckelhuizen als gewesen voormond over wijlen Jacob Claasen, nagelaten soon
van sail. Paas Jacobs tot Warfhuizen, als enige erfgenamen zijn aangewezen.
43

19-02-1724

Menso Alting wegens de Hoogedelgeb. Hr.
met zegel (gaaf)
R:D: de Mepsche van Faan, enz.
Mw. A. Vogelsang, wed, van Siccama, alsmede haar kinderen Marco Hilarius Siccama., heer
van Klinckama en Arixia(?) Siccama verkopen aan de hr. Pieter Sijmens en zijn huisvrouw
(?) Egberts, woonagtig te Zuidhorn, heerdt landes gelegen te Zuidhorn groot 37 Grasen,
waarop de behuisinge van Enne Arents is staande, voor de somma van vierduizend Car:Gls.
38
09-05-1736 Menso Alting, Grietman van Oosterdeel, enz. *1 met zegel (gaaf)
De erfgenamen van wijlen Peter Sijmens en zijn huisvrouw Make Egberts, zijnde Mindelt
Cornellis en Simon Peters als diacenen van Oldekerk, Jan Cornellis als diacen van Wehe, Jan
Derks en Cornellis Lubberts en zijn huisvrouw Martijn Derks, dragen over aan
de raadsheer Harco Hilarius Siccama en mejuffer Aritia Siccama, land gelegen te Zuidhorn,
groot 37 grasen *2, waarop de ‘behuizinge van Enne Aerendts is staende, voor een somma
van Vierduizend Carolus guldens’
*1 met toevoeging ‘wegens de Hoogedelgeboren Heer R.D. Mepsche, Heer van Faan’
*2 een gras land is gelijk aan 0,41 ha.
56
20-11-1772 onderhandse akte
zonder
Vastleggen van recht van beklemming en de bijbehorende voorwaarden door J.G. Geertsema
te Noordhorn, voor Jan Harms en den Ham, op de plaatse waar Dootje Willems gewoont
heeft. Donderdag morgen in de stadt belije inge te doen.
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41A

10-06-1773

Lambertus Fruytier, rentmeetser van de Ommemet zegel (gaaf)
landen tussen Eems en Lauwers, Grietman van
Oosterdeel, Langewold en Batinge.
Arend Ennes, onder Zuidhorn woonachtig, verkoopt aan Hinr: Meijer en Yda, Ehelieden:
Behuizinge en Schuire, inboedel, enz. en het regt van beklemminge over 37 Grasen Landt,
waarvan burgemeetser Siccama eigenaar is. De behuizing wordt reeds door kopers bewoond
en gebruikt en is staande en gelegen ten zuiden van ’t Harspel.
Arend Ennes treedt ook op namens de erfgenamen van zijn zuster Trijtie Ennes, zijnde haar
kinderen Berend Everts, Jantien Everts getr. Met Hilbrandt Louwes en Enne Everts.
41B 1778
Volgens de achterkant van akte 41A ontvangen de erfgenamen van hun oom Arend Ennes
Brant Evers, Enne Evers, Claas Jurjens wegens deszelfs vrouw Aaltien Evers, Luitien Raams
wegens deszelfs vrouw Jantien Evers, en Freik Jans wegens deszelfs vrouw Anje Evers,
van burgmemeester W. Siccama 800 Car;Gls voor een koopschat. Waarschijnlijk het restant
voor de verkoop zoals omschreven in akte 41A.
Ook heeft in 1778 een ruiling van land plaats tussen burgem. W. Siccama en Hinderick Meijer

2
19-04-1783 Albert Hindrik van Swinderen
met ged.zegel.
Hillebrand Hindriks Spaarpot ter Oude Pekela woonachtig, dewelke bekende en belede in
gerede penningen ontvangen en op rente genomen te hebben van monsieur Eltje Jacob Eltjens
en mejuffrouw Helena Huisinga, echtelieden, ook aldaar woonachtig, de somma van 200 gld,
schrijve tweehonderd caroli guldens.
39

03-05-1787

Doctor Regenerus Tjaarda Nauta
zegel???
Grietman van Ezinge, enz.
De heer O.T. van Alberda, Heer van Rensema, raadsheer in Groningen, verkoopt aan de heer
L. Fruytier, Rentmeester van de Ommelanden tussen Eems en Lauwers en andere
gecommitteerden een ‘Boereplaats of Heerd Landes, groot vier en zeventig en een halv
grasen, gelegen tot Garnwert, wordende onder ene vaste beklemminge bij Frerik Jans en
Grietje Olferts, Ehelieden Meijerwijse ’s jaars voor tweehonderd Car:Gls gebruikt------voor de somma van sesduizend ses hondert ses en sestig Car:Gls en dertien St&.
37
23-07-1794 Borgemeesteren en Raad in Groningen
met zegel (gaaf?)
Akte van boedelscheiding betrekking hebbend op de nalatenschap van de ouders van de
juffers Annigje, Mena en Willemina Suidema, alsmede van hun oom, de Schepper Wessel
Suidema. Het betreft onder andere onroerend goed bij de Oosterhogebrugge, Thesinge,
Garmerwolde en St. Anna (onder Ten Boer). Willemina krijft toegedeeld de ‘behui’singe
staande aan de Peeper Straat (in de stad Groningen), door haal sels bewoond’ . Verder betreft
de scheiding obligaties en roerende zaken las sieraden.
200

Lijst met aantekeningen m.b.t. verpachtingen in de periode 1838 - 1858

206

Boekje met aantekeningen m.b.t. verpachtingen beginnend 30-01-1855

113

N.J. Melisen verkoopt gronden te Midwolde met hypotheek bezwaard
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3.5 Stukken van persoonlijke aard
Inv.no. datum

opgemaakt door:

met/zonder zegel

214 1650 Kerck- en Huispostille (soort bijbel) toebehorend aan Berend Koops anno
1655, met aantekeningen over geboorten vanaf 1610 – 1686 (met vertaling).
36
06-06-1689
Brief van H. Mesberg?? Uit Groningen aan Roelof Arends te Peest over het dringend verlegen
zitten om ‘honderd guilden’
227 11-03-1771 Sijbrandus Hellinga ,pred te Norg
Hindrik Arents van Peest, Gedoopt den 20 sept. 1739, is een regtsinnig en onergerlijk
lidmaat van onze gereformeerde gemeente.
77
03-06-1782 Willen Duyff, boekhouder
Rekening voor Hindrik Arends te Peest, debet aan de erfgenamen van de raardsheer J Trip in
comp.: 4000 mondstukken ?????
80
11-05-1783 Riemsdijk verw.schulte te Coevorden
zonder
Verklaring van Arend Bouwhuis dat de door op de markt te Ceovorden aan Arend Bloemers
te Pesse verkochte koe geen besmettelijke ziektes heeft, en dat hij daar voor instaat zo lang
Bloemers eigenaar is.
70
19-01-1784 Hilbrands Assen
Rekening voor Hindrik Arends ‘tot voldoeninge van de ene helfte der verteringe en enig
verschot op een Commissie tusschen de Ette Steenge en Jan Arens en cons. ‘.
46

23-07-1786

rekening van de arts J.C.F. Pröger te Steenwijk

76
29-08-1791 Schulte J. Homan v Norch
zonder
Extract uit het schultenregister v Norch betreffende aangeven tot de jagt door Hendrik
Arends, van Jacob Harms?? te Peest.
73
23-08-1794 J. Homan
Betaling van het verschuldigde jagtrecht door Hindrik Arends te Peest voor het najaar 1794.
75
26-08-1794 onbekend
Betreft opgenomen geldbedragen van Hendrik Arends te Peest, o.a. 50e en 100e penning van
1795 en 1796 en f 250 voor het het Cerspel Norgh.
71
10-07-1795 kwitantie
Hindrik Arends betaalt 84 gld voot de 30e penning over de nalatenschap van de op 14 okt.
1794 overleden Jantien Arends.
72
27-08-1797 Commissie tot de huishoudelijke directie der gewapende burgerwacht
int Carspel Norgh.
Hindrik Arends is voor het jaar 1797 een bedrag verschuldigd van f 15 en 12 stuivers voor de
gewapende burgerwacht.
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Tevens een verklaring van vrijstelling om onder de wapenen te moeten van 5 july 1797.
114

Inlossing schuld door R. Hofstede 10 januari 1833

201

ca. 1945 Schrift met rose omslag erven H. Klimp

202

??

203

Dagboekje beginnende 29-08-1887

204

1847 Handgeschreven psalmboekje van Roelfje Arends

205

Bijbelse voorbeelden ter bevordering van God’s vrucht, een leerboek voor jonge
lieden. R. Arends, gekregen 25-06-1853

207

Inventarisboekje huisraad, beginnend 10-02-1885 v Roelfje Arends

210

Nieuwsblad van het Noorden 20 maart 1944

211

idem 21 februari 1944

212

idem 7 juli 1952

213

Landbpuwblad?
Feest in Peest: Betreft afsluiting vrijwillige verkaveling Peest 1976

Schrift met blauwe omslag met taxaties bezittingen

215 10-10-1910
Staatkundige geschriften van mr. Simon van Slingelandt (1664- 1736), was o.a. Secretaris van
de Raad van staaten en Raadspensionaris van Holland.
Betreft twee boeken in 4 delen, uitgave 1784 en in bezit van Roelf Arends Vedder te Norg,
geb. 5 april 1879.
216

Kasboek over de jaren 1891 – 1930 (hoofdzakelijk ontvangen pachten)

217

Kasboek idem.

218

Boek m.b.t. hypothecaire leningen 1820 - 1860

219

Boek m.b.t. huurcontracten landerijen na 1900

220 Pelinck/Klimp
Boek met omschrijving landerijen gelegen in de gemeenten Norg en Vries ca. 1850 – 1913
221 Correspondentie via Rode Kruis Tussen Janna v Wering –Krul en P. van Wering in
Oorlogstijd.
222

Kasboekje beginnend in 1884??

223 Lijst bijdrage traktement van de predikant door de bewoners van Peest over de jaren
1858, 1866, 1874, 1882.
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226 datum?? Groen schrift ‘Rotterdam’.
Inventaris tilbare goederen datum?? En van wie??
Overlijdensbericht van Willem Vedder (43 jaar)
1912 recepten voor o.a. nieuwjaarskoeken
Diverse losse aantekeningen over het weer, onderhoud sloten, recepten enz.
228 Fotos fam. Klimp en van Wering
229 Correspondentie en proza fam. Klimp ca. 1920-1930.
230 Boekje met loongegvens meiden en knechten 1859231 Dagboekje v Roelfje Arends ca. 1900
232 Dagboekje v Roefje Arends betreffende veeziekten, loon e.d. ca. 1900
233 Dagboekje v Roelfje Arends? 1853 - 1916
Betrft hoofdzakelijk verkoop van schelhout vij Peest
234 Genealogische gevens Arends-Klimp-v Wering
235 Dagboek van mw T Klimp-Pronk van 1959-1966
236
a. 1943/1944 Museum v Volkskunde Arnhem
Schenking door H Klimp van boerhoorn en karneempan aan het museum
b 1969 Folder en brief van de St. ter bevordering van de restauratie van de NH Kerk te Norg
c. boekje met munteenheden div. landen
d. Lied over Drenthe
300 Boekhouding N.W. Klimp 1967 – 1975

Inv.no. 214
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